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EĞİTİMİN ADI

GÖRSEL YARDIMCILAR

EĞİTİMİN KAPSAMI SINAV

• SHT-HES Talimatı (İlgili bölümleri)

• ICAO Dok. 9157 Part 4

• ICAO Dok. 9137 Part 8 (İlgili bölümleri)

• Seyrüsefer İçin Görsel Yardımcılar

• Maniaları Belirlemek İçin Görsel Yardımcılar

• Kullanımı Kısıtlı Alanları Belirlemek için Görsel 
Yardımcılar

Var

TEMEL EĞİTİM SÜRESİ TAZELEME EĞİTİM SÜRESİ

30 Saat 10 Saat

ALMASI GEREKLİ PERSONEL

º Birim Yöneticileri: Çalıştığı alan bu eğitimi almasını gerektiren ilgili birim Müdürü/Şefi/ Sorumlusu 
¹ İlgili Personel: Havalimanı nöbetçi müdürlüğü/şefliği personeli , pat sahası araç kullanma belgesine 
sahip dhmi personeli, işletme/makina/inşaat/elektrik/ elektronik müdürlüğü/şefliği/birimi emrin-
de pat sahalarında görevli personel

DERSİN AMACI

Havalimanında  uçakların  iniş, kalkış ve taksi manevraları sırasında güvenli ve etkili bir şekilde hare-
ket etmesine yardımcı olarak, kaza kırıma uğramasına engel olmak amacıyla tüm havalimanlarında 
ve ülkeler genelinde standart model ve tasarımda (renk, konum, ebat vb.) görsel yardımcıların kuru-
lumunun ve kullanımının sağlanması maksadıyla yapılacak işlemlerde uygulanacak usul ve esasların 
öğretilmesidir.
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Tanımlar ve Kısaltmalar;

• Apron: Bir kara havaalanı üzerinde, uçakların yolcu, posta veya kargo yükleme veya indirme, yakıt ik-
mali, park etme veya bakım amaçlı barınacakları belirli bir alandır.

• Ara Bekleme Pozisyonu: Araçların ve taksi yapan hava araçlarının durup, havaalanı kontrol kulesi 
tarafından bu yönde bir talimat verildiğinde, ilerlemesine izin verilene kadar beklemeleri için trafik kontrol 
amaçlı öngörülen belirli bir yerdir.

• Araç Yolu: Yalnızca araçların kullanımına ayrılmış, hareket alanında oluşturulmuş bir yüzey rotasıdır.

• Araç Yolu Bekleme Pozisyonu: Araçların beklemeleri gerekebilecek, tayin edilmiş bir yerdir.

• Bekleme Yeri: Uçakların verimli yüzey hareketini kolaylaştırmak üzere uçakların bekletilebileceği veya 
yanından geçebileceği, tanımlanmış bir alandır.

• Buz Giderici / Buz Önleyici Alan: Buz giderici/buz önleyici işlemden geçmek üzere bir uçağın park 
etmesine yönelik iç alan ile iki veya daha fazla mobil buz giderici/önleyici ekipmanın manevralarına yönelik 
dış alanıdır. 

• Emniyet Yönetim Sistemi (SMS): Gerekli organizasyon yapısı, sorumlulukları, politikaları ve prosedür-
leri içeren, emniyetin yönetimine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

• Geçiş Süresi (Işık): Belirli bir yönde ölçülen fiili ışık yoğunluğunun, ışık yüzde 25’lik veya üzeri yoğun-
luklarda çalıştırıldığı durumlarda, bir güç kaynağı değişikliği sırasında yüzde 50’den düşmesi ve tekrar yüzde 
50’ye ulaşması için gereken süredir.

• Hareket Alanı: Bir havaalanının, manevra alanından ve apron(lar)dan oluşan, hava araçlarının kalkışı, 
inişi ve taksi yapması için kullanılacak bölümüdür.

• Manevra alanı: Havaalanının, apronlar hariç olmak üzere, hava araçların kalkışı, inişi ve taksi yapması 
için kullanılacak bölümüdür.

• Havalimanı Bikını: Bir havaalanının havadan konumunu göstermek üzere kullanılan havacılık bikınıdır.

• Havalimanı Sertifikası: Bir havaalanının işletimi için ilgili otorite tarafından geçerli mevzuat çerçeve-
sinde düzenlenen bir sertifikadır.

• İşaretleme: Havacılık bilgilerini aktarmak amacıyla hareket alanının yüzeyinde gösterilen sembol ve/
veya semboller grubudur.

• İniş Yönü Göstergesi: İniş ve kalkış için mevcut durumda tayin edilen yönü görsel olarak gösteren bir alettir.

• Kaydırılmış Eşik: Bir pistin başlangıcında bulunmayan bir eşiktir.

• Konma Bölgesi: Pist eşiğinin ilerisinde bulunan ve uçakların iniş sırasında ilk temas etmesi istenilen 
pist bölümüdür.

• Levha:

a) Sabit Mesaj Levhası: Yalnızca tek bir mesajı gösteren bir levhadır.

b) Değişken Mesaj Levhası: Önceden belirlenmiş birden fazla mesajı gösterebilecek veya (duruma göre) 
hiçbir mesajı göstermeyecek bir levhadır.

• Mânia: Uçakların yüzey hareketi için öngörülen bir alanda bulunan veya uçuş halindeki uçakların ko-
runması için öngörülen belirli bir yüzey üzerinde uzanan ya da bu tanımlanmış yüzeylerin dışında duran ve 
hava seyrüseferine bir tehlike olarak tayin edilmiş olan geçici veya daimi tüm sabit ve hareketli cisimler 
veya bunların parçalarıdır.
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• Pist Bekleme Pozisyonu: Havaalanı kontrol kulesi tarafından başka şekilde onaylanmadıkça, taksi 
yapan uçakların ve araçların duracağı ve bekleyeceği bir ILS/MLS kritik/hassas alanını, bir mania sınırlama 
yüzeyini veya bir pisti korumak üzere öngörülen belirli bir yerdir.

• Pist Dönüş Alanı: Bir pist üzerinde 180 derecelik bir dönüşü tamamlamak amacıyla bir piste bitişik bir 
kara havaalanı üzerindeki belirli bir alandır.

• Pist Görüş Mesafesi (RVR-Runway Visual Range): Bir pistin merkez hattı üzerindeki bir uçağın pi-
lotunun, pist yüzey işaretlemelerini veya pistin şeklini veya merkez hattını gösteren ışıkları görebileceği 
mesafedir.

• Pist Koruma Işıkları: Pilotları veya araç sürücülerini, aktif bir piste girmek üzere oldukları konusunda 
ikaz etmesi amaçlanan bir ışık sistemidir.

• Sabit Işık: Sabit bir noktadan bakıldığında sabit şiddette görünen bir ışıktır.

• Taksi Yolu Kavşağı: İki veya daha fazla taksi yolunun birleşme yerdir.

• Tanıtma Bikını: Belirli bir referans noktasının tanımlanabilmesi için kodlu bir sinyal yayan bir havacılık 
bikınıdır.

• Tesirli Şiddet: Yanıp sönen bir ışığın tesirli şiddeti, aynı gözlem şartları altında aynı görüş mesafesini 
sağlayacak aynı renkteki sabit bir ışığın yoğunluğuna eşittir.

• Uçak Park Yeri: Apron üzerinde bir uçağın park edebilmesi için öngörülen belirli bir alandır.



GÖRSEL YARDIMCILAR

8 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Manevra Sahası (Manoeuvring Area):
Havalimanının apron dışında kalan ve uçakların kalkış ve inişleri ile birlikte kalkış ve inişlerini gerçekleş-

tirmek üzere yer hareketi (Taksi) yapmak için kullandıkları sahaya denir.

(Normal şartlarda pist ve taksi yollarını kapsayan alandır.)

Hareket Sahası (Movement Area):
Bir havalimanının; manevra sahasından ve apronundan oluşan, hava araçlarının kalkışı, inişi ve taksi yap-

ması için kullanılacak olan bölümü.
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PAT Sahası:
Hava araçları ve bunların faaliyetleri ile ilgili araç-gereçlerin hareket etmesi ve park edilmesinde 

kullanılan asfalt, beton ve toprak yapıdaki pist, apron, taksi yolları ve bitişik alanları ifade eder.

Hava tarafı (Airside):
Havaalanında, pistleri, taksi yollarını, apronları ve bunlara bitişik sahaları ve belirli durumlarda doğ-

rudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin 
hepsine girişin kontrollü olduğu yerler.
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Havalimanı Görsel Yardımcıların Önemi

Görsel yardımcıların doğru tasarlanması ve kurulması, sivil havacılığın emniyeti ve düzenliliği için en 
önemli etkenlerden biridir.

Görsel yardımcılarının kurulumu ile iniş, kalkış ve taksi manevraları sırasında uçakların güvenli ve etkili bir 
şekilde hareket etmesine yardımcı olmak için yüksek derecede işletme güvenilirliğinin sürdürülmesi amaçtır.

Görsel yardımcılar, temel olarak, pilotlara yardım sağlamak için oluşturulan yer işaretleridir. İşaretlemeler 
ve işaretleyiciler, yer, büyüklük ve renk özellikleri ile pilotlara önemli bilgiler sağlamaktadır.

Oluşturulan Havalimanı görsel yardımcıları sadece normal hava şartları ve gündüz kullanımı dışında kötü 
hava şartları ve gece kullanımı içinde gereklidir.
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Havalimanı Pist Yüzey İşaretlemeleri

Görsel yardımcıların kurulumu ve kullanımı tüm havalimanlarında ve ülkeler genelinde standart model 
ve tasarımda (renk, konum, ebat vb.) kullanımı esastır. Böylece tüm hava taşıtı kullanıcıları standart model 
ve tasarımları anlamada güçlük çekmezler.

İşaretleme: Havacılık bilgilerini aktarmak amacıyla hareket alanının yüzeyinde gösterilen bir sembol 
veya semboller grubudur.

• Pist yüzeyindeki kaplama işaretlemeleri beyaz renkte olmalıdır.

• Gece operasyonlarına açık Havalimanlarında ki kaplama işaretlemelerinde, işaretlemelerin görünebilir-
liğini artırmak için yansıtıcı malzemeler (cam tozu, fosfor içerikli tozlar vb.) kullanılabilir.

• Beyaz renkteki pist yüzeylerinde, mevcut beyaz işaretlemelerin belirginliğinin arttırılması için, işaretle-
melerin etrafına siyah ile çerçeve kullanılabilir.

• İşaretlemeler üzerindeki sürtünme özelliğinin uygun olmama riskinin, uygun boya türünün kullanı-
mıyla mümkün olduğunca azaltılması tercih edilir.

• İşaretlemeler, içi dolu alanlardan veya bir dizi boyuna şerit şeklindeki taralı alanlardan oluşabilir.

Özetle, görsel yardımcılar belirli amaçları yerine getirerek 
uçakların inişi, kalkışı ve manevra sırasında kaza kırıma uğra-
masına engel olurlar.
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Pist Eşik İşaretlemeleri;

Bir eşik işaretlemesi, kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda kaplamalı bir pistin eşik noktasında 
sağlanmalıdır.

Eşik işaretlemesinin şeritleri, eşik başlangıç noktasından 6 m sonra başlar.

Pist tanıtım işareti, eşik 
çizgileri önünde ise

Orta Ara Boşluk:

180 + 180= 360 cm’dir.

Eşik Başlangıç Noktası (Kaplamalı Alan Başlangıç Noktası)

Eşik Başlangıç Noktası (Kaplamalı Alan Başlangıç Noktası)

NOT: Çizimler orta noktadan başlar ve kenarlara doğru devam eder.

Eşik işaretlemelerinin;

Uzunluğu: 30 m

Genişliği: 180 cm

Çizgi Ara Boşluk: 180’cm dir.

Pist tanıtım işareti, eşik 
çizgileri arasında ise

Orta Ara Boşluk:

22,5 metredir.
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Pist Tanıtma İşaretlemeleri (Pist Başı Numaraları);

Bir pist tanıtma işaretlemesi;

İki haneli bir rakamdan oluşur ve paralel pist-
lerde bir harf ile tamamlanır.

Pist Başı Numaraları, pilota gördüğü değerdeki 
manyetik kuzey açısına doğru uçulduğu bilgisini 
verir.

Eşik işaretlemesi bitiminden 12 m ileriden baş-
lar minimum 9 m uzunluğunda ve yanda belirtilen 
ölçülerdedir.

Yine pist merkez hattı işaretlemesi ile ara me-
safesi 12 metredir.

12 m

12 m

6 m

Eş
ik

 b
oy

u 
30

 m

9 m
Minumum

12 m

12 m

6 m

Eş
ik

 b
oy

u 
30

 m

9 m
Minumum
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Paralel pistler söz konusu olduğunda, her bir pist tanıtma numarası, yaklaşma yönünden bakıldığında 
soldan sağa sırayla, aşağıdaki gibi bir harf ile tamamlanır.

L (left - sol) - R (right - sağ) - C (center - merkez)

İki Paralel Pist L R

Üç Paralel Pist L C R

Dört Paralel Pist L R L R

Beş Paralel Pist L C R L R  veya L R L C R

Altı Paralel Pist L C R L C R
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Pist Merkez Hattı İşaretlemeleri;

Bir pist merkez hattı işaretlemesi, düzgün aralıklara sahip bir şeritler ve boşluklardan oluşan bir çizgidir.

Bir şeridin uzunluğu şerit artı bir boşluk, en az 50 m ve en fazla 75 m olur.

Her bir şeridin uzunluğu, en az boşluğun uzunluğuna eşit veya 30 m (hangisi daha fazlaysa) olur.

Şeritlerin Genişliği:

• Hassas yaklaşma kategorisi II veya III olan pistlerde 0.90 m

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu hassas olmayan yaklaşma pistlerinde ve hassas yaklaşma kategorisi 
I olan pistlerde 0.45 m

• Kod numarasının l veya 2 olduğu hassas olmayan yaklaşma pistlerinde ve aletsiz pistlerde 0.30 m
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Pist Konma Bölgesi (Tekerlek Temas - TDZ) İşaretlemeleri;

• Bir konma bölgesi (Tekerlek Temas -TDZ- Touchdown Zone) işaretlemesi, pist merkez hattının iki tara-
fında simetrik olarak düzenlenmiş dikdörtgen işaretleme çiftlerinden oluşur.

• Söz konusu çiftlerin sayısı aşağıdaki gibi mevcut iniş mesafesine göre yapılır.

• İşaretleme bir pistin her iki yaklaşma yönünde 
de yapılacaksa, eşiklerin arasındaki mesafe baz alınır.

Eşik Başlangıç Noktasından (kaplamalı alan başlangıcı) 150 m ileriden başlar, 150 m aralıklarla çizilir 
ve 900 m kadar devam eder.

Her şerit en az 22.5 m uzunluğunda - 1.8 m genişliğindedir.

Şeritler arasında 1.5 m boşluk olmalıdır.

Simetrik çiftler arasındaki boşluk; merkez hattında 9 m sağ - 9 m sol tarafa olmak üzere 18 metre veya 
22.5 metredir.

Hedef Noktası (Sabit Mesafe) işaretlemesiyle çakışan veya 50 m dahilinde bulunan konma bölgesi 
işaretleme çiftleri çizilmez. (varsa silinir)

Mevcut İniş Mesafesi veya Eşikler Arasındaki Mesafe
İşaretleme 
Çift(ler)i

900 m’den az 1

900 m’den 1200 m’ye kadar (1200 m hariç) 2

1200 m’den 1500 m’ye kadar (1500 m hariç) 3

1500 m’den 2400 m’ye kadar (2400 m hariç) 4

2400 m veya üzeri 6
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Hedef Noktası (Sabit Mesafe – Aiming Point) İşaretlemeleri;

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda kaplamalı bir aletsiz pistin,

• Kod numarasının l olduğu durumlarda kaplamalı bir aletli pistin her bir yaklaşma bitiminde yer alacaktır.

• Eşik başlangıç noktasına olan mesafesi, aşağı tablodaki mesafeleri sağlayacaktır.

Ancak işaretlenecek pistte; görerek yaklaşma eğim göstergesi (PAPİ) var ise işaretlemenin başlangıcı, 
görerek yaklaşma eğim göstergesinin başlangıcından başlayacaktır.

Yeri ve Ebatları
800 

m’den az

800 m’den 1200 
m’ye kadar 

(1200 m hariç)

1200 m’den 
1500 m’ye kadar 
(1500 m hariç)

2400 m 
veya üzeri

Eşik Başlangıç Noktasından 
İşaretlemeye Kadar Olan Mesafe

150 m 250 m 300 m 400 m

Şerit Uzunluğu 30 - 45 m 30 - 45 m 45 - 60 m 45 - 60 m

Şerit Genişliği 4 m 6 m 6 - 10 m 6 - 10 m

Şeritlerin İç Tarafları Arası Mesafe 6 m 9 m 18 - 22.5 m 18 - 22.5 m 
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Pist Kenar İşaretlemeleri;

Bir pist kenar şeridi işaretlemesi, pist kenarları ile banketler veya çevreleyen zemin arasındaki kontrasta 
bakılmaksızın bir hassas yaklaşma pisti üzerinde sağlanmalıdır.

Piste bağlantılı taksi yolu giriş ve çıkışlarında kesilmelidir.

Piste bağlantılı pist dönüş alanı var ise (tavsiye) pist ile pist dönüş alanı arasında da çizilmelidir.

Pistin genişliğinin 60 m’den fazla olduğu durumlarda, şeritler pist merkez hattından 30 m’ye yerleştiril-
melidir. 

Pist Kenar İşaretlemesi Genişliği:

• Pist genişliği 30 m ve daha fazla olan pistlerde 90 cm,

• 30 m den daha dar pistlerde 45 cm olmalıdır.
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Pist Enine Şerit Eşik İşaretlemeleri;

Pist Dönüş Alanı İşaretlemeleri;

Bir eşik pistin sonundan kaydırıldığında veya bir pistin ucu 
pistin merkez hattına dik olmadığı durumlarda, bir enine şerit 
eşik işaretlemesi ilave edilmelidir.

Enine şerit Uygulaması, Kalıcı Kaydırılmış Eşikler için en az 
1.80 m, geniş Geçici Kaydırılmış Eşiklerde ise 1.20 m genişli-
ğinde olmalıdır.

Bir pist dönüş alanının sağlandığı durumlarda, bir uçağın 180 derecelik bir dönüşü tamamlayabilmesi ve 
pist merkez hattına hizalanmasını sağlamak üzere sürekli rehberlik için pist dönüş alanı işaretlemesi yapılır.

• Pist dönüş alanı, 
pistin ya sağ ya da 
sol tarafına ve pist 
kaplamasına  bitişik 
halde, pistin her iki 
ucunda ve gerekli 
görülen bazı ara 
yerlerde konumlan-
dırılabilir.

• Kaptan pilotun nor-
mal pozisyonunun 
sol koltukta olması 
nedeniyle, dönüş 
alanının pistin sol 
tarafına konumlan-
dırılması dönüşü 
kolaylaşacaktır.
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Pist dönüş alanının işaretlemesi, kod nu-
marasının 3 veya 4 olduğu durumlarda değme 
noktasının en az 60 m ötesine kadar ve kod 
numarasının l veya 2 olduğu durumlarda en az 
30 m ötesine kadar pist merkez hattı işaretle-
mesine paralel uzanmalıdır.
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Bir pist dönüş alanının tasarımı, dönüş alanını kullanması öngörülen uçağın kokpiti dönüş alanı işaretle-
mesinin üzerinde kaldığında, uçak iniş takımının herhangi bir tekerleği ile dönüş alanının kenarı arasındaki 
kılerans mesafelerine dikkat edilmelidir. Bir pist dönüş alanı işaretlemesi, en az 15 cm genişliğinde ve ke-
sintisiz uzunlukta olacaktır.

64o

YX
2 FT

R-6 TAIL

R-5 NOSE

A

MINIMUM WIDTH OF PAVEMENT
FOR 180o TURN

(OUTSIDE-TO-OUTSIDE OF TIRE)

R-4 W
INGTIP

R-
3 

N
OS

E 
GE

AR

FOR PLANNING WIDTH
CONSULT USING AIRLINES

70o MAX

Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS)

Kod Numarası
4,5 metreye kadar
(4.5 metre hariç)

4,5 metreden
6 metreye kadar
(6 metre hariç)

6 metreden
9 metreye kadar (9 

metre hariç)

9 metreden
15 metreye kadar 
(15 metre hariç)

Kılerans 1,5 metre 2,25 metre 3ma veya 4mb 4 metre

a
: Dönüş alanının 18 metreden daha az bir tekerlek tabanı olan uçaklar tarafından kullanılması halinde

b
: Dönüş alanının 18 metreden daha fazla bir tekerlek tabanı olan uçaklar tarafından kullanılması halinde

Not: Dingil mesafesi, burun tekerleği ile ana tekerleğin geometrik merkezi arasındaki mesafe demektir.
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Kaydırılmış Eşik İşaretlemeleri;

Kaydırılmış Eşik Çeşitleri;

Bir pist eşiği değişik amaçlarla kaydırıldığında uygun oklar, kaydırılmış eşikten önceki pist bölümünde 
yapılacaktır.

1- Kalıcı Kaydırılmış Eşik (Bu alan Uçak Hareketleri için uygun)

1
Kalıcı Kaydırılmış Eşik

(Bu Alan Uçak Hareketleri 
İçin Uygun)

2
Geçici Kaydırılmış Eşik
(6 ay veya daha az)

4
Bu eşik alanı sadece 

stopway olarak
kullanılabilir.

3
Kalıcı Kaydırılmış Eşik

(Bu Alan Uçak Hareketleri 
İçin Uygun Değil)
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2- Geçici Kaydırılmış Eşik (6 ay veya daha az) pist tanıtma işareti kaldırılmaz

3- Kalıcı Kaydırılmış Eşik (Bu alan Uçak Hareketleri için uygun değil) Çarpıyı oluşturan çizginin eni 1.8 m, 
kesişen iki çizginin uzun taraflarının arası 36 m, kısa taraf ise içten içe 14.5 m’dir

4- Bu eşik alanı sadece stopway olarak kullanılabilir.

Uzunluk 36m

Genişlik 14,5m

Çizgi Genişliği 
180 cm
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Kapalı Pist İşaretlemeleri;

Daimi olarak kapatılmış olan bir pist 
üzerinde, bu alanın tüm uçaklara kapalıdır 
işaretlemesi ile gösterilmesidir.

Bir kapalıdır işaretlemesi, geçici olarak 
kapatılmış bir pist üzerinde de yer almalıdır.

Ancak kapatma kısa süreliyse ve hava 
trafik birimi tarafından uygun ikazda bu-
lunulması halinde söz konusu işaretleme 
göz ardı edilebilir.

Bir pist üzerindeki kapalıdır işaretle-
mesi, kapalı ilan edilen pistin veya onun 
bir bölümünün; her iki ucuna da maksi-
mum aralık 300 m’yi aşmayacak şekil-
de yerleştirilecektir.

Pist üzerinde yer alan kapalıdır işaret-
lemesinin rengi beyaz olmalıdır.

Bir alan geçici olarak kapatıldığın-
da, boya harici malzemeler kullanılabi-
lir. Kırılabilir bariyerler, işaretlemeler veya 
diğer uygun araçlar, kapalı alanı tanımla-
mak üzere kullanılabilir.
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Bir pist veya bir bölümü daimi olarak kapatıldığında, tüm normal pist işaretlemeleri yok edilir.

Kapalı bir pist veya bir bölümünün üzerindeki ışıklandırma, bakım amaçlı gerekli olduğu haller dışında 
çalıştırılmaz.

Kapalıdır işaretlemelerine ilaveten, kapalı pist veya bir bölümü, gece kullanılan/kullanılabilir bir pist ile 
kesiştiği taktirde kullanılmaya elverişsizlik ışıkları, kapalı alanın girişine bir kenardan diğer kenarına en fazla 
3 m’lik aralıklarla yerleştirilir.

Taksi yolu merkez hattı işaretlemesi, kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda kaplamalı bir taksi 
yolunda, buz giderici/önleyici tesiste ve apronda, taksi yolu merkez hattı ile uçak park yerleri ara-
sında sürekli rehberlik sağlayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Taksi Yolu Merkez Hattı İşaretlemeleri;
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Geliştirilmiş Taksi Yolu Merkez Hattı İşaretlemeleri;

Bir pist-bekleme pozisyonunun yakınlığını göstermek gerektiğinde (47 m öncesinden) geliştirilmiş taksi 
yolu merkez hattı işaretlemesi kullanılmalıdır.
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Taksi Yolu Merkez Hattı İşaretlemeleri;

Pistten çıkış niteliğinde bulunan bir taksi yolunun, pist ile kesiştiği 
yerde, taksi yolu merkez hattı işaretlemesi pist merkez hattı işaretle-
mesinin içine döndürülmelidir.

Taksi yolu merkez hattı işaretlemesi, kod numarasının 3 veya 4 
olduğu durumlarda değme noktasının en az 60 m’lik bir mesafe kadar 
ve kod numarasının l veya 2 olduğu durumlarda en az 30 m’lik bir 
mesafe kadar ötesinde pist merkez hattı işaretlemesine paralel olarak 
uzanmalıdır. (Pist merkez hattı işaretlemesi ile arası 90 cm.)

0,9 m

(b) ikinci bekleme pozisyonu

0,9 m

47 m

(d) “T” Kavşak

1.5 m 1.5 m

en az 3 kesikli çizgi

(c) Kesişen taksi yolu

(e) İki bekleme pozisyonu arasında
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Taksi Yolu Kenar (Kaplamalı Banket İşaretlemeleri);

Taksi yollarına ait banketler; pist dönüş alanları, bekleme yerleri, apronlar ile yük taşıyan yüzeylerden 
kolayca ayırt edilemeyen ve uçaklar tarafından kullanıldıklarında, uçaklara zarar verebilecek diğer yük taşı-
mayan yüzeylerin sınırında, söz konusu alanlar ile yük taşıyan yüzey arasında bir taksi kenar şeridi işaret-
lemesi şeklinde olur.

Bir taksi kenar şeridi işaretle-
mesi, yük taşıyan kaplamanın 
kenarı boyunca, işaretlemenin 
dış kenarı yaklaşık olarak yük ta-
şıyan kaplamanın kenarı üze-
rinde olacak şekilde yerleştirilir.

Bir taksi kenar şeridi işaretle-
mesi, 15 cm sarı + 15 cm Boşluk 
+ 15 cm sarı şeklinde bir çift çiz-
giden oluşur.
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Taksi Yolu Kenar Enine Şerit İşaretlemeleri;

Taksi yolu kenar enine şerit işaretlemeleri; dönemeçlerde, virajın her dokunma noktasına ve virajın ara 
noktaları boyunca, şeritler arasındaki aralık 15 m'yi geçmeyecek şekilde koyulmalıdır.

Küçük düz kısımlara enine şeritlerin koyulması arzu edildiği takdirde, aralıklar 30 m'yi aşmamalıdır.

İşaretlerin eni 0.9 m olmalı, ve hangisi daha kısa ise stabilize kaplamanın dış kenarından 1.5 m dahiline 
kadar uzanmalı ya da 7.5 m uzunluğunda olmalıdır.
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Pist Bekleme Pozisyonları (A-B), Ara Bekleme Pozisyonları ve Araç 
Yolu Bekleme Pozisyonları İşaret ve Levhaları: 

Bekleme yeri (yerleri), trafik yoğunluğu orta veya şiddetli olduğunda sağlanmalıdır.

Pist bekleme pozisyonu veya pozisyonları uygun yerlerde oluşturulmalıdır.

Bir pist bekleme pozisyonunun taksi yolundaki yeri 
veya hizası, taksi yapan bir uçak veya araç için bir mania 
sınırlama yüzeyini ihlal edebilecek veya radyo seyrüsefer 
yardımcılarının işleyişine müdahale edebilecek şekilde ol-
duğu durumlarda bir taksi yolu üzerinde oluşturulacaktır.

Oluşturulacak bekleme yeri, bir taksi yolu/pist kesiş-
me yerindeki pist bekleme pozisyonu konumu veya araç 
yolu bekleme pozisyonu ile bir pistin merkez hattı arasın-
daki mesafe, yandaki tabloya uygun olacak ve bir hassas 
yaklaşma pisti söz konusu olduğunda, bekleme yapan bir 
uçağın veya aracın radyo seyrüsefer yardımcı cihazlarının 
işleyişine müdahale etmeyecek şekilde olacaktır.

Bekleme pozisyon işaretlemeleri kule (ATC) tarafından 
talimat verilmedikçe ihlal edilmemelidir.
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İşaret ve Levhaların Mesafe ve Ölçü Bilgileri:

Pist Merkez Hattından - Bir Bekleme Yerine, Pist Bekleme Pozisyonuna veya Araç Yolu 
Bekleme Pozisyonuna Olan Minimum Mesafeler

Pist Tipi
Havalimanı Kod Numarası

1 2 3 4

Aletsiz 30 m 40 m 75 m 75 m

Hassas Olmayan Yaklaşma 40 m 40 m 75 m 75 m

Hassas Yaklaşma Kategori I 60 mb 60 mb 90 ma,b 90 ma,b,c

Hassas Yaklaşma Kategorileri II ve III * * 90 ma,b 90 ma,b,c

Kalkış Pisti 30 m 40 m 75 m 75m

a

Bir bekleme yeri, pist bekleme pozisyonu veya araç yolu bekleme pozisyonu eşik ile 
karşılaştırıldığında daha düşük bir rakımda bulunduğu takdirde mesafe, iç geçiş yüzeyini ihlal 
etmemek şartıyla, bekleme yerinin veya bekleme pozisyonunun eşikten daha alçakta olduğu her 
metre için 5 azaltılabilir.

b

Bu mesafenin, özellikle süzülüş yolu (glidepath) ve yer saptayıcı birimler olmak üzere, radyo 
seyrüsefer yardımcılarına müdahaleyi önlemek üzere arttırılması gerekebilir. ILS ve MLS’nin kritik 
ve hassas alanlarına ilişkin bilgiler Annex 10, Cilt 1, sırasıyla ilave C ve G’de yer almaktadır. (bakınız 
ayrıca 3.12.6)

Not-1

Kod numarası 3 ve 4 için 90 m’lik mesafe, 20 m’lik bir kuyruk yüksekliğine sahip bir uçağa, burundan 
kuyruğun en yüksek bölümüne kadar 52.7 m’lik mesafenin ve pist merkez hattı bakımından 45o 
veya daha büyük bir açıyla duran 10 m’lik bir burun yüksekliğinin maniadan arındırılmış bölgeden 
uzak olmasına ve OCA/H’nın hesaplanmasında dikkate alınabilir olmamasına dayanmaktadır.

Not-2

Kod numarası 2 için 60 m'lik mesafe, 8 m'lik bir kuyruk yüksekliğine sahip bir uçağa, burundan 
kuyruğun en yüksek bölümüne kadar 24.6 m'lik mesafenin, ve pist merkez hattı bakımından 45 
veya daha büyük bir açıyla duran 5.2 m'lik bir burun yüksekliğinin maniadan arındırılmış bölgeden 
uzak olmasına dayanmaktadır.

c Kod harfi F olduğunda, bu mesafe 107.5 m olmalıdır.

Not

Kod harfinin F olduğu durumlarda kod numarası 4 için 107.5 m’lik mesafe, 24 m’lik bir kuyruk 
yüksekliğine sahip bir uçağa, burundan kuyruğun en yüksek bölümüne kadar 62.2 m’lik mesafenin 
ve pist merkez hattı bakımından 45o veya daha büyük bir açıyla duran 10 m’lik bir burun yüksekliğinin 
maniadan arındırılmış bölgeden uzak olmasına dayanmaktadır.
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1 Nisan 2016 tarihinden sonra oluşturulacak bekleme yerleri, pist bekleme pozisyonları, ara bekleme 
pozisyonları ve araç yolu bekleme pozisyonları için;

700 m'den (2300 ft'den) yüksek rakımlarda, kod numarası 4 olan bir hassas yaklaşma pisti için Tablo 
3-2'de belirlenen 90 m'lik mesafe, aşağıdaki şekilde artırılmalıdır:

Rakım ≤ 2000 m (6600 ft)
700 m’yi (2300 ft’yi) aşan her 100 m (330 
ft) için 1 m

2000 m (6600 ft) < Rakım ≤ 4000 m (13320 ft)
13 m + 2000 m’yi (6600 ft’yi) aşan her 100 
m (330 ft) için 1,5 m

4000 m (13320 ft) < Rakım ≤ 5000 m (16650 ft)
43 m + 4000 m’yi (13320 ft’yi) aşan her 
100 m (330 ft) için 2 m

Pist Çıkış Levhası Dahil Taksi Yapma Kılavuz Levhaları İçin Yer Mesafesi

Levha Yüksekliği (mm) Tanımlanmış Taksi Yolu 
Kaplama Kenarından 

Levhanın Yakın Kenarına 
Kadar Dikey Mesafe

Tanımlanmış Pist 
Kaplama Kenarından 

Levhanın Yakın Kenarına 
Kadar Dikey Mesafe

Kod 
Numarası

Levha 
Açıklama 
Bölümü

Ön Taraf (Min) Kurulu (Maks)

1 veya 2 200 400 700 5 - 11 m 3 - 10 m

1 veya 2 300 600 900 5 - 11 m 3 - 10 m

3 veya 4 300 600 900 11 - 21 m 8 - 15 m

3 veya 4 400 800 1100 11 - 21 m 8 - 15 m

Uygun olarak oluşturulmuş bir pist bekleme pozisyonunun yeri, bekleyen bir uçağın veya aracın; mania-
dan arındırılmış bölgeyi, yaklaşma yüzeyini, kalkış tırmanma yüzeyini veya ILS/MLS kritik/hassas alanını ih-
lal etmeyecek veya radyo seyrüsefer yardımcı cihazlarının işleyişine müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır.

15 cm

0.75 m 0.75 m

50 cm

50 cm

25 cm 5 m

3.5 m

Araç Yolu Bekleme Pozisyonu İşaretlemesi

1.
25

 m

2.
25

 m
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Pist Bekleme Pozisyonu (Biçim-A);

Bir taksi yolu ile bir hassas yaklaşma kategorisi I, II veya III pistinin bir kesişme noktasında tek bir 
pist-bekleme pozisyonu olduğunda, pist-bekleme pozisyonu işaretlemesi Biçim-A olmalıdır. 

Biçim-A pist bekleme pozisyonu işaretlemesi mutlaka pist tanıtma levhası (zorunlu talimat levhası) ile 
tamamlanır. 

Bir zorunlu talimat levhası, havalimanı kontrol kulesi tarafından izin verilmedikçe taksi yapan bir uçağın 
veya aracın ötesine geçemeyeceği bir yeri belirlemek üzere sağlanır. 

Kesik çizgili bölüm pist tarafını. 

Düz çizgili bölüm taksi yolu tarafını gösterir.
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Pist Bekleme Pozisyonu (Biçim-B) - ILS Kritik Alanı Bekleme Pozisyonu;

ILS Hassas Alanı Bekleme Pozisyonu İşaretlemesi; ILS yayın alanını etkilemekten  kaçınmak için gereken 
yerlerde yüzey üzerine işaretlenir.

Bu nedenle, “ILS Hassas Sahası” korunması gerektiğinde hava trafik kontrol kulesi tarafından uçak / araç-
lara “ILS Hassas Sahası Bekleme Pozisyonu İşaretlemesinde” durmaları talimatı verilebilir. 

Pilot veya sürücüler, hava trafik kontrol kulesi tarafından özel olarak talimat verildiğinde bu işaretlemeyi 
geçerler.

Pist bekleme pozisyonu işaretlemesi; pist tarafından gelen uçağın pisti terk ettiğini belirten bilgilendirme 
levhası ile (pist terkedilmiştir levhası) ile tamamlanmalıdır.
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İki veya üç pist bekleme pozisyonu olduğunda; piste daha yakın (en yakın) olan pist bekleme pozisyonu 
işaretlemesi Biçim-A'da gösterildiği gibi, pistten daha uzak olan işaretlemeler ise Biçim-B'de gösterildiği 
gibi olacaktır.
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“ILS Hassas Sahası” korunması gerektiğinde hava trafik kontrol kulesi tarafından uçak / araçlara “ILS kritik 
alanı bekleme pozisyonu işaretlemesinde durmaları talimatı verilebilir.
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Ara Bekleme Pozisyonu;

Bir ara bekleme pozisyonu işaretlemesi, iki kaplamalı taksi yolunun kesiştiği yerde gösterildiğinde, taksi 
yolu üzerinde, taksi yapan uçaklar arasında emniyet kıleransını sağlamak için kesişen taksi yolunun yakın 
kenarından yeterli bir mesafede bulunur.

Bir ara bekleme pozisyonu işaretlemesi, bir taksi yoluna bitişik bir buz giderici/önleyici tesisin çıkış sınır-
larında da gösterilmelidir.



GÖRSEL YARDIMCILAR

39DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021



GÖRSEL YARDIMCILAR

40 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Araç Yolu Bekleme Pozisyonu;

İşaret; bir araç yolu-bekleme pozisyonu işaretlemesi, bir piste çıkan tüm araç yolu girişlerinde ve kritik 
alanların girişlerinde sağlanacaktır. 

Araç yolu-bekleme pozisyonu işaretlemesi, araç yolunu kesecek şekilde yerleştirilmeli. Araç yolu bekle-
me pozisyonu işaretlemesi, yerel yol trafik mevzuatına uygun olmalıdır.

Işık; bir araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı, bir pistin, 550 m’lik bir değerden düşük pist görüş mesafesi 
şartlarında kullanılması öngörüldüğünde piste hizmet veren her araç yolu-bekleme pozisyonunda sağlanacaktır. 

Bir Araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı, araç yolunun bir kenarından, yani yerel trafik mevzuatına göre 
sol veya sağda, 1.5 m (± 0.5 m) bekleme yeri işaretlemesine bitişik yerleştirilecektir. 

Araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı, Hava Trafik servisleri tarafından kontrol edilebilir bir kırmızı (dur-
ma)/yeşil (geçme) trafik ışığı veya yanıp sönen bir kırmızı ışık.

Araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı ışını, tek yönlü olacak ve bekleme yerine yaklaşan bir aracın sürü-
cüsü tarafından görülebilir şekilde hizalanacaktır. 

15 cm

0.75 m 0.75 m

50 cm

50 cm

25 cm 5 m

3.5 m

Araç Yolu Bekleme Pozisyonu İşaretlemesi

1.
25

 m

2.
25

 m
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Levha; Bir araç yolu - bekleme pozisyonu levhası, kırmızı bir zemin üzerinde beyaz yazıdan oluşur. Bir 
araç yolu - bekleme pozisyonu levhasının üzerindeki yazı, ulusal dilde ve yerel trafik mevzuatına uygun 
olacak. Üzerinde durma gerekliliği ve gerektiğinde Hava Trafik Kontrol müsaadesi alma gerekliliği ve yer 
göstergesi içerecektir.

Pist Merkez Hattından - Bir Bekleme Yerine, Pist Bekleme Pozisyonuna veya Araç Yolu Bekleme 
Pozisyonuna Olan Minimum Mesafeler

Pist Tipi
Havalimanı Kod Numarası

1 2 3 4

Aletsiz 30 m 40 m 75 m 75 m

Hassas Olmayan Yaklaşma 40 m 40 m 75 m 75 m

Hassas Yaklaşma Kategori I 60 m 60 m 90 m 90 m

Hassas Yaklaşma Kategorileri II ve III ** ** 90 m 90 m

Kalkış Pisti 30 m 40 m 75 m 75m

* Kod Harfi F olduğunda, bu mesafe 107.5 m olmalıdır.
* Detay Mesafe Ölçümü için bakınız SHT-HES Tablo 3-2
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VOR Kontrol Noktası (VOR Check Point) İşaretlemesi: 
Bir Havalimanında VOR kontrol noktası oluştu-

rulduğunda, yeri VOR kontrol noktası işaretlemesi 
ve levhası ile gösterilmelidir.

VOR kontrol noktası işaretlemesi, bir uçağın 
doğru VOR sinyalini almak için duracağı nokta üze-
rinde ortalanacak ve beyaz renkli olacaktır. 

VOR kontrol noktası işaretlemesi, 6 m çapında 
bir daireden oluşacak ve 15 cm’lik bir çizgi genişli-
ğine sahip olacaktır.

Bir uçağın belirli bir yöne yönlendirilmesi istendiğinde, dairenin merkezinden geçen bir çizgi sağlanacaktır.

Çizgi, uçağın gittiği yöne doğru dairenin 6 m dışına uzanmalı ve bir ok ucu şeklinde sona ermelidir.

Bir havalimanında, VOR kontrol noktası oluşturulduğunda, yeri VOR kontrol noktası işaretlemesi ve levhası 
ile gösterilecektir.  

VOR Kontrol Noktası Levhası: Kontrol noktası işaretlemesinin mümkün olduğunca yakınına ve yazılar VOR 
kontrol noktası işaretlemesi üzerinde durmuş bir uçağın kokpitinden görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. 
Levha sarı zemin üzerinde siyah bir yazıdan oluşacaktır. 

A-B Biçim; VOR ile birlikte bir DME yerleştirilmediği durumlarda,

C-D Biçim; VOR ile birlikte bir DME yerleştirildiği durumlarda,

Havalimanı Yüzey İşaretlemeleri

6 m

Çi
zg

i k
al

ın
lığ

ı 1
5 

cm

Yön çizgili, bir uçağın belirli bir 
yönde hizalanması
zorunlu olduğunda
oluşturulmalıdır.

6 m 6 m
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Zorunlu Talimat İşaretlemeleri;

Zorunlu talimat levhasının kurulması-
nın mümkün olmadığı durumlarda, kap-
lamanın yüzeyinde bir zorunlu talimat 
işaretlemesi sağlanmalıdır.

Genişliği 60 m'yi aşan taksi yolları 
üzerinde, hassas yaklaşma kategorisi II 
veya III' olan pistte veya bir pist ihlalinin 
önlenmesine yardımcı olmak amacıyla 
gerek görülmesi halinde zorunlu talimat 
işaretlemesi yapılmalıdır.

Operasyonlar açısından gerekli olduğunda; zorunlu talimat levhası, zorunlu talimat işaretlemesi ile 
tamamlanmalıdır.

Bir zorunlu talimat işaretlemesi, kırmızı fon üzerinde beyaz yazıdan oluşacaktır. NO ENTRY (GİRİLMEZ) işa-
retlemesi haricinde, onunla bağlantılı zorunlu talimat levhası ile aynı bilgiyi sağlayacaktır.

Karakter boyu; kod harfin C, D, E veya F olduğu durumlarda 4 m ve kod harfin A veya B olduğu durum-
larda 2 m olmalıdır.

Arka plan, dikdörtgen olmalı ve yazının uçlarının ötesinde yanal ve dikey olarak en az 50 cm uzanmalıdır.

İşaretleme ile kaplamalı yüzey arasında yeterli kontrastın bulunmaması halinde; zorunlu talimat işaretle-
mesi, tercihen beyaz veya siyah renkte sınır çizgisi içerecektir.

Karakter boyu, kod harfin C, D, E veya F olduğu durumlarda 4 m ve kod harfin A veya B olduğu durumlarda 
2 m olmalıdır.

Arka plan, dikdörtgen olmalı ve yazının uçlarının ötesinde yanal ve dikey olarak en az 50 cm uzanmalıdır.
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Kod harfinin A, B, C veya D oldu-
ğu taksi yollarındaki zorunlu talimat 
işaretlemesi, yanda görüldüğü üzere 
taksi yolu boyunca taksi yolu merkez 
hattı üzerine ve pist bekleme pozis-
yonu işaretlemesinin bekleme tarafı-
na eşit olarak yerleştirilecektir.

İşaretlemenin en yakın kenarı ile 
pist bekleme pozisyonu işaretlemesi 
veya taksi yolu merkez hattı işaretle-
mesi arasındaki mesafe 1 m’den az 
olmayacaktır.

Bir NO ENTRY (GİRİLMEZ) işaretlemesi, kırmızı fon üzerinde beyaz NO ENTRY (GİRİLMEZ) yazısından oluşacaktır. 

Bir zorunlu talimat işaretlemesi olan NO ENTRY (GİRİLMEZ) işaretlemesi uygun olması durumunda GİRİLMEZ 
Levhası ile tamamlanacak.
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Bilgilendirme İşaretlemeleri;
Bir bilgilendirme levhası normalde kurulması gerekli olduğunda, pratikte kurulması mümkün değilse, bir 

bilgilendirme işaretlemesi kaplamanın üzerinde yapılacaktır.

Bilgilendirme işaretlemesi operasyonel açıdan gerekli ise bilgilendirme levhası ile tamamlanmalıdır.

Bilgilendirme (yer/yön) işaretlemesi, karmaşık taksi yolu kesişme noktalarının öncesinde ve sonrasında 
yapılmalıdır.

Taksi yolu üzerindeki işaretlemelerin uçuş mürettebatının yer hareketlerine yardımcı olabileceği düşünül-
müşse yapılmalıdır. Özellikle uzun taksi yolları boyunca düzenli aralıklarla kaplama yüzeyi üzerinde göste-
rilmelidir.

Bilgilendirme işaretlemesi, gerekli görülen taksi yolu veya apron yüzeyi üzerinde taksi yoluna dik olarak 
yapılmalı ve yaklaşan bir uçağın kokpitinden okunabilmelidir.
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Bir bilgilendirme işaretlemesi aşağıdaki unsurlardan oluşmalıdır.

Bir konum levhasının yerine geçtiğinde veya bir konum levhasını tamamladığında siyah bir fon üzerinde 
sarı renkte yazı şeklinde olmalıdır.

Bir yön veya varış yeri levhasının yerine geçtiğinde veya onu tamamladığında sarı bir fon üzerinde siyah 
renkte yazı şeklinde olmalıdır.

Bir taksi yolu üzerindeki işaretlemeler pilotun yer hareketlerine yardımcı olabileceği düşünülmüşse ya-
pılmalıdır. Özellikle uzun taksi yolları boyunca düzenli aralıklarla kaplama yüzeyi üzerinde gösterilmelidir.

KONUMYÖN YÖN YÖN YÖN YÖN YÖN

İşaretleme fonu ile kaplama yüzey arasında yetersiz kontrast bulunması durumunda yazıların siyah oldu-
ğu durumda siyah bir çerçeve ve yazıların sarı olduğu durumda sarı bir çerçeve ile belirlenir. Karakter boyu 
4 m olmalıdır. 
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Zorunlu Talimat Levhaları;

Bir zorunlu talimat levhası, havalimanı kontrol kulesi (ATC) tarafından izin verilmedikçe taksi yapan bir 
uçağın veya aracın ötesine geçemeyeceği bir yeri belirlemek üzere sağlanmalıdır.

Zorunlu Talimat Levhaları çeşitleri:

• Pist Tanıtma Levhaları

• Kategori I, II veya III Bekleme Pozisyonu Levhaları

• Pist Bekleme Pozisyonu Levhaları

• Araç Yolu Bekleme Pozisyonu Levhaları

• NO ENTRY (GİRİLMEZ) Levhaları

Pist ucu pist
tanıtımı

Bir pist ucunda bulunan pist
bekleme pozisyonunu gösterir

Bir pistin her iki
ucunun pist tanıtımı

Pist ucu dışında taksi yolu/
pist kavşağında bulunan pist 
beklemepozisyonunu gösterir

Kategori I bekleme
pozisyonu

25 numaralı pistin eşiğindeki
kategori I pist bekleme
pozisyonunu gösterir

Kategori II
bekleme pozisyonu

25 numaralı pistin eşiğindeki
kategori II pist bekleme
pozisyonunu gösterir

Kategori III
bekleme pozisyonu

25 numaralı pistin eşiğindeki
kategori III pist bekleme
pozisyonunu gösterir

Kategori II ve III
bekleme pozisyonu

25 numaralı pistin eşiğindeki 
müşterek kategori II/III pist 
bekleme pozisyonunu gösterir

Kategori I, II ve III
bekleme pozisyonu

25 numaralı pistin eşiğindeki 
müşterek kategori I, II ve III pist 
bekleme pozisyonunu gösterir

Pist bekleme
pozisyonu

Bir pist bekleme 
pozisyonunu gösterir

GİRİLMEZ Bir alana girişin yasak 
olduğunu gösterir

Kırmızı uyarı 
rengi ilerisine 

talimatsız 
geçilmez
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Biçim-A pist bekleme pozisyonu işaretlemesi, bir taksi yolu/pist kavşağında veya bir pist/ pist kavşa-
ğında pist tanıtma levhası ile tamamlanmalıdır.

Biçim-B pist bekleme pozisyonu işaretlemesi, kategori I, II veya III bekleme yeri levhası ile birlikte 
tamamlanmalıdır.

Bir alana giriş yasak olduğunda bir NO ENTRY (GİRİLMEZ) levhası sağlanmalıdır.
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Bir bilgilendirme levhası, yön veya varış yeri bilgisinin bir levha ile gösterilmesi gerektiği durumlarda 
sağlanmalıdır.

Taksi yollarını tanıtırken; I, O işaretleri 1, 0 numaraları  ile karıştırıldığından veya X harflerinin kullanıl-
ması kapalı işaretlemesi ile karıştırılacağından kullanılmamalıdır. İç ve dış gibi sözcüklerin kullanılmasından 
da karışıklığı önlemek üzere mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Bilgilendirme Levhaları;

Bilgilendirme levhaları çeşitleri:

• Yön Levhaları

• Konum Levhaları

• Varış Yeri Levhaları

• Pist Çıkış Levhaları

• Pist Terk Edilmiştir Levhaları

• Kavşak Kalkış Levhaları

Pist Çıkış Levhası Dahil Taksi Yapma Kılavuz Levhaları İçin Yer Mesafesi

Levha Yüksekliği (mm) Tanımlanmış Taksi Yolu 
Kaplama Kenarından 

Levhanın Yakın Kenarına 
Kadar Dikey Mesafe

Tanımlanmış Pist 
Kaplama Kenarından 

Levhanın Yakın Kenarına 
Kadar Dikey Mesafe

Kod 
Numarası

Levha 
Açıklama 
Bölümü

Ön Taraf 
(Min)

Kurulu 
(Maks)

1 veya 2 200 400 700 5 - 11 m 3 - 10 m

1 veya 2 300 600 900 5 - 11 m 3 - 10 m

3 veya 4 300 600 900 11 - 21 m 8 - 15 m

3 veya 4 400 800 1100 11 - 21 m 8 - 15 m
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Konum levhası, bir ara bekleme pozisyonunda sağlanmalıdır.

Konum levhasının üzerindeki yazı, uçağın üzerinde bulunduğu veya girmekte olduğu taksi yolu, pist veya 
diğer kaplama konumunu tanımlayacak ve oklar içermeyecektir.

Konum levhası, pist/pist kavşağında hariç olmak üzere, bir pist tanıtma levhası ile birlikte sağlanacaktır.

Konum Levhaları;
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• Bir taksi yolu kavşağında, bilgilendirme levhaları kavşağın 
önünde ve taksi yolu kavşağı işaretlemesi ile aynı hizada yer 
alacaktır.

• Taksi yolu kavşağı işaretlemesinin olmadığı durumlarda levha-
lar, kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda kesişen 
taksi yolunun merkez hattından en az 60 m uzağa ve kod 
numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda en az 40 m uzağa 
tesis edilecektir.

• Bir yön levhasının üzerindeki yazı, taksi yolunu (yollarını) ta-
nımlayan alfabetik veya alfabetik + nümerik bir ifade ve gös-
terildiği üzere uygun şekilde yöneltilmiş bir ok veya okları kap-
sayacaktır.

• Kombine bir yer ve yön levhası, bir taksi yolu kavşağı öncesinde 
güzergah bilgilerinin gösterilmesi amaçlandığında sağlanacaktır.

Yön Levhaları;

KONUMYÖN YÖN
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Varış yeri levhası; gerektiğinde apron, kargo alanı, genel havacılık vb. gibi havalimanı üzerinde bulunan 
belirli bir varış yerinin yönünü göstermek için sağlanmalıdır.

Bir varış yeri levhasının üzerindeki yazı; varış yerini tanımlayan alfabetik, alfabetik + nümerik veya nü-
merik bir ifade ile ilerlenecek yönü gösteren bir oktan oluşacaktır.

Varış Yeri Levhası;
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Pist çıkış levhası; pistten çıkışın yapıldığı taraf ile aynı tarafa (yani sola veya sağa) yerleştirilecek ve 
konumlandırılacaktır.

Pist çıkış levhasının üzerindeki yazı; çıkış taksi yolunu tanıtan ifade ve takip edilecek yönü gösteren bir 
oktan oluşacaktır.

Pist Çıkış Levhası;



GÖRSEL YARDIMCILAR

59DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Bir pist terk edilmiştir levhası, taksi yolunun en az bir tarafında bulunacaktır.  

Bir pist terk edilmiştir levhasının üzerinde çıkış yapılan taksi yolu adı ve Biçim- A Pist Bekleme Pozisyo-
nu İşaretlemesini tarif edecektir.  

Taksi Yolu Konumu Levhası, Bir pist terk edilmiştir levhası ile birlikte sağlandığı durumlarda, pist terk 
edilmiştir levhasının dış tarafında yer alacaktır.

Pist Terk Ediş Levhaları;

Kavşak kalkış levhası, geriye kalan kalkış koşusu için mevcut mesafeyi (TORA) göstermeye ilişkin bir 
işletme gerekliliğinin söz konusu olduğu durumlarda sağlanmalıdır.

Bir kavşak kalkış levhasının üzerindeki rakam, geriye kalan kalkış koşusu için mevcut mesafeyi metre 
cinsinden gösteren bir ifade ile gösterildiği üzere kalkış yönünü gösteren, uygun şekilde yerleştirilmiş ve 
yöneltilmiş, bir oktan oluşacaktır.

Kavşak kalkışı levhası, giriş taksi yolunun sol tarafında bulunacaktır. Levha ile pistin merkez hattı ara-
sındaki mesafe, kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda en az 60 m ve kod numarasının 1 veya 2 
olduğu durumlarda en az 45 m olacaktır.

Kavşak Kalkış Levhaları;
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Tüm uçaklara daimi olarak kapatılmış olan bir taksi yolu üzerinde bir kapa-
lıdır işaretlemesi ile gösterilir. 

Bir kapalıdır işaretlemesi, geçici olarak kapatılmış bir taksi yolu  üzerinde 
yer almalı, ancak kapatma kısa süreliyse ve hava trafik servisleri tarafından 
uygun ikazda bulunulması halinde söz konusu işaretleme göz ardı edilebilir.

Bir  taksi yolu veya onların bir bölümü daimi olarak kapatıldığında, tüm 
normal taksi yolu işaretlemeleri yok edilir.

Kapalı bir taksi yolunun veya bir bölümünün üzerindeki ışıklandırmalar, 
bakım amaçlı gerekli olduğu haller dışında çalıştırılmaz.

Kapalıdır işaretlemelerine ilaveten, kapalı taksi yolu veya bir bölümü, 
gece kullanılan/kullanılabilir bir taksi yolu ile kesiştiği taktirde kullanılmaya 
elverişsizlik ışıkları kapalı alanın girişine bir kenardan diğer kenarına en fazla 
3 m’lik aralıklarla yerleştirilir.

Kapalı Taksi yolu İşaretlemeleri;
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Bir havalimanında en az bir rüzgar yönü göstergesiyle olmalıdır.

Bir rüzgar yönü göstergesi, uçuş halindeki veya hareket alanındaki uçaklar-
dan görünebilecek şekilde ve yakındaki cisimlerin neden olduğu hava deği-
şimlerinden etkilenmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.  

Bir rüzgâr yönü göstergesi, iniş için aktif olarak kullanılan pistin eşiğinin 
300 m dâhilinde tesis edilmelidir. 

Rüzgar Yönü Göstergesi;

• Renk veya renkler, arka planı göz önünde bulundurarak, rüzgar yönü göstergesini en az 300m’lik bir 
yükseklikten açıkça görülebilir ve anlaşılabilir hale getirecek şekilde seçilmelidir.

• Rüzgar yönü göstergesi, kumaştan yapılmış kesik bir huni şeklinde olmalıdır.

• Mümkün olduğu durumlarda tek bir renk, tercihen beyaz veya turuncu kullanılmalıdır.

• Değişen arka planlar karşısında uygun bir barizlik sağlamak için iki renkten oluşan bir kombinasyon 
gerekliyse, bunlar tercihen turuncu ve beyaz, kırmızı ve beyaz veya siyah ve beyaz olmalı, ilk ve son 
şeritler daha koyu renkli olup, birbirini izleyen beş şerit halinde düzenlenmelidir.

• Rüzgar yönü göstergesinin yeri; 15 m 
çapında ve 1.2 m genişliğinde dairesel bir 
şerit ile işaretlenmelidir. Şerit, rüzgar yönü 
göstergesi desteğine göre ortalanmalı ve 
uygun barizlik sağlayacak bir renkte, terci-
hen beyaz olmalıdır.

• Kış şartlarının ağır geçtiği, kar yağışının sık 
olduğu veya karın yerde kalma süresinin 
fazla olduğu yerlerde zıt kontrast sağlayan 
renkler tercih edilebilir.

• Gece kullanımı için öngörülen bir havalima-
nında en az bir rüzgar yönü göstergesinin 
ışıklandırılması gerekir.
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Rüzgar Yönü Göstergesinin Yaklaşık Rüzgar Hızı Bilgisi;

Rüzgar yönü göstergesi, yüzey rüzgarının yönünü açıkça ve rüzgar hızını genel olarak gösterecek şekilde yapılır.

3 Knots
5,5 Km/h
3,5 mph
1.5 m/s

12 Knots
22 Km/h
14 mph
6 m/s

15 Knots
28 Km/h
17 mph
1.5 m/s

6 Knots
11 Km/h
7 mph
3 m/s

9 Knots
16 Km/h
10 mph
4.5 m/s
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Varsa iniş yönü göstergesi, havalimanında açıkça görülebilen bir yerde konumlandırılır. İniş yönü göster-

gesi “T“ şeklinde olmalıdır.

İniş “T”sinin rengi beyaz veya turuncu olacak; renk seçimi, göstergenin görüleceği arka alana en iyi 
kontrastı oluşturacak şekilde seçilecektir.

Kış şartlarının ağır geçtiği kar yağışı-
nın sık olduğu veya karın yerde kalma 
süresinin fazla olduğu yerlerde zıt kont-
rast sağlayan renkler tercih edilebilir.

Gece kullanımı için gerekli olduğu 
durumlarda, iniş “T”si ya ışıklandırılacak 
ya da beyaz ışıklarla çevrelenecektir.

İniş “T”sinin biçimi ve minimum 
ebatları; yandaki şekilde gösterilmek-
tedir.

İniş Yönü Göstergesi;
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Her havalimanında Hava Trafik Kontrol Kulesinde bir sinyalizasyon lambası bulunmalıdır.

• Sinyalizasyon lambası; kırmızı, yeşil ve beyaz sinyaller üretebilmelidir.

• Herhangi bir hedefe elle yöneltilebilmelidir.

• Renklerden herhangi birinde bir sinyal ve bunu takiben diğer iki renklerden herhangi birinde bir sinyal 
verebilmelidir.

• Dakikada en az dört kelimelik bir süratle MORS KODUYLA üç renkten biriyle mesaj iletebilmelidir.

Kule (ATC) ile telsiz muhaberesinin kesilmesi durumunda yapılacak işlemler (Aldis Lambası takibi):

Sinyalizasyon Lambası (Aldis);

Sürekli Kırmızı

Pozisyonu Muhafaza Et

Çakarlı Kırmızı

İniş Sahasını veya taksi yolunu terk et ve geçen uçağa dikkat et

Çakarlı Yeşil

İniş sahasını kat etmeye ve taksi yolu üzerinde ilerlemeye 
serbestsiniz

Çakarlı Beyaz

Lokal talimatlara uygun şekilde manevra sahasını terk et
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Bir havalimanının veya heliportun yerinin havadan tanınması için kullanı-
lan havacılık işaretidir. Gece trafiğine açık tüm meydanlarda bulunur.

Kara meydanlarında yeşil-beyaz ışık veren ve dakikada 12-30 defa çakan 
döner ışık sistemidir.

Bikının ışıkları her istikametten görülebilecek şekilde havalimanının en 
yüksek noktası olan genellikle kule üzerine tesis edilirler.

Bir havalimanını veya havaalanının yerinin havadan tanınması için kullanı-
lan havacılık işaretidir. Gece trafiğine açık tüm meydanlarda bulunur.

Havalimanı Bikını (Aerodrome Beacon):

Sivil Havalimanı (Civilian land airport)

Heliport

Su Üstü Havalimanı (Water airport)

Askeri Havalimanı (Military airport)
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Kullanılmaya Elverişli Olmayan Alanların İşaretlenmesi:

Kullanılmaya elverişsizlik işaretleyicileri, bir taksi yolunun, apronun veya bekleme yerinin herhangi bir 
bölümü, uçakların hareketi için elverişli olmadığında, fakat uçakların alanın etrafından emniyetli bir şekil-
de geçmeleri halen mümkün olduğunda kullanılacaktır. Gece kullanılan bir hareket alanında, kullanılmaya 
elverişsizlik ışıkları kullanılacaktır. Kullanılmaya elverişsizlik işaretleyicileri ve ışıkları, kullanılmaya elverişli 
olmayan alanı sınırlandırmak için birbirine yeterince yakın aralıklarla yerleştirilecektir.

İşaretleyiciler: Kullanılmaya elverişsizlik işaretleyicileri; bayraklar, koniler veya işaretleyici levhalar 
gibi göze çarpan, dik duran tertibatlardan ve bunlarla beraber kullanılacak elverişsizlik ışığından oluşur.

Koni: Kullanılmaya elverişsizlik konisi; en az 50 cm yüksekliğinde ve kırmızı, turuncu veya sarı veya 
bu renklerden herhangi biri ile birlikte beyaz olmalıdır.

Bayrak: Kullanılmaya elverişsizlik bayrağı; en az 50 cm, kare ve kırmızı, turuncu, sarı veya bu renkler-
den herhangi biri ile birlikte beyaz olmalıdır.

Levha: Kullanılmaya elverişsizlik işaretleyici levhası; en az 50 cm yüksekliğinde ve 90 cm uzunluğun-
da ve değişmeli kırmızı ve beyaz veya turuncu ve beyaz dikey şeritlere sahip olmalıdır.

Işık: Kullanılmaya elverişsizlik ışığı; sabit kırmızı bir ışıktan oluşur. Işık diğer ışıklar arasında bariz görü-
nebilir yoğunluğa sahip olmalıdır. Elverişsiz alanın en tehlikeli uçlarına yerleştirilmeli, alan büyükse her 7.5 
metresi için en az bir tane olmalıdır.

Işıklar, uçak ve araçların yaklaşacağı yöne hizalanacak şekilde yerleştirilmelidir. Yüksekliği; uçakların ka-
nat, pervane, yakıt tankı aralığı düşünülerek alçak monte edilmelidir.
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Apron İşaretlemeleri Talimatı (SHT-APRON)

Açık Renkli Kaplama: Beton kaplamalar gibi üzerindeki açık renkli işaretlemelerin gece şartlarında, koyu 
renkli işaretlemelerin gündüz şartlarında daha belirgin görüldüğü kaplamalar.

Alternatif Uçak Park Yeri: Birincil uçak park yeri kullanılmadan uygun uçaklar tarafından eşzamanlı kul-
lanılabilen uçak park yerlerinden her biri.

Apron: Bir kara havaalanı üzerinde, uçakların yolcu, posta veya kargo yükleme veya indirme, yakıt ikmali, 
park etme veya bakım amaçlı barınacakları belirli bir alan.

Apron Taksi Yolu: Apron üzerinde yer alan taksi yolu.

Araç Yolu: Yalnızca kara araçlarının kullanımına ayrılmış, hareket alanında oluşturulmuş ve pistebağlantısı 
olan bir yüzey rotası.

Birincil Uçak Park Yeri: Alternatif uçak park yerleri ile ilişkili olan, park yerini kullanabilecek en kritik 
uçağa göre tasarlanmış ve en kritik uçak tarafından kullanıldığında başka uçaklar tarafından kullanılamayan 
uçak park yeri.

Bordür İşaretlemesi: Asıl işaretlemelerin görülebilirliğini arttırmak üzere, asıl işaretlemelerin bitişiğinde 
yapılan kenar şeritleri.

Dışa Taksi: Uçağın park yerinden çıkışına yönelik yaptığı taksi hareketi.

İçe Taksi: Uçağın park yerine girişine yönelik yaptığı taksi hareketi.

İşaretleme: Havacılık bilgilerini aktarmak amacıyla hareket alanının yüzeyinde gösterilen bir sembol 
veya semboller grubu.

Koyu Renkli Kaplama: Asfalt kaplamalar gibi üzerindeki açık renkli işaretlemelerin gündüz şartlarında, 
koyu renkli işaretlemelerin gece şartlarında daha belirgin görüldüğü kaplamalar.

Köprülü Uçak Park Yeri: Uçakların, bir köprü ile bağlantı sağlanarak konumlandırıldığı uçak park yeri.

Pist: Uçakların inişi ve kalkışı için hazırlanmış, kara üzerinde kurulu olan bir havaalanı üzerindebelirlen-
miş dikdörtgen alan.

Servis Yolu: Apron üzerinde veya bitişiğinde, uçaklar haricindeki araçların kullanımına ayrılan, SHTHES’te 
belirtilen araç yolları dışındaki yolu.

Uçak Park Yeri: Bir apron üzerinde, bir uçağın park etmesi için kullanılmak üzere öngörülen belirli bir alan.

Apron üzerinde yapılacak işaretlemeler ve işaretlemeler üzerinde yer alan yazılar SHT-HES’te belirtilen 
standartlarda yapılacaktır.

• SHT-HES’te belirtilen durumlarda, zorunlu talimat levhasının yerine kullanılabilen “zorunlu talimat işa-
retlemesi”nin veya bilgilendirme levhasının yerine kullanılabilen “bilgilendirme işaretlemesi”nin apron üze-
rinde yapılması durumunda, bu işaretlemeler SHT-HES’te belirtilen standartlarda yapılacaktır.

• İşaretlemelerde yer alan yazılar, ilgili yönden bakıldığında doğru bilgi verecek şekilde yapılacaktır.
Birden fazla işaretlemenin kesişmesi durumunda, işaretlemeler önem sırasına göre yapılmalı ve diğer işa-
retlemeler kesilmelidir.

İşaretlemelerin önem sırası şu şekilde olmalıdır:
1) Uçaklara yönelik yapılan işaretlemeler,
2) Kara araçlarına yönelik yapılan işaretlemeler,
3) Yayalara ve yolculara yönelik yapılan işaretlemeler.

Tanımlar ve Kısaltmalar:
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Koyu renkli kaplamalarda yapılan ve sınırları içerisinde tarama veya yazı bulunmayan kırmızı renkli işaret-
lemeler, aşağıda gösterildiği üzere beyaz renkli bordür işaretlemeleri ile tamamlanmalıdır.

Bordür işaretlemelerinin sürekliliği (sürekli veya kesintili olması), tamamladıkları işaretlemeye uygun  
olmalıdır.

Açık renkli kaplamalarda yapılan ve sınırları içerisinde tarama veya yazı bulunmayan, sarı, beyaz veya 
yeşil renkli işaretlemeler, aşağıda gösterildiği üzere siyah renkli bordür işaretlemeleri ile tamamlanmalıdır.

Bordür İşaretlemeleri (Koyu Renkli Kaplamalar):

Bordür İşaretlemeleri (Açık Renkli Kaplamalar):

Apron taksi yolu merkez hattı işaretlemeleri, tüm apron taksi yollarının merkez hattı üzerinde yapılmalıdır.

Açık renkli kaplama üzerinde apron taksi yolu merkez hattı işaretlemesi.

Apron Taksi Yolu Merkez Hattı İşaretlemeleri:
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• Apron kenar işaretlemeleri, apronların 
sınırlarını göstermek üzere bir apron üzerinde 
yapılmalıdır.

• Apron kenar işaretlemeleri, apronların 
sınırlarında ve işaretleme çifti apron üzerin-
de yer alacak şekilde yapılmalıdır. (Bulunması 
halinde, banket gibi bir düşük mukavemetli 
bir kaplamanın üzerinde yer almamalıdır.)

Apron Kenar İşaretlemeleri:

A
A
A

Boyut Tablosu A

Ölçüler (cm) Asgari 15
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• Enine şerit işaretlemeleri, apronlara bitişik olarak yapılan düşük mukavemetli banketleri göstermek 
üzere yapılmalıdır.

Not: Apronlara bitişik olarak yapılan düşük mukavemetli banketlerin servis yolu olarak kullanılması du-
rumunda, banketlerin servis yolu olarak kullanılan kısımlarında enine şerit işaretlemeleri yapılmamalıdır.

• Enine şerit işaretlemeleri, apron kenar işaretlemelerine dik olacak şekilde yapılmalıdır.

• Enine şerit işaretlemeleri aynı düşük mukavemetli kaplama üzerinde yer alıp - almadığına bakılmaksı-
zın, bitişik olduğu ve sarı ya da beyaz renkli yapılan apron kenar işaretlemeleri ile aynı renkli olacak şekilde 
yapılmalıdır.

• Enine şerit işaretlemelerinin bordür işaretlemeleri ile çevrelenmesi gerekmemektedir. Ancak, açık renkli 
kaplama üzerinde yapılan enine şerit işaretlemelerinin bir bordür işaretlemeleri ile çevrelenmesinin isten-
mesi halinde enine şerit işaretlemeleri, 10 cm genişliğinde siyah renkli bordür işaretlemeleri ile çevrelen-
melidir.

Enine Şerit İşaretlemeleri:

a. A ve B mesafelerinin toplamının 9 m’den az olması durumunda, işaretleme, B mesafesi 1,5 m olacak 
şekilde yapılmalı ve A mesafesi 7,5 m’den az olacak şekilde kısaltılmalıdır.

A ve B mesafelerinin toplamının 9 m’den fazla olması durumunda, A mesafesi 7,5 m olmalıdır. (Hiçbir 
ölçü kombinasyonunda A mesafesi 7,5 m’yi geçmemeli; B mesafesi 1,5 m’den az olmamalıdır.)

b. D mesafesi, düz kısımlarda azami 30 m, dönemeçli kısımlarda azami 15 m olmalıdır.



GÖRSEL YARDIMCILAR

72 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Girilmez İşaretlemesi:
• Apron üzerinde SHT-HES’te belirtilen girilmez levhalarının tesis edilmesinin gerektiği; ancak, fiziki şart-

lardan dolayı girilmez levhalarının tesis edilemediği durumlarda girilmez işaretlemesi yapılmalıdır.

• Girilmez işaretlemesi, pilotun bakış açısından, girişin yasaklandığı alanın başlangıcında yapılmalıdır.

• Girilmez işaretlemesi, kırmızı renkli dikdörtgen şeklindeki bir fon üzerinde “NO ENTRY” yazısından ve 
çevreleyen bir bordür işaretlemesinden oluşmalıdır.

• Açık renk kaplamalı apron üzerinde yapılan girilmez işaretlemesi, 10 cm genişliğinde siyah renkli bordür 
işaretlemeleri ile çevrelenmelidir.

• Koyu renk kaplamalı apron üzerinde yapılan girilmez işaretlemesi, 10 cm genişliğinde beyaz renkli bor-
dür işaretlemeleri ile çevrelenmelidir.
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Uçak Park Yeri Konum İşaretlemesi:
• Uçak park yeri konum işaretlemeleri, alternatif uçak park yerleri de dahil olmak üzere, tüm uçak park 

yerlerinde yapılmalıdır.

• Uçak park yeri konum işaretlemeleri, uçak park yeri merkez hattı işaretlemelerinin sonunda, uçağın park 
pozisyonunun sol tarafında ve örnek gösterimlerde belirtilen mesafeleri sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Not: Tekli uçak durma işaretlemelerinin veya çoklu uçak durma işaretlemelerinin yapılması ve uçak park 
yeri konum işaretlemelerinin yapılması için yeterli alanın bulunmaması durumunda, uçak park yeri konum 
işaretlemeleri uçağın park pozisyonunun sağ tarafında yapılabilir.

Not: Tekli yer kılavuzu işaretlemelerinin veya çoklu yer kılavuzu ve çekme/durma işaretlemelerinin yapıl-
ması ve uçak park yeri konum işaretlemelerinin örnek gösterimde belirtilen ölçülerde yapılması için yeterli ala-
nın bulunmaması durumunda, uçak park yeri konum işaretlemeleri yapılabilecek azami ölçülerde yapılmalıdır.

• Uçak park yeri konum işaretlemeleri, örnek gösterimde belirtilen biçimde, siyah renkli bir fon üzerinde 
sarı renkli bir yazıdan ve çevreleyen sarı renkli bir bordür işaretlemesinden oluşmalıdır.

• Uçak park yeri konum işaretlemeleri, üzerindeki yazılar uçak park yeri merkez hattı işaretlemelerine 
paralel olacak şekilde yapılmalıdır.
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a. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

b. G mesafesi, uçak park yeri konum işaretlemesi, park yerini kullanan uçağın kokpitinden okunabilecek 
şekilde havaalanı işletmecisince belirlenmelidir. 

c. Uçak park yerinin kod harfi A veya B olan uçaklar tarafından kullanılması durumunda C mesafesi (karakter 
boyu) 100 cm, kod harfi C, D, E veya F olan uçaklar tarafından kullanılması durumunda karakter boyu 200 cm 
olmalıdır.

d. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

Boyut Tablosu A B C D E F

Ölçüler (cm) 10 50
Asgari 100
Azami 200

_a
Asgari 100
Azami 200

_b
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Uçak Park Yeri - İçeri Yönlendirme, Merkez Hattı ve Dışarı 
Yönlendirme İşaretlemeleri:

• Uçak park yerlerinde; içeri yönlendirme, merkez hattı ve dışarı yönlendirme işaretlemeleri yapılmalıdır.

Not: İçeri yönlendirme işaretlemesinin aynı zamanda dışarı yönlendirme işaretlemesi olarak kullanıldığı 
uçak park yerlerinde, dışarı yönlendirme işaretlemesinin yapılması zorunlu değildir.

• İçeri yönlendirme işaretlemesi; uçağın, uçak park yerine giderken izleyeceği hat üzerinde yapılmalıdır.

• İçeri yönlendirme, uçak park yeri merkez hattı ve dışarı yönlendirme işaretlemeleri;

- Birincil uçak park yerlerinde, Şekil-9 Detay-A’da gösterildiği üzere sürekli çizgiler şeklinde,
- Alternatif uçak park yerlerinde, Şekil-9 Detay B’de gösterildiği üzere birbirini takip eden kesikli çizgiler 

şeklinde, yapılmalıdır.

• İçeri yönlendirme, uçak park yeri merkez hattı ve dışarı yönlendirme işaretlemeleri sarı renkli yapılmalıdır.

• Alternatif uçak park yerlerinin, Uçak park yeri işaretlemelerinin tümünün 100 cm uzunluğunda yapılma-
sına fiziki olarak elvermemesi durumunda, işaretlemelerin ilk ve/veya son şeritlerinin 100 cm uzunluğunda 
yapılması zorunlu değildir.

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) 15 100a 100
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Azami Kanat Açıklığı İşaretlemesi: 

• Azami kanat açıklığı işaretlemeleri, alternatif uçak park yerlerinde yer alan içeri yönlendirme işaretle-
meleri üzerinde, içeri yönlendirme işaretlemelerinin başlangıcına en yakın mesafede, uçak park yeri 
tanıtma işaretlemelerinden önce yapılmalıdır. 

• Azami kanat açıklığı işaretlemeleri, siyah renkli dikdörtgen şeklindeki bir fon üzerinde sarı renkli bir 
yazıdan ve çevreleyen sarı renkli bir bordür işaretlemesinden oluşmalıdır. 

Azami kanat açıklığı işaretlemelerinde yer alan yazıda; 

• Üst satırda “MAX SPAN” ifadesi, 

• Alt satırda ilgili alternatif uçak park yerinin kullanılabileceği azami kanat açıklığını ifade eden “bir sayı” 
boşluk ve “metre” birimini ifade eden “m” harfi, yer almalıdır.

• Azami kanat açıklığı işaretlemeleri, örnek gösterimde belirtilen ölçülerde yapılmalıdır.

a. B mesafesi, karakter ucunun siyah renkli fonun sınırına olan dik mesafesi veya karakterler arasındaki 
dikey mesafedir. 

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

Azami kanat açıklığı işaretlemeleri, ileri yüzey hareketi kılavuz ve kontrol sisteminin bulunmadığı havali-
manlarında yer alan alternatif uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A Ba C D

Ölçüler (cm) 10 50
Asgari 100
Azami 200

_b
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Uçak Park Yeri Tanıtma İşaretlemeleri:
Uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, tüm uçak park yerlerinde yapılmalıdır. Uçak park yeri tanıtma işaret-

lemeleri, dışarı yönlendirme işaretlemelerinin içeri yönlendirme işaretlemesi olarak kullanıldığı işaretlemeler 
üzerinde de yapılmalıdır.

İlgili olduğu içeri yönlendirme işaretlemeleri üzerin-
de azami kanat açıklığı işaretlemesi bulunan uçak park 
yeri tanıtma işaretlemeleri, azami kanat açıklığı işaret-
lemelerinden 1m sonra başlayacak şekilde yapılmalıdır.

Uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, üzerindeki 
yazılar içeri yönlendirme işaretlemelerine dik olacak 
şekilde yapılmalıdır.

İlgili olduğu içeri yönlendirme işaretlemeleri üze-
rinde azami kanat açıklığı işaretlemesi bulunmayan 
uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, içeri yönlendir-
me işaretlemesi üzerinde, içeri yönlendirme işaretle-
mesinin başlangıcına en yakın mesafede yapılmalıdır.

a. B mesafesi, karakter ucundan sarı renkli fonun sınırına olan dik mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

İlgili olduğu içeri yönlendirme işaretlemeleri üzerinde azami kanat açıklığı işaretlemesi bulunan uçak park 
yeri tanıtma işaretlemeleri, azami kanat açıklığı işaretlemelerinden 1 m sonra başlayacak şekilde yapılmalıdır.

Uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, üzerindeki yazılar içeri yönlendirme işaretlemelerine dik olacak şekilde 
yapılmalıdır.

İşletme gerekliliği olarak, aynı uçak park yeri ile ilgili içeri yön-
lendirme ve dışarı yönlendirme işaretlemelerinin tek bir işaretleme 
olarak apron taksi yolu merkez hattı işaretlemesine dik olacak şekilde 
yapılması durumunda, uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, örnek 
gösterimde belirtilen biçimde ve ölçülerde yapılmalıdır.

Not: Apron taksi yolu merkez hattı işaretlemesine dik olacak şekil-
de yapılan ilk ve son uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, uçak park 
yerine giriş yönünde okunabilecek şekilde tek taraflı yapılmalıdır. 

a. B mesafesi, karakter ucundan sarı renkli fonun sınırına olan dik 
mesafedir. 

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

Boyut
Tablosu

A Ba C D E F G

Ölçüler
(cm)

10 25
Asgari 100
Azami 200

_b 30 50 100

Boyut
Tablosu

A Ba C D E F G

Ölçüler
(cm)

10 25
Asgari 100
Azami 200

_b 30 50 100
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Boyut
Tablosu

A Ba C D E F

Ölçüler
(cm)

10 25
Asgari 100
Azami 200

_b 500 100

• Tek uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, apron taksi yoluna bağlantılı uçak park yer-
lerinin numaraları ardışık olarak sıralanmadığında (101, 102, 103, 104… gibi sıralanmadığında) yapılmalıdır.

Not: Uçak park yerlerinin sağ yönde ve sol yönde ardışık olarak sıralanması (örneğin; sağ yönde 101, 103, 
105…, sol yönde 102, 104, 106… gibi sıralanması) bir düzensizlik olarak kabul edilmemelidir.

• Tek uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, işaretlemenin uç kısmı, ilgili içeri yönlen-
dirme işaretlemesinin apron taksi yolu merkez hattı işaretlemesi ile kesiştiği noktadan 5 m geride olacak 
şekilde yapılmalıdır.

• Apron taksi yoluna göre sağ yönde yer alan, uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, 
apron taksi yolunun sol tarafında, apron taksi yoluna göre sol yönde yer alan, uçak park yerini gösteren 
yönlendirme işaretlemeleri, apron taksi yolunun sağ tarafında belirtilen mesafeleri sağlayacak şekilde ya-
pılmalıdır. 

• Sarı renkli bir fon üzerinde siyah renkli bir yazıdan ve çevreleyen siyah renkli bir bordür işaretlemesin-
den oluşmalıdır.

• Tek uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemelerinde yer alan ok; sağ yönü göstermesi duru-
munda işaretlemede yer alan rakamların sağında, sol yönü göstermesi durumunda işaretlemede yer alan 
rakamların solunda yer almalı ve yönlendirdiği park yerinde yer alan içeri yönlendirme işaretlemesi ile aynı 
açıda yapılmalıdır.

• Tek uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, üzerindeki yazılar apron taksi yolu merkez 
hattı işaretlemelerine dik olacak şekilde yapılmalıdır.

Tek Uçak Park Yerini Gösteren Yönlendirme İşaretlemeleri:

a. B mesafesi, karakter ucundan 
sarı renkli fonun sınırına olan dik 
mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre be-
lirlenmelidir.
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• Birden fazla ardışık uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, uçak park yerleriyle doğrudan 
bağlantılı olan birden fazla apron taksi yolunun kesişmesi durumunda yapılmalıdır.

• Birden fazla uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, birden fazla apron taksi yolunun 
kesiştiği noktaya en yakın olacak şekilde, apron taksi yolu üzerinde yapılmalıdır.

• Sarı renkli bir fon üzerinde siyah renkli bir yazıdan ve çevreleyen siyah renkli bir bordür işaretlemesin-
den oluşmalıdır.

• Birden fazla uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, üzerindeki yazılar, ilgili apron taksi 
yolu merkez hattı işaretlemesine dik olacak şekilde yapılmalıdır.

• Birden fazla uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemelerinin üzerindeki yazıda;
- Üst satırda en küçük sayısal değere sahip uçak park yerinin numarası,
- “TO” ifadesi,
- Alt satırda en büyük sayısal değere sahip uçak park yerinin numarası, yer almalıdır.

Not: Kesişen apron taksi yollarından birinin yalnızca bir uçak park yerine bağlantı sağlaması durumunda, 
bu apron taksi yolunu gösteren yönlendirme işaretlemesinin üzerindeki yazıda;

- “TO” ifadesi,
- Alt satırda uçak park yerinin numarası, yer almalıdır.

Birden Fazla Uçak Park Yerini Gösteren Yönlendirme İşaretlemleri:
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• Tekli uçak durma işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilmeyen ve farklı uçak tipleri 
için farklı kokpit durma pozisyonlarının gerekli olmadığı uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

Not: SHT-HES’te belirtilen park alanı görsel yönlendirme sistemi veya gelişmiş park alanı görsel yönlen-
dirme sistemi tesis edilen uçak park yerlerinde, tekli uçak durma işaretlemelerinin yapılması zorunlu değildir.

Ancak, havaalanı işletmecisince, bu sistemlerin faal olmaması durumunda park yerini kullanacak uçakla-
ra karşılama (marshalling) hizmetinin verilmesi/verdirilmesi sağlanmalı; ayrıca, bu hizmetin verilmesinin/ 
verdirilmesinin sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.

• Tekli uçak durma işaretlemeleri, işaretlemenin enlemesine çizgisi kokpit durma pozisyonunu göstere-
cek ve belirtilen mesafeleri sağlayacak şekilde, uçağın park pozisyonunun sol tarafında yapılmalıdır.

• Tekli uçak durma işaretlemeleri, enlemesine bir çizgiden ve üzerinde “STOP” yazan bir işaretlemeden 
oluşmalıdır.

• Tekli uçak durma işaretlemelerinde yer alan enlemesine çizgi sürekli ve sarı renkli yapılmalıdır.

Tekli Uçak Durma İşaretlemesi:

•  Tekli uçak durma işaretlemelerinde yer alan ve üzerinde "STOP" yazan işaretleme, siyah renkli dikdört-
gen şeklindeki bir fon üzerinde sarı renkli bir yazıdan ve çevreleyen sarı renkli bir bordür işaretlemesinden 
oluşmalıdır.
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a. B mesafesi, karakter ucundan siyah renkli fonun sınırına olan dik mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

c. F mesafesi, uçak park yerinin, kod harfi A veya B olan uçaklar tarafından kullanılması durumunda asga-
ri 3 m; kod harfi C olan uçaklar tarafından kullanılması durumunda 11 m; kod harfi D, E veya F olan uçaklar 
tarafından kullanılması durumunda 16 m olmalıdır.

Boyut
Tablosu

A Ba C D E F

Ölçüler
(cm)

10 50
Asgari 100
Azami 200

_b 20 _c
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• Çoklu uçak durma işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilmeyen ve farklı uçak tipleri 
için farklı kokpit durma pozisyonlarının gerekli olduğu köprülü uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

Not: SHT-HES’te belirtilen park alanı görsel yönlendirme sistemi veya gelişmiş park alanı görsel yön-
lendirme sistemi tesis edilen uçak park yerlerinde, çoklu uçak durma işaretlemelerinin yapılması zorunlu 
değildir.

Ancak, havaalanı işletmecisince, bu sistemlerin faal olmaması durumunda park yerini kullanacak uçakla-
ra karşılama (marshalling) hizmetinin verilmesi/verdirilmesi sağlanmalı.

Ayrıca, bu hizmetin verilmesinin/verdirilmesinin sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.

• Çoklu uçak durma işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilmeyen ve yakıt veya kur-
tarma ve yangınla mücadele hizmetleri ile ilgili hidrant sistemlerinin veya emniyete yönelik diğer teçhizatın 
kapatılmaması amacıyla farklı uçak tipleri için farklı kokpit durma pozisyonlarının gerekli olduğu uçak park 
yerlerinde yapılmalıdır.

Çoklu Uçak Durma İşaretlemesi:
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• Çoklu uçak durma işaretlemele-
ri, işaretlemenin enlemesine çizgisi 
ilgili kokpit durma pozisyonunu gös-
terecek belirtilen mesafeleri sağla-
yacak şekilde, mümkün olduğunca 
uçağın park pozisyonunun sol tara-
fında yapılmalıdır.

Not: Çoklu uçak durma işaretle-
meleri, uçak park yerlerinde yeter-
li alanın bulunmaması durumunda 
uçağın park pozisyonunun sağ tara-
fında yapılabilir.

• Çoklu uçak durma işaretleme-
leri, enlemesine bir çizgiden ve üze-
rinde ilgili uçak tipinin ismi yazan bir 
işaretlemeden oluşmalıdır.

• Çoklu uçak durma işaretleme-
lerinde yer alan enlemesine çizgi, 
sürekli ve sarı renkli yapılmalıdır.

Çoklu uçak durma işaretlemele-
rinde yer alan ve üzerinde ilgili uçak 
tipinin ismi yazan işaretleme, siyah 
renkli dikdörtgen şeklindeki bir fon 
üzerinde sarı renkli bir yazıdan ve 
çevreleyen sarı renkli bir bordür işa-
retlemesinden oluşmalıdır.

• Çoklu uçak durma işaretleme-
lerinin sayısı, ilgili uçak park yeri-
ni kullanan uçak sayısına ve tipine 
göre belirlenmelidir.

a. B mesafesi, karakter ucundan 
siyah renkli fonun sınırına olan dik 
mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre be-
lirlenmelidir.

c. F mesafesi, uçak park yerinin, 
kod harfi A veya B olan uçaklar ta-
rafından kullanılması durumunda 
asgari 3 m; kod harfi C olan uçaklar 
tarafından kullanılması durumun-
da 11 m; kod harfi D, E veya F olan 
uçaklar tarafından kullanılması du-
rumunda 16 m olmalıdır.

Boyut
Tablosu

A Ba C D E F

Ölçüler
(cm)

10 Asgari 25
Asgari 100
Azami 200

_b 20 _c
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Tekli Yer Kılavuzu İşaretlemesi:

• Tekli yer kılavuzu işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilen ve farklı uçak tipleri için farklı 
kokpit durma pozisyonlarının gerekli olmadığı uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

• Tekli yer kılavuzu işaretlemeleri, işaretlemenin enlemesine çizgisi uçak karşı lama (marshalling) hizme-
tini yapan kişiye/kişilere uçağın burun tekerleğinin durma pozisyonunu gösterecek mesafeleri sağlayacak 
şekilde yapılmalıdır.

• Tekli yer kılavuzu işaretlemeleri, uçak park yeri merkez hattı işaretlemelerine dik ve simetrik olacak 
şekilde, sürekli ve sarı renkli yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A B

Ölçüler (cm) Asgari 15 Asgari 300
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• Çoklu yer kılavuzu işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilen ve farklı uçak tipleri için 
farklı kokpit durma pozisyonlarının gerekli olduğu uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

• Çoklu yer kılavuzu işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilen ve yakıt veya kurtarma 
ve yangınla mücadele hizmetleri ile ilgili hidrant sistemlerinin veya emniyete yönelik diğer teçhizatın kapa-
tılmaması amacıyla farklı uçak tipleri için farklı burun tekerleği durma pozisyonlarının gerekli olduğu uçak 
park yerlerinde yapılmalıdır.

• Çoklu yer kılavuzu işaretlemeleri, işaretlemenin enlemesine çizgisi uçak karşılama (marshalling) hiz-
metini yapan kişiye/kişilere uçağın burun tekerleğinin durma pozisyonunu gösterecek belirtilen mesafeleri 
sağlayacak şekilde, farklı uçak tipleri için farklı yerlerde yapılmalıdır.

• Çoklu yer kılavuzu işaretlemeleri, işaretlemenin üzerinde yer alan yazılar, uçak karşılama (marshalling) 
hizmetini yapan kişi/kişiler tarafından, hizmet verilmesi sırasında okunabilecek yönde, işaretlemenin enle-
mesine çizgisinin sol uç kısımda ve çizgi ile ortalanacak şekilde yapılmalıdır.

• Çoklu yer kılavuzu işaretlemeleri, uçak park yeri merkez hattı işaretlemelerine dik ve simetrik olacak şe-
kilde, sürekli, sarı renkli bir çizgiden ve üzerinde ilgili uçak tipinin ismi yazan bir işaretlemeden oluşmalıdır.

Çoklu Yer Kılavuzu İşaretlemesi:
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Not-1: Uçak park yerinde alan yetersizliğinin olması durumunda işaretlemenin çizgisi, aşağıda yer alan 
örnek gösterimde belirtildiği üzere, uçak park yeri merkez hattı işaretlemelerinin tek bir tarafında ve işaret-
lemeye dik olacak şekilde yapılabilir.

Not-2: Uçak park yerinde alan yetersizliğinin olması durumunda, ilgili uçak tiplerinin yerine, numaralar 
veya harfler kullanılabilir. Ancak, bu durumda, numaraların veya harflerin temsil ettiği uçak tiplerinin uçak 
karşılama (marshalling) hizmetini yapan kişiye / kişilere bildirilmesi gerekmektedir.

a. B mesafesi, karakter ucundan siyah renkli fonun sınırına olan dik mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

a. E mesafesi, karakter ucundan siyah renkli fonun sınırına olan dik mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

Boyut Tablosu A B C D Ea F G

Ölçüler (cm) Asgari 15 Azami 300 20 10 20 Azami 50 _b

Boyut
Tablosu

A Ba C D

Ölçüler
(cm)

Asgari 15 Asgari 25 Azami 50 _b
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Dönüş Başlama Noktası İşaretlemesi:

• Dönüş başlama noktası işaretlemeleri, uçağa yönelik geri itme (pushback) hizmeti verilmeyen uçak 
park yerlerinde yapılmalıdır.

Not: Uçağın, bulunduğu noktadan geriye doğru herhangi bir dönüş yapmadan uçak park yerine giriş yap-
tığı veya apron taksi yoluna bağlanabildiği uçak park yerlerinde, dönüş başlama noktası işaretlemelerinin 
yapılması zorunlu değildir.

• Dönüş başlama noktası işaretlemeleri, ilgili uçak park yerinde, belirtilen mesafeyi sağlayacak ve dönüş 
sürdürme işaretlemeleri ile hizalı olacak şekilde, uçağın dönüşe başlaması gereken noktada yapılmalıdır.
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• Dönüş başlama noktası işaretlemeleri, uçağa yönelik geri itme (pushback) hizmeti verilmeyen uçak 
park yerlerinde yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A

Ölçüler (cm) Asgari 50

Boyut Tablosu A B C D

Ölçüler (cm) 20
Asgari 300
Azami 600

10 200
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Dönüş Sürdürme İşaretlemesi:

• Dönüş sürdürme işaretlemeleri, dönüş başlama noktası işaretlemelerinin yapıldığı uçak park yerlerinde 
yapılmalıdır.

• Dönüş sürdürme işaretlemeleri, uçağın dönüşe başladığı nokta ile dönüşünü bitirdiği nokta arasında 
yapılmalıdır.

• Dönüş sürdürme işaretlemeleri, kavisli ve diğer özellikleri ilgili uçak park yeri merkez hattı işaretleme-
leri veya içeri yönlendirme işaretlemeleri ile aynı olacak şekilde yapılmalıdır.
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Tek Yön Oku İşaretlemesi:

• Tek yön oku işaretlemeleri, uçağın yalnızca tek bir yönde ilerlemesinin gerektiği uçak park yerlerinde 
yapılmalıdır.

• Tek yön oku işaretlemeleri, ilgili uçak park yeri merkez hattı ve dışarı yönlendirme işaretlemelerinin 
üzerinde, takip edilecek yönü gösterecek şekilde yapılmalıdır.

Not: Tek yön oku işaretlemelerinin sayısı havaalanı işletmecisince belirlenmeli; ancak, her halükarda 1 
tanesi uçak park yeri merkez hattı işaretlemesi üzerinde, 1 tanesi dışarı yönlendirme işaretlemesi üzerinde 
olmak üzere en az 2 olmalıdır.

Hizalama İşaretlemesi (Dönüş Tamamlama İşaretlemesi):

•  Hizalama işaretlemeleri (dönüş tamamlama işaretlemeleri), işletme gerekliliğinin olması halinde, uça-
ğın, durma noktasına gelmeden veya güç açık halde iken park yerinden ayrılmadan önce pilotun, uçağı 
merkez hattına hizalamasına imkan vermek için yapılmalıdır.

•  Hizalama işaretlemeleri, dönüş sürdürme işaretlemelerinin sonunda başlayacak şekilde yapılmalıdır.

•  Hizalama işaretlemeleri, ilgili dönüş sürdürme işaretlemeleri ile aynı özellikte olacak şekilde yapılmalıdır.

•  Hizalama işaretlemeleri, uçağı merkez hattına hizalayacak uzunlukta yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) Asgari 15 200 10
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KARA ARAÇLARINA YÖNELİK YAPILAN İŞARETLEMELER
Uçak Park Yeri Emniyet İşaretlemesi:

• Uçak park yeri emniyet işaretlemeleri, uçakların motor-
larını çalıştırdığı tüm uçak park yerlerinde yapılmalıdır. 

Not-1: Uçaklar tarafından uçak park yerinin, uçakların mo-
torlarının çalıştırılmadan kullanılmasına yönelik konfigüras-
yonların geliştirilmesi halinde uçak park yeri emniyet işaret-
lemelerinin yapılması zorunlu değildir..

Not-2: Uçağa servis veren araçlar, tüm motorların kapatılması 
ve çarpışmayı önleyici ışıkların kapatılması sonrasında uçak park 
yeri emniyet işaretlemelerinin ötesine geçebileceklerdir.

• Uçak park yeri emniyet işaretlemeleri, uçağın motorları-
nı çalıştırarak uçak park yerini kullanması sırasında, personel-
den, araçlardan veya diğer ekipman ile teçhizattan arındırıl-
ması gereken sahanın sınırlarında yapılmalıdır.

Not-3: Sınırlar, havaalanı işletmecisince 
belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Not-4: Sınırlar, motorun içeri çekme 
tehlikesinin önlenmesi için ayrı tutulması 
gereken jet motoru hava giriş delikleri et-
rafında emniyetli bir bölgeye imkan vere-
cek şekilde boyutlandırılmalıdır.

Not-5: Uçak imalatçıları, yerde boşta 
çalışan motorların etrafında gerekli olan 
emniyet bölgelerine ilişkin rehberlik ver-
mektedirler.

Not-6: Pervaneli uçaklar tarafından kul-
lanılan park yerleri ile ilgili olarak da ben-
zer bir emniyet bölgesi sağlanmalıdır.

• Uçak park yeri emniyet işaretlemeleri, 
kırmızı renkli yapılmalıdır.

Boyut
Tablosu

A B

Ölçüler
(cm)

20 10
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Kontrollü Bekleme Alanı İşaretlemesi:

Geri İtme İşaretlemesi 

• Kontrollü bekleme alanı işaretlemeleri, uçağın kendi ken-
dine dışa taksi yapmasının mümkün olduğu uçak park yerlerin-
de yapılmalıdır.

Not: Uçağın dışa taksi yapması öncesinde, bu alanlar tama-
men boşaltılmalıdır.

• Kontrollü bekleme alanı işaretlemeleri, uçağın içe taksi 
yapması sırasında, personelden, araçlardan veya diğer ekip-
man ile teçhizattan arındırılması gereken sahanın sınırlarında 
yapılmalıdır.

Not: Sınırlar, havaalanı işletmecisince belirlenmeli ve kayıt 
altına alınmalıdır.

• Kontrollü bekleme alanı işaretlemeleri, birbirine bitişik kır-
mızı ve beyaz kesikli çizgilerden oluşacak şekilde yapılmalıdır.

Not-1: Birbirine bitişik yapılan kırmızı ve beyaz kesikli çizgi-
ler, kırmızı çizgiler park yerini kullanan uçağa daha yakın olacak 
şekilde yerleştirilmelidir.

Not-2: Kontrollü bekleme alanının köşelerinde, kenarlar 
üzerindeki işaretlemeler ilgili köşeyi göstermek üzere birleş-
tirilmelidir.

• Fiziki olarak elvermemesi durumunda, kontrollü bek-
leme alanı işaretlemelerini oluşturan ilk ve/veya son çizgi-
lerin ve bitişiğindeki boşlukların yandaki tabloda belirtilen 
ölçülerde yapılması zorunlu değildir.

• Geri itme (push back) işaretlemeleri, işletme gerekliliğinin 
olması halinde yapılmalıdır.

Not: Geri itilen uçağın etrafındaki kılerans mesafelerinin sı-
nır değerlerde olması durumunda, geri itme (push back) işaret-
lemelerinin yapılması önem kazanmaktadır.

• Geri itme (push back) işaretlemeleri, uçağın geri itilmesi 
(uçağa push back yapılması) sırasında traktör sürücüsünün izle-
yeceği merkez hattı üzerinde yapılmalıdır.

Not: Geri itme (push back) işaretlemelerinin kesikli çizgi-
lerden oluşan kısmı, geri itmenin başladığı ve bittiği noktalar 
arasında; apron taksi yolu merkez hattı üzerindeki kısmı geri 
itmenin bittiği noktada yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) 10 100a 50a
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Ekipman Park Sahası İşaretlemesi:

• Ekipman park sahası işaretlemeleri, araçların ve ekipmanın hiçbir uçak park yerini veya taksi yolunu 
ihlal etmeden serbest bir şekilde park edebilecekleri sahayı göstermek üzere yapılmalıdır. 

• Ekipman park sahası işaretlemeleri, araçların ve ekipmanın hiç bir uçak park yerini veya taksi yolunu 
ihlal etmeden serbest bir şekilde park edebilecekleri sahanın sınırlarında yapılmalıdır.

Not: Ekipman park sahasına park eden araçlar ve ekipman, binaların acil durum çıkışlarını engelleme-
meli, yakıt veya kurtarma ve yangınla mücadele hizmetleri ile ilgili hidrant sistemlerinin vanalarına veya 
emniyete yönelik diğer teçhizata erişimi kısıtlamamalıdır.

• Ekipman park sahası işaretlemeleri sürekli ve beyaz renkli yapılmalıdır.

• Geri itme (push back) işaretlemeleri, kesikli çizgiden ve bu çizgiye dik olacak şekilde yapılacak enine bir 
çizgiden oluşacak şekilde yapılmalıdır ve beyaz renkli olmalıdır.

• Uçak park yerinin, geri itme (push back) işaretlemelerinin çizgilerinin tümünün belirtilen ölçülerde yapıl-
masına fiziki olarak elvermemesi durumunda, geri itme (push back) işaretlemelerini oluşturan ilk ve/veya son 
çizgilerin ve bitişiğindeki boşlukların örnekte belirtilen ölçülerde yapılması zorunlu değildir.

a. Uçak park yerinin, geri itme (push back) 
işaretlemelerinin çizgilerinin tümünün belirti-
len ölçülerde yapılmasına fiziki olarak elver-
memesi durumunda, geri itme (push back) 
işaretlemelerini oluşturan ilk ve/veya son 
çizgilerin ve bitişiğindeki boşlukların örnekte 
belirtilen ölçülerde yapılması zorunlu değildir.

Boyut Tablosu A B

Ölçüler (cm) 10 100a

Boyut Tablosu A

Ölçüler (cm) 10
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Park Yapılamaz Saha İşaretlemesi:

• Park yapılamaz saha işaretlemeleri, uçak park yerlerinde araçların ve ekipmanın hiç bir şekilde park 
edemeyeceği sahayı göstermek üzere yapılmalıdır.

• Park yapılamaz saha işaretlemeleri, köprülü uçak park yerlerinde, köprünün hareket edebileceği sahayı 
göstermek üzere yapılmalıdır.

• Park yapılamaz saha işaretlemeleri, kırmızı renkli, 
sürekli ve sahanın sınırlarını gösteren çizgiler ile aynı 
genişlikteki çapraz çizgilerden (taramadan) oluşmalı-
dır.

• Park yapılamaz saha işaretlemelerinde yer alan 
çapraz çizgilerin aralıkları, örnek gösterimde belirtilen 
ölçülere uygun olmalıdır.

Boyut Tablosu A B

Ölçüler (cm) 10 100
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Köprü Tekerlek Pozisyonu İşaretlemesi:

• Köprü tekerlek pozisyonu işaretlemeleri, kullanılmadığı durumlarda köprünün emniyetli bir pozisyonda 
olmasını sağlamak ve uçağın, uçak park yerine emniyetli bir şekilde giriş yapmasına imkan vermek üzere, 
köprülü uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

• Köprü tekerlek pozisyonu işaretlemeleri, kullanılma-
dığı durumlarda köprünün tekerleğinin/tekerleklerinin 
emniyetli bir pozisyonda durduğu yerde/yerlerde, köp-
rünün altında yer alan park yapılamaz saha işaretlemele-
rinin üzerinde yapılmalıdır.

a. Köprü tekerlek pozisyonu işaretlemeleri, sınırı, ilgili 
tekerleğin genişliğinden az olmayan kırmızı renkli çizgi 
ile belirtilen bir daire şeklinde olmalıdır. Dairenin iç kısmı 
beyaz renkte boyanmalıdır.

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) 10 100 _a
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Yer Altı Servisleri İşaretlemesi:

Servis Yolu İşaretlemesi:

• Yer altı servisleri işaretlemeleri, yakıt veya kurtarma ve yan-
gınla mücadele hizmetleri ile ilgili hidrant sistemlerinin yer üs-
tünde kalan kısımlarını göstermek için yapılmalıdır.

• Yer altı servisleri işaretlemeleri, rögarlar gibi yer altından 
gerçekleştirilen hizmetlerin yer üstünde kalan kısımlarını göster-
mek için bir işletme gerekliliğinin olması durumunda yapılmalıdır.

• Yer altı servisleri işaretlemeleri, kırmızı renkli ve sürekli 
yapılmalıdır.

Not: Yer altı servisleri işaretlemelerinin sınırları arasında kalan 
bölge, sarı ve beyaz haricindeki bir renkte, havaalanı işletmeci-
since uygun görülen şekilde taranabilir.

• Servis yolu işaretlemeleri, kara araçlarının apron üzerinde hareket edecekleri yolları göstermek üzere 
yapılmalıdır.

• Servis yolu işaretlemeleri, servis yolunun sınırını gösteren çizgilerden ve - gerekmesi halinde - şerit 
çizgilerinden oluşmalıdır.

• Servis yolu sınırını gösteren işaretlemeler, beyaz renkli ve sürekli yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A

Ölçüler (cm) Asgari 10
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a. C mesafesi şerit genişliğidir. C mesafesi, 
servis yolunu kullanacak en geniş araca uygun 
olmalıdır.

a. Bu mesafe, kılerans mesafeleri dikkate 
alınarak uçağın emniyetli bir şekilde hareket 
etmesini engellemeyecek uzunlukta olmalıdır.

• Servis yolunun, uçakların üzerinde hareket ettiği herhangi bir işaretlemeyi veya uçaklar bu işaretleme-
nin üzerindeyken SHT-HES'te belirtilen kılerans mesafeleri dahilinde kalan bir alanı kesmesi halinde, servis 
yolu sınırını gösteren işaretlemeler, aşağı örnek gösterimde belirtilen şekilde ve ölçülerde yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) 10 200 _a

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) 10 100 _a
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a) Kesikli çizgi

Öndeki araç 
geçilebilir.

c) Kesikli ve  
devamlı çizgi

Kesikli çizgi tarafındaki 
araç öndeki aracı 
geçebilir. Devamlı 

çizgi tarafındaki aracın 
öndeki aracı geçmesi 

yasaktır.

b) Devamlı çizgi

Öndeki aracı  
geçmek yasaktır

d) Tırmanma şeridi

Orta şerit sadece geçiş 
içindir. Devamlı olarak 

işgal edilemez.

Not-1: Servis yollarında farklı şerit kombinasyonları, ulusal karayolları trafik mevzuatına uygun şekilde 
yapılabilir.

Not-2: Şekilde yer alan yeşil renkli oklar, trafik yönünü göstermekte olup, uygulamada bu oklar yapılma-
malıdır.
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Servis Yolundaki Uçak Park Yeri Tanıtma İşaretlemesi:

• Servis yolundaki uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, uçak park yeri merkez hattı işaretlemesinin 
uzantısı ile kesişen servis yollarında, SHGM veya havaalanı işletmecisi tarafından gerekli görülmesi halinde 
yapılmalıdır. 

• Servis yolundaki uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, servis yolunun bir şeritten oluşması halinde her 
iki yönden de okunabilmesi amacıyla çift yönlü;

a. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

b. D mesafesi, servis yolu genişliğinden karakter geniş-
liğinin çıkarılması sonucu elde edilen mesafenin yarısıdır.

• Servis yolundaki uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, uçak park yeri merkez hattı işaretlemesinin 
uzantısı ile kesişen servis yollarında, SHGM veya havaalanı işletmecisi tarafından gerekli görülmesi halinde 
yapılmalıdır.

• Servis yolunun birden fazla şeritten oluşması halinde her şeridin ilgili yönünde ve üzerinde bulunduğu 
şeride ortalanacak şekilde yapılmalıdır.

Boyut
Tablosu

A B C D

Ölçüler
(cm)

Asgari 
100

50 _a _b



GÖRSEL YARDIMCILAR

102 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

a. A mesafesi en az SHTHES’te belirtilen kılerans mesafesi 
kadar olmalıdır.

b. B mesafesi şerit genişliğinin yarısıdır.

Uçak Kontrol İşaretlemesi:
• Uçak kontrol işaretlemeleri, uçakların üzerinde hareket ettiği herhangi bir işaretleme veya uçaklar bu 

işaretlemenin üzerindeyken SHT-HES’te belirtilen kılerans mesafeleri dahilinde kalan bir alan ile kesişen 
servis yollarında yapılmalıdır.

Not: Servis yollarında, uçak kontrol işaretlemeleri olarak SHT-HES’te belirtilen araç yolu bekleme pozis-
yonu işaretlemeleri yapılmamalıdır.

• Uçak kontrol işaretlemeleri, servis yolları üzerinde, uçaklardan yeterli kıleransı sağlayacak mesafede 
servis yoluna dik ve ortalanmış olacak şekilde yapılmalıdır.

Not-1: Kılerans mesafeleri için SHT-HES’e bakınız.

Not-2: Üzerinde uçak kontrol işaretlemesi yapılması gereken servis yollarının her iki yönde de kullanılma-
sı durumunda, uçak kontrol işaretlemeleri servis yolunun her iki tarafında da yapılmalıdır.

• Uçak kontrol işaretlemeleri, kırmızı renkli düzgün sekizgen bir fon üzerinde beyaz renkli uçak figürle-
rinden oluşmalıdır.

• Uçak kontrol işaretlemeleri, işaretlemenin en geniş kısmı üzerinde bulunduğu servis yolunun şeridinin 
genişliğinin yarısı kadar olmalıdır.

Boyut
Tablosu

A B C

Ölçüler
(cm)

_a _b 200
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Jet İtişi Uyarma İşaretlemesi:

• Jet itişi uyarma işaretlemeleri, jet itişine maruz kalınabileceğini göstermek üzere jet itişine maruz kalı-
nabilecek alanların sınırında yapılmalıdır.

• Jet itişi uyarma işaretlemeleri, kırmızı renkli eşkenar üçgen biçimindeki bir fon üzerinde beyaz renkli bir 
figürlerinden oluşmalıdır.

• Jet itişi uyarma işaretlemelerinin/işaretlemelerinin yeri, sayısı ve işaretleme ile orantılı olacak şekilde 
ebadı havalimanı işletmecisi tarafından belirlenmelidir.
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YAYALARA VE YOLCULARA YÖNELIK YAPILAN İŞARETLEMELER

Yaya Geçidi İşaretlemesi:

• Yaya geçidi işaretlemeleri, servis yollarının yayalar tarafından kat edilmesinin öngörülmesi durumunda 
yapılmalıdır.

Not: Şekilde yer alan yeşil renkli 
oklar, trafik yönünü göstermekte olup 
uygulamada bu oklar yapılmamalıdır.

Boyut Tablosu A B

Ölçüler (cm) 50 250
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Yaya Yolu İşaretlemesi:

• Yaya yolu işaretlemeleri, apronların yolcular tarafından kat edilmesinin 
öngörülmesi ve işletme gerekliliğinin olması durumunda yapılmalıdır. 

Not: Yolcuların uçaktan inip doğrudan araca bindikleri bölümlerde yaya 
yolu işaretlemelerinin yapılması zorunlu değildir.

• Yaya yolu işaretlemeleri, yolun sınırlarını gösteren bir çizgiden ve şekilde 
yer alan yeşil renkli bir figürden oluşmalıdır.

• Yaya yolunun sınırlarını gösteren çizgiler sürekli, en az 10 cm genişliğinde 
ve yeşil renkli yapılmalıdır.

• Yaya yolunun genişliği 1 m olmalıdır.

• Yaya yolu üzerinde yer alan figürlerin aralıkları 10 m’yi aşmamalıdır. Bir-
birini takip eden figürler, yaya yolunun çift taraflı (uçağa binişte veya uçaktan 
inişte) kullanılabileceği dikkate alınarak birbirine ters yönlü yerleştirilmelidir.

Yaya geçidi işaretlemeleri, servis yollarının yayalar tarafından kat edilmesinin öngörüldüğü yerlerde, servis 
yolları üzerinde, servis yolu sınırını gösteren işaretlemeler arasında yapılmalıdır. 

Not-1: Yaya geçidi işaretlemeleri apron üzerinde yapılmamalıdır.

Not-2: Yaya geçidinin servis yolunun apron tarafında kalmayan kısmında devam ettirilmesi, havaalanı işlet-
mecisinin tasarrufundadır.

• Yaya geçidi işaretlemeleri, servis yolu sınırını gösteren işaretlemeler arasındaki beyaz renkli yatay çiz-
gilerden ve araç trafiğinin servis yoluna yaklaştığı kısımda yer alan beyaz renkli dikey çizgiden / çizgilerden 
oluşmalıdır. 

Not: Yaya geçidi işaretlemelerinin bordür işaretlemeleri ile tamamlanması zorunlu değildir.

• Yaya geçidinin, yaya geçidi işaretlemelerinin tümünün belirtilen genişlikte yapılmasına fiziki olarak elver-
memesi durumunda, yaya geçidi işaretlemelerinin ilk ve/veya son şeritlerinin belirtilen genişlikte yapılması 
zorunlu değildir.

Not-1: Yaya yolunda köşelerin bulunması durumunda, bu kısımlara ilave figür yerleştirilmelidir.

Not-2: Figürün yüksekliği, Şekil-38 ile orantılı olacak şekilde havaalanı işletmecisi tarafından belirlenmelidir.

Not-3: Yaya yolu işaretlemelerinin bordür işaretlemeleri ile tamamlanması zorunlu değildir.
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Hava Seyrüsefer Tesisleri İçin Elektrik Güç Kaynağı Sistemleri

Havalimanlarındaki operasyon-
ların emniyeti, tedarik edilen gü-
cün kalitesine bağlıdır.

Elektrik güç kaynağı sisteminin 
tamamı, bir veya daha fazla hari-
ci elektrik güç kaynağına, bir veya 
daha fazla yerel üretim tesisine ve 
trafolar ile şalt cihazlarını içeren 
bir dağıtım şebekesine bağlantıları 
kapsayabilir. 

Aynı sistemden beslenen birçok 
başka havalimanı tesisi, havali-
manlarındaki elektrik güç sistemle-
rini planlarken dikkate alınmalıdır.

İkincil (Yedek) gücün gerekli olduğu tesislere elektrik güç kaynağı bağlantıları 
tesislerin Şebeke güç kaynağının arızalanması halinde otomatik olarak ikincil güç 
kaynağına bağlanacak şekilde düzenlenmelidir.

Birinci güç kaynağının arızalanmasında gerektirdiği hizmetlerin yenilen-
mesi arasındaki zaman aralığı mümkün olduğunca kısa olmalı, ancak hassas 
olmayan, hassas yaklaşma veya kalkış pistleri ile bağlantılı görsel yardımcılar 
için maksimum geçiş sürelerinin gereklilikleri geçerli olmalıdır.

Günümüzde İdaremiz tarafından işletilen tüm Havalimanlarımız da hassas 
seyrüsefer sistemlerinin kesintisiz enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz 
güç kaynakları (UPS) kullanılmaktadır. Bu da seyrüsefer emniyetini en üst 
seviyeye taşımaktadır.

Uygun birincil (Şebeke) güç 
kaynağı hava seyrüsefer tesisleri-
nin emniyetli bir şekilde çalışma-
ları için havalimanlarında mevcut 
olmalıdır.

Havalimanı görsel ve elektronik 
seyrüsefer yardımcılarına yönelik 
elektrik güç sistemlerinin tasarımı 
ve sağlanması, bir teçhizat arızası-
nın, pilotu elverişsiz görsel ve gör-
sel olmayan kılavuz veya yanıltıcı 
bilgi ile baş başa bırakmayacak şe-
kilde olmalıdır.

Elektrik sistemlerinin tasarımı 
ve tesisatı, elektromanyetik dalga-
lanmalar, hat kayıpları, güç kalite-
si vb. bozukluklara yol açabilecek 
faktörler dikkate alınmalıdır.
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Havalimanları Elektrik Sistemleri

2- Kule Elektrik Ekipmanları

1- Genel Elektrik Sistemleri

3- Özel Aydınlatma Sistemleri
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Genel Elektrik Sistemleri

Şalt Merkezi

Nakil hatlarıyla temin edilen yüksek 
gerilimli şehir şebekesinin, dağıtım için 
gerekli alçak gerilim düzeyine düşürül-
düğü, güç trafoları, yüksek gerilim anah-
tarları (kesiciler, ayırıcılar) ve diğer koru-
yucu devre elemanları ile teçhiz edilmiş 
güç merkezleridir.

Kuvvet Santrali 

Havalimanlarının ihtiyaç duyduğu şehir şebekesi ile, şehir şebekesinin kesilmesi halinde; otomatik ola-
rak, kule, teknik blok, mania ışıkları, pist aydınlatma sistemleri, radar, ILS sistemleri, meteoroloji sistemleri 
gibi önceliğe haiz olan sistemler için ihtiyaç duyulan, yedek enerjinin üretildiği ve dağıtımının yapıldığı güç 
merkezleridir. 

Şehir şebekesinin kesintiye uğraması durumunda, pist aydınlatma sistemlerin enerjisiz kalmalarına izin 
verilen süreler, pistin aletli/aletsiz oluşuna ve pist kategorisine göre 15 saniye ve 1 saniye ile sınırlandırıl-
mıştır. Kuvvet santralleri  havalimanlarının enerji üretim tesisleridir.

Kuvvet santrallerinde 15 saniye gecikmeli elektrojen grupları, gecikmesiz (0 saniye) kesintisiz güç kay-
nakları (UPS), güç trafoları, yüksek gerilim anahtarları (kesiciler, ayırıcılar), koruyucu devre elemanları vb. 
cihaz ve sistemleri ihtiva eder.
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Dağıtım Trafo İstasyonları 

Havalimanlarında enerji kayıplarının minimuma indi-
rilmesi ile, kuruluş maliyetlerinin azaltılması maksadıyla, 
enerji dağıtımı, YG yer altı kabloları ile yüksek düzeyli geri-
limlerle (6.300-10.000 volt) sağlanmaktadır.

Bu orta gerilim seviyeleri Havaalanlarının muhtelif yerle-
rine kurulmuş trafo istasyonlarında alıcıların kullanma geri-
limi düzeyine düşürülürler. 

Bu istasyonlarda tesis edilen ve güvenlik sistemleriyle 
teçhiz edilmiş dağıtım panoları vasıtasıyla elektrik enerjisi 
alıcılara ulaştırılır.

Terminal Binaları Elektrik Sistemleri 
Yolcu salonları, kafeterya, lokanta, WC, büro, koridorlar, merdivenler, yönlendirme panoları, mutfak, depo 

ve satış dükkanları gibi mekanların aydınlatılması.

Terminal binaları içerisinde yer alan soğutma-ısıtma sistemleri, asansörler, yürüyen merdivenler, konve-
yörler, yolcu köprüleri, 400 Hz. Sistemi, otomatik kayar kapılar, hava perdeleri gibi elektro mekanik sistem-
lerin elektrik kumanda ve aksamlarının bakım onarım ve işletilmesi, X-ray cihazları, arama kabinleri, anons 
sistemleri, yangın alarm sistemleri, telefon santralı, saat sistemi, CCTV, uçuş bilgi sistemi, elektronik tartılar, 
bina otomasyon sistemi gibi elektronik sistemlerin elektrik aksamlarının bakım, onarım ve işletilmesi.

Bu grupta yer alan sistemler 
de, şehir enerjisinin kesilmesi 
halinde, yedek enerji (Öncelik sı-
rasına göre 15 saniye elektrojen 
grupları, 0 Sn. UPS gruplar) ile 
desteklenmişlerdir.

Hizmet Binaları Elektrik Sistemleri
Kule, teknik blok, meteoroloji, itfaiye, garaj, iş makineleri, akaryakıt 

tesisleri, arıtma tesisleri, su kuyuları, ısı merkezleri, nizamiye, emniyet, 
gümrük binaları, otopark, çevre yolları vb. kolaylıkların aydınlatma sis-
temleri, bu tesislerde yer alan elektro-mekanik sistemlerin elektrik sis-
temleri.

Bu grupta yer alan sistemler de, şehir şebekesinin kesilmesi halinde, 
yedek enerji (Öncelik sırasına göre 15 saniye elektrojen grupları, 0 sn. 
UPS gruplar) ile desteklenmişlerdir.
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Özel Aydınlatma Sistemleri 
Herhangi bir piste iniş veya kalkış yapacak uçağın güvenliği için, teknolojinin gelişimine paralel olarak bir 

takım sistemler geliştirilerek hizmete verilmektedir.

Bu sistemlerden biri radyo cihazları ile sağlanan elektronik sistemler olup, diğeri pilotun bizzat görerek 
kullandığı görsel yardımcı sistemleridir.

Aletli piste haiz bir havalimanında, inişe geçen uçağın pilotu, ILS cihazlarından istifade edebilmek için, 
uçakta bulunması gereken cihazları kullanmak mecburiyetindedir.

Oysa görsel yardımcılardan istifade etmek için, herhangi bir alete ihtiyaç olmayıp, pilot kendi gözleri ile 
bu sistemlerden yararlanır. 

Bu açıdan pilotun görsel sistemleri görmek suretiyle iniş veya kalkış yapması kendisi açısından çok önemlidir.

Her ne kadar elektronik sistemler pilota yardımcı oluyorsa da bunlar, inişin veya yaklaşmanın başlangıcın-
da ya da belirli safhaları için önemlidir.

Oysa piste yaklaşmakta olan pilot, inişin nihayetine kadar her safhada görsel yardımcılar vasıtasıyla, 
doğru yaklaşma, doğru teker koyma, doğru durma ve doğru pisti terk ediş ile doğru taksi yaparak apronda 
ki yerine park etmesini gerçekleştirir.

Pilotun yaklaşmadan park sahasına kadar intikalinde, görsel olarak kullandığı sistemlerin tümüne, özel 
aydınlatma sistemleri denir.

İniş yapan uçaklarda olduğu gibi görsel yardımcılar, kalkış yapan uçaklar tarafından da doğru pist başına 
yönlendirme, doğru zamanda piste giriş, pist üzerinde doğru yöneliş, doğru hız ayarlaması, doğru teker kes-
me ile uygun pozisyonda pisti terk ediş maksadıyla kullanılırlar.

Kule Kumanda Masası 

Pist aydınlatma, döner beacon, mania ışıkları, apron aydınlatma, rüzgar konisi ve rüzgar yön gösterge-
si,iniş istikamet göstergesi “T” gibi görsel aydınlatma sistemlerini kumanda etmek üzere tesis edilen kule 
teçhizatlarındandır.

Kumanda masası, monitör kısmı ve kumanda butonları ile anahtarların yer aldığı iki bölümden oluşur.

Monitör kısmında; pist, taksi yolları, apron ile yaklaşma, pist sonu, eşik, pist kenar, papi, stop-way, eksen 
ışıkları, beacon, mania, apron ışıkları, rüzgar konisi ve rüzgar yön göstergesi simgesel olarak yer alırlar. 

Kule operatörü, kumanda buton ve anahtarlarını kumanda ederek, her bir sistemi ayrı ayrı çalıştırabilir. 
Operatör, monitör üzerinde yer alan mimik diyagramdaki simgesel görünümlerin aydınlatılması ile cihaz ve 
sistemlerden hangilerinin devrede olduğunu kolayca görebilir.

Birden fazla piste ve karmaşık taksi yollarına sahip havalimanlarında, monitör üzerinde yer alan mimik 
diyagram, operatöre, işletmede büyük kolaylık sağlar.
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Ampul, ışığın renkli görünmesini sağlayan filtre, ışığın belirli noktada toplanmasını sağlayan mercek ve 
bunlarla ilgili diğer teçhizatı içeren, kullanıma hazır hale getirilmiş aydınlatma cihazlarına armatür denir.

Armatürler, fonksiyonları itibarıyla ya boyutları belirlenmiş bir sahayı aydınlatırlar (örneğin; apron aydın-
latması, futbol sahalarının aydınlatması, arabaların farları gibi) ya da kendisinin bulunduğu yeri işaretlerler. 
(örneğin; araçlardaki stop lambaları, mania ışıkları gibi)

Pist aydınlatma armatürleri, belirli bir sahayı aydınlatma maksadıyla değil de bulundukları yeri belirle-
mek için kullanılırlar.

Pist Özel Aydınlatma Armatürlerinin Fonksiyonları
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İçerisinde yer alan tüm armatürlerin belirlenmiş toleranslar içerisinde faal oluşu ve sistemin kullanıma 
elverişliliğidir.

Işık Başarısızlığı

Kullanılmakta olan bir ışık sisteminin herhangi bir sebeple belirlenmiş ortalama ışık şiddetine göre %50 
oranında düşük performansta olması haline ışık başarısızlığı adı verilir.

Işık başarısızlığı problemi yaşamamak için havalimanı işletmesi tarafından sürekli kontrol, bakım onarım 
programı oluşturulmalı ve titizlikle uygulanmalıdır.

Işıklandırma Sistemlerinde Güvenlik
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Pist aydınlatma sistemleri içerisinde yer alan armatürler fiziki özellikleri açısından; gömülü tip armatürler,  
yarı gömülü tip armatürler, yer üstü tip armatürler olmak üzere üçe ayrılır.

1-Gömülü Tip Armatürler
Uçakların iniş esnasında üzerine teker koydukları, koşu ya da hızlı çıkış esnasında üzerinden geçtikleri 

ve pist yüzeyinden max. 1/2 inç kadar çıkıntı yapmasına izin verilen, pist üzerinden karot kesilerek açılan 
yüzeye epoksi adı verilen özel yapıştırıcı ile yapıştırılan armatürlerdir.

2-Yarı Gömülü Tip Armatürler
Uçakların normal şartlarda üzerinden geçmedikleri, ancak zorunluluk hallerinde kullanmaları halinde de 

uçağın hareketine ve dikmelerine herhangi bir zarar vermeyecek kadar 1 inç çıkıntı yapmasına izin verilen, 
aynı yöntemle pist üzerine monte edilen armatürlerdir.

3-Yer Üstü Tip Armatürler
Uçakların hiçbir şekilde üzerinden geçmedikleri kısımda yer alan, ancak rule kaçırma vb. kaza durum-

larında, uçağa zarar vermeyecek şekilde, darbe esnasında kırılabilirlik özelliğine sahip, pist koduna göre 
yükseklik teşkil eden armatürlerdir.

Pist Aydınlatma Sistemleri:
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Kategori I Aydınlatma Sistemleri 
Kategori I pistinde yer alan görsel yardımcılar:

Kategori II/III Aydınlatma Sistemleri
Kategori II/III pistinde yer alan görsel yardımcılar:

Hassas Yaklaşma Pist Kategorileri:

1200 m
etre

600 m
etre

Yaklaşm
a ışıkları

pist ışıkları
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iç
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 (P
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esafesi 175 - 50 m
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- PAPI Işıkları.

- 900 metre CAT II 
yaklaşma ışıkları.

- Eşik ışıkları.

- Pist sonu ışıkları.

- Pist kenar ışıkları.

- Tekerlek temas bölgesi 
(TDZ) ışıkları.

- Pist eksen ışıkları.

- Stop bar ışıkları.

- Taksi yolu kenar ışıkları.

- Hızlı çıkış taksi yolu eksen 
ışıkları.

- PAPI Işıkları.

- 900 metre CAT I yaklaş-
ma ışıkları.

- Eşik ışıkları.

- Pist sonu ışıkları.

- Pist kenar ışıkları.

- Taksi yolu kenar ışıkları.
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CAT II+
Runway

Non-Precision
Runway

CAT I
Runway
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Pistin sonunu belirlemek maksadıyla kullanılan kırmızı renkli ışık dizisidir. Pist sonu ışıkları, pistin sonuna 
yada pist sonundan 3 metreden fazla dışarıda olmayacak şekilde monte edilirler. 

Gömülü tipte veya yerüstü tipte imal edilirler. Aletsiz ve hassas yaklaşmasız pistlerde en az 6 adet pist 
sonu ışığı bulunur. (Eşik ışıkları ile pist sonu ışıkları tek bir armatür olarak veya iki ayrı armatür olarak tesis 
edilebilirler)

Pist merkez hattına dik olarak yerleştirilirler. Pist sonu ışıkları kalkış yönüne tevcihlidirler.

Pist Sonu Işıkları

Pist eşiğinin yerini belirlemek maksadıyla kullanılan yeşil 
renkli ışık dizisidir. Eşik ışıkları, pistin başlangıcına ya da pist baş-
langıcından 3 metreden fazla dışarıda olmayacak şekilde monte 
edilirler.

Gömülü tipte veya yer üstü tipte imal edilirler. Aletsiz ve has-
sas yaklaşmasız pistlerde en az 6 adet eşik ışığı bulunur.

Hassas yaklaşmalı pistlerde 3 metreyi aşmayan eşit aralıklar-
la pist merkez hattına dik olarak yerleştirilirler. Eşik ışıkları iniş 
yönüne tevcihlidirler.

Eşik Işıkları
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Rtil pist eşiğinin iyice ayırt edi-
lebilmesinin zorunlu olduğu hava-
limanlarında ve genellikle hassas 
yaklaşmasız pist eşiklerinde kullanı-
lır. Pist eşik ışıklarının hizasında, pist 
kenar ışıklarının hizasından ise 10 
metre açıklıkta tesis edilen ve daki-
kada 60 veya 120 defa çakan beyaz 
renkli ışık sistemidir.

Reil Işıklarının Rtil ışıklarından 
farkı; Reil armatürlerinde ışık her 
açıdan görülebilir şekilde dağılmak-
tadır.

Pist eşiğini belirleme ışıkları 
aşağıdaki gibi tesis edilmelidir;

Eşiğin daha fazla belirgin olması 
gerektiğinde veya başka yaklaşma 
ışıklandırma yardımcılarının sağlan-
ması mümkün olmadığı durumlarda 
hassas olmayan bir yaklaşma pisti-
nin eşiğinde,

Bir pist eşiğinin yeri kalıcı olarak 
kaydırılmışsa veya normal pozisyon-
dan geçici kaydırılmışsa ve eşiğin 
daha belirgin olması gerekliyse,

Pist eşiği belirleme ışıkları, eşik hattı üzerinde ve pist kenar ışıklarının her sırasının yaklaşık 10 m dışında pist 
merkez hattına göre simetrik olarak konumlandırılır. Işıklar yalnızca piste yaklaşma yönünde görülebilir olur.

Pist Eşiği Tanıtma Işıkları (Rtil - Reil)
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Pist eksenini işaretlemek maksadıyla, pist eşiğinden itibaren pist sonuna kadar genellikle 15 metreyi geçme-
yen aralıklarla pist merkez hattı üzerine veya en fazla 60 cm yakınına yerleştirilmiş, kırmızı ve beyaz renkli ışık 
sistemidir.

Kalkış yönünde, eşikten itibaren, pist sonuna 900 metre mesafeye kadar olanlar beyaz renkli, sonraki 600 metre-
lik kısımdakiler birer atlamalı olarak kırmızı - beyaz ve pist sonuna 300 metre mesafedekiler kırmızı renklidir.

Ancak pist uzunluğu 1800 metrenin altında ise iniş için kullanılacak bölümün orta noktasından pist sonuna 300 
metre mesafe kalıncaya kadar kırmızı - beyaz atlamalı, son 300 metredekiler kırmızı renkli olacak şekilde tesis edilirler.

Gömülü tipte ve iki yönlü olarak imal edilirler. CAT II ve CAT III ışıklandırma sistemlerinde tesis edilmesi zorunludur.

Ayrıca; pist kenar ışıkları arasındaki genişlik 60 metreden büyük olması halinde CAT I pistinde 400 metre düze-
yinde bir RVR’nin altında bir işletme minimumuna sahip kalkış için kullanılması öngörülen bir pistte tesis edilmesi 
zorunludur.

Pist Merkez Hattı Işıkları

Pistin her iki kenarında pist boyunca aletli pistler için 60 metre, aletsiz pistler için ise 100 metreden fazla ol-
mayan aralıklarla pistin kullanılabilir bölümünün kenarına 3 metreyi geçmeyecek şekilde yerleştirilmiş ışıklardır.

Aşağıda bahsedilen bölüm haricinde kalan pist kenar ışıkları beyaz renklidir.

Kaydırılmış eşik durumunda, yaklaşma istikametindeki pist başı ile kaydırılmış eşik arasında yer alan pist kenar 
ışıkları kırmızı renklidir.

Her iki pist başında 600 metrelik kısımda yer alan armatürlerden iniş istikametinde olanlar beyaz renkli, kalkış 
yönündekiler ise sarı renklidir.

Pist Kenar Işıkları
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Teker koyma bölgesini işaretlemek maksadıyla, 1800 metre üzerindeki pistler için; pist eşiğinden itibaren 
900 metre mesafeye kadar, 1800 metreden daha kısa pistler için ise pistin orta noktasını geçmeyecek şekil-
de boylamasına 30/60 metre aralıklarla, pist ekseninin simetrik olarak her iki tarafına yerleştirilmiş, baret 
şeklinde, üç-dört ışıktan oluşan, beyaz renkli ışık sistemidir.

Baret uzunluğu 3 metreden az, 4,5 metreden fazla olmamalıdır. Gömülü tipte imal edilirler.

Bu ışıklar iniş istikametine tevcihlidirler. CAT II ve CAT III ışıklandırma sistemlerinde tesis edilmesi zorunludur.

Tekerlek Temas Bölgesi Işıkları

Taksi Yolu Kenar Işıkları
Kullanılabilir taksi yollarını, apron kenarlarını ve bekleme ceplerini işaretlemek maksadıyla 60 metreyi 

geçmeyen aralıklarla yerleştirilmiş mavi renkli düşük takatlı ışıklardır. Yarı gömülü ve yer üstü tip olarak 
monte edilirler.

Taksi yolu kenar ışıkları mavi renkte sabit ışıklardır. Işıklar, yönlerden herhangi birinde taksi yapan pilota 
rehberlik sağlamak için gerekli tüm açılarda veya yatay çizginin en az 30 derece üzerinden görünür olmalıdır.

Bir kavşakta, çıkışta veya dönemeçte ışıklar başka ışıklarla karşılaştırabilecekleri açılarda görülmeyecek 
şekilde mümkün olduğunca gölgelenmelidir.
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Görüş mesafesi 400 metreden daha az olan şartlarda kullanılması düşünülen hızlı çıkış taksi yolları ve 
apronlar için pist merkez hattından uçağın parklama manevrasının başlayacağı noktaya kadar devamlı yön-
lendirme sağlayan, yeşil ve sarı renkli ışık sistemidir.

İki yönlü olarak ve gömülü tipte imal edilirler. CAT II ve CAT III ışıklandırma sistemlerinde tesis edilmesi 
zorunludur.

Havacılık sektörünün büyümesiyle birlikte uluslararası birçok havalimanı tam kapasite ile çalışmakta ve 
bu da beraberinde uçakların pat sahaları üzerinde özellikle düşük görüş şartlarında çarpışma olasılığını art-
tırmaktadır. 

Bu nedenle piste inişini gerçekleştiren bir uçağın emniyetli bir şekilde kendisine tahsis edilen park yerine 
ulaşması için taksi yolu merkez hattı işaretlemeleri üzerine yeşil renkli taksi yolları merkez hattı ışıklandır-
maları (CAT II ve CAT III için) tesis edilmektedir.

Söz konusu sistem taksi yapmaya başlayan bir uçağın güzergâhını belirtecek şekilde aktif hale getirilerek, 
hem emniyetli olarak park yerine kadar taksi yapmasını hem de durma-kalkmadan dolayı yaklaşık  %4’lük 
bir yakıt tasarrufu yapmasını sağlamaktadır.

Taksi Yolu Merkez Hattı Işıkları (Follow The Green):
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Hızlı çıkış taksi yolu gösterge ışıklarının amacı; pilotlara pist üzerindeki en yakın hızlı çıkış taksi yoluna 
kadar gidilecek mesafe bilgileri sağlamak, görüş mesafesinin düşük olduğu koşullarda duruma bağlı bilinci 
artırmak ve pilotlara daha etkili yavaşlayarak durma ve pist çıkış hızları için fren hareketlerini uygulama 
imkânı vermektir.

Hızlı Çıkış Taksi Yolu Gösterge Işıkları
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Taksi yollarının piste giriş kısımlarında taksi rut kavşaklarında ve bekleme yerlerinde, uçağı bekletmek 
maksadıyla tesis edilen 3 metreyi geçmeyen aralıklarla, taksi yolu merkez hattına dik olarak yerleştirilmiş 
tek yönlü kırmızı renkli ışık sistemidir.

Gömülü tip olarak tesis edilirler. Bu ışıklar sürekli olarak yanık vaziyettedir. Trafiğin müsait olması duru-
munda, kule operatörü tarafından söndürülen, uçağın geçmesini müteakip otomatik olarak tekrar yanan ışık 
sistemidir.

Pist koruma ışıklarının amacı; pilotları ve bir taksi yolu üze-
rinde çalıştıklarında araçların sürücülerini, aktif bir piste girmek 
üzere oldukları konusunda ikaz etmektir.

Bu ışıklar bir durma barının tesis edilmediği durumlarda, 
550 m’lik değerden düşük pist görüş mesafesi koşullarında ve 
trafik yoğunluğunun ağır olduğu durumlarda 550m ile 1200m 
arası değerlerdeki pist görüş mesafesi koşullarında sağlanma-
lıdır.

Pist koruma ışıkları yandaki şekildeki gibi iki çift yanıp sönen 
sarı ışıktan oluşmaktadır.

Durma Barları

Pist Koruma Işıkları
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Son yıllarda mevcut görsel yaklaşma eğimi göstergesi (VASIS) sistemlerinin yerini hassas yaklaşma yol 
göstergesi (PAPI) sistemleri almıştır.

Ülkemizdeki Havalimanlarında hemen hemen çoğunda PAPI sistemi tesis edilmiş olup, mevcut VASIS’ler 
de PAPI sistemi ile değiştirilmektedir.

PAPİ sistemi, eşit aralıklarla yerleştirilmiş dört keskin geçişli çok lambalı (veya çiftli tek lambalı) bir kanat 
barından oluşur.

Sistem, fiziken gerçekleştirilmesi imkânsız olmadıkça, pistin sol tarafına yerleştirilir.

Bir pist, başka harici olanaklarla sağlanmamış olan görsel hareket kılavuzu gerektiren uçaklar tarafından 
kullanıldığı takdirde, pistin karşı tarafından ikinci bir kanat barı sağlanabilir.

Pilot PAPI sisteminden aldığı bilgilere göre doğru yaklaşma hattını kolayca bulur ve konumunu yitirdiğin-
de kolayca düzeltme imkanına sahip olur.

Gerekli yaklaşma eğimini sürdürmek üzere kıla-
vuzluk eden PAPI’de; VASIS’ te olduğu gibi kırmızı ve 
beyaz renkli görsel işaretler arasındaki ayırım ilkesini 
kullanır.

PAPİ, yaklaşma ışık sistemleri arasında en güç-
lü görsel yardımcıdır. Papi ışık huzmesi, gündüz açık 
havada 6-15 km mesafeden,  gece açık hava da ise 
15-30 km mesafeden pilot tarafından karşılanan ilk 
görsel işarettir.

ILS sistemine sahip olmayan bir piste doğrudan 
yaklaşma yapılması halinde, PAPİ sistemi, doğru bir 
yaklaşma koridoru sağlayarak pist eşiği üzerinde pilo-
ta kılavuzluk eder.

Bu nedenle PAPİ, aletli iniş sistemi (ILS) ile teçhiz 
edilmemiş hava alanlarında bir uzun mesafe G/P ve 
localizer görevi görür. PAPİ sistemi, seyrüsefer emni-
yeti ile yakından ilgilidir.

PAPI (Precision Approach Path Indicator) Hassas Yaklaşma Yol Göstergesi
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Pilot,

«P» noktasında yani çok alçakta ise; 4 birimi de kırmızı olarak görecektir.

«0» noktasında hafifçe alçakta ise; üç birimi kırmızı, bir birimi ise beyaz olarak görecektir.

«N» noktasında yani doğru yaklaşma hattında ise; iki birimi kırmızı, iki birimi ise beyaz olarak görecektir.

«M» noktasında hafifçe yüksekte ise; bir birimi kırmızı, üç birimi ise beyaz olarak görecektir.

«L» noktasında yani çok yüksek konumda ise; 4 birimi de beyaz olarak görecektir.

PAPI ( Hassas Yaklaşma Yol Göstergesi )

PAPI Işıklarının Pilotça Algılanması
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Yaklaşma ışık sistemleri; 

• Basit yaklaşma,

• Hassas yaklaşma

• Kategori I - II - III Calvert / Kategori I - II - III Baret olarak ayrılırlar.

Yaklaşma Işık Sistemleri
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Basit Yaklaşma
Basit yaklaşma ışık sistemi, pistin merkez hattı uzantısı 

üzerinde mümkün olduğu takdirde eşikten itibaren 420 met-
reden az olmayan bir ışık dizisinden oluşur.

Eşikten itibaren 300 metre mesafede 18 veya 30 metre 
uzunluğunda çapraz bar (cross bar) oluşturulur.

Arazi şartlarının elverişsiz olması halinde, basit yaklaşma 
ışıklarının uzunluğu, çapraz bar ışıklarını da içine alacak şe-
kilde 300 metreye indirebilir. Tüm ışıklar yaklaşan bir uçağın 
görebileceği şekilde yerleştirilir.

Merkez hattını oluşturan ışıklar uzunlamasına 30 metre 
veya 60 metre aralıklarla yerleştirilirler.

Eşikten itibaren 60 metrelik kısımdaki armatürler gömülü 
tip olmalıdır.

Bu mümkün olmadığı takdirde kırılabilir kaplingli yer üstü 
tip armatür monte edilebilir.

Kategori I Calvert Sistem Yaklaşma Işıkları
Hassas yaklaşma kategori 1 calvert sistemi, pistin merkez 

hattı uzantısı üzerinde, eşikten itibaren 900 metre mesafeye 
kadar uzanan, her 150 metrede çapraz barı bulunan, toplam 
5 çapraz barlı ışık sistemidir. 

Mesafe bilgisi temin edilebilmesi için merkez hattı ışıkları-
nın eşikten itibaren ilk 300 metrelik kısmında 1 armatür, 300 
metrelik orta bölümde 2 armatür ve 300 metrelik dış kısımda 
3 armatür yer almaktadır.

Merkez hattında yer alan armatürlerin arasındaki boylama-
sına mesafe 30 metre, yanlamasına mesafe ise 1.5 metredir.

Çapraz barların uzunluğu; 1. Çapraz bar 22.5 metre, 2. Çap-
raz bar 30 metre, 3. Çapraz bar 37.5 metre, 4. Çapraz bar 45 
metre ve 5. Çapraz bar 52.5 metredir.

Çapraz barda yer alan armatürler arasındaki yanlamasına 
mesafe 2.7 metredir.

Meteorolojik şartların olumsuz olması halinde Calvert sis-
tem Cat 1 yaklaşma ışıklarının, son 600 metrelik kısmı flas-
hing ışıkları ile takviye edilmelidir.

Şekilde 900 metre uzunluğunda 5 baretten oluşan Cat 1 Calvert sistem yaklaşma ışık sistemi ve kuruluş 
toleransları yer almaktadır.
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Kategori I Baret Sistem Yaklaşma Işıkları
Hassas yaklaşma kategori I Baret sistemi, pistin merkez 

hattı uzantısı üzerinde, eşikten itibaren 900 metre mesafeye 
kadar uzanan, 300. metrede 1 adet çapraz barı bulunan ışık 
sistemidir. Işıkların rengi beyazdır.

Merkez hattında yer alan armatürler 4 ‘er adet olarak baret 
şeklinde yerleştirilir. Baret ışıklarının yanlamasına uzunluğu 4 
metreden az olmamalıdır.

Merkez hattında yer alan armatürlerin arasındaki boylama-
sına mesafe 30 metre, yanlamasına mesafe ise 1.5 metredir. 
Çapraz barın uzunluğu 30 metredir. Çapraz barda yer alan ar-
matürler arasındaki yanlamasına mesafe 1.5 metredir.

Meteorolojik şartların olumsuz olması halinde Baret sistem 
Cat 1 yaklaşma ışıklarının da, son 600 metrelik kısmı flashing 
ışıkları ile takviye edilmelidir.

Yandaki şekilde 900 metre uzunluğunda Cat 1 Baret sistem 
yaklaşma ışık sistemi ve kuruluş toleransları yer almaktadır.

Kategori II/III Calvert Sistem Yaklaşma Işıkları

Hassas yaklaşma kategori II Calvert sistemi, pistin merkez 
hattı uzantısı üzerinde, eşikten itibaren 900 metre mesafeye 
kadar uzanan, ilk 300 metrelik kısmında merkez hattının her 
iki yanında, tekerlek temas ışıkları ile aynı doğrultuda, kırmızı 
renkli yan sıra (side row) ışıkları bulunan yine aynı 300 met-
relik kısımda yer alan merkez hattı ışıkları 4’lü baret şeklinde 
olan ışık sistemidir.

Eşikten itibaren ilk 300 metrelik kısmın dışındaki 600 met-
relik diğer kısımları CAT I Calvert sistemle aynısıdır.

Yandaki şekilde 900 metre uzunluğunda 5 baretten oluşan 
CAT II Calvert sistem yaklaşma ışık sistemi ve kuruluş tolerans-
ları yer almaktadır.
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Kategori II/III Baret Sistem Yaklaşma Işıkları

Flash Işıkları

Hassas yaklaşma ışıklandırma sistemlerinde, meteorolo-
jik şartların olumsuz olduğu bölgelerde, eşikten itibaren 300 
metreden sonraki 600 metrelik kısımda yer alan yaklaşma 
merkez hattı ışıkları, flashing ışıkları ile takviye edilirler.

Flaş ışık sistemlerinde yer alan ışıklardan her biri, en dış-
taki ışıktan başlayarak, eşik tarafında bulunan en içteki ışığa 
kadar, saniyede 2 defa sıralı olarak, zincir şeklinde yanıp sö-
nerler. Işıkların rengi beyazdır.

Flaş ışık sistemi, yaklaşma ışık 
sisteminden bağımsız olarak çalışır. 
Meteorolojik şartların ağır olmadığı 
havalimanlarında bu ışıklara gerek 
duyulmayabilir.

Flaş ışıkları pilota yaklaşma yö-
nünü göstermek için (sıralı çakar 
ışıklar) yaklaşma yönünde uygula-
nabilir.

Hassas yaklaşma kategori II Baret sistemi, pistin merkez hat-
tı uzantısı üzerinde, eşikten itibaren 900 metre mesafeye kadar 
uzanan, 150 ve 300. metrede 2 adet çapraz barı bulunan, ilk 
300 metrelik kısmında merkez hattının her iki yanında, tekerlek 
temas ışıkları ile aynı doğrultuda, kırmızı renkli yan sıra (side 
row) ışıkları bulunan ışık sistemidir.

Eşikten itibaren ilk 300 metre dışındaki 600 metrelik diğer 
kısımları CAT I baret sistemi ile aynıdır.

Yandaki Şekilde 900 metre uzunluğunda CAT II Baret sistem 
yaklaşma ışık sistemi ve kuruluş toleransları yer almaktadır.
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Gece şartlarında uçakların apron sahasına yaklaşma-
sı, park yapması, yolcuların uçağa inip-binmesi, kargo 
işlerinin yapılması için apron sahasının aydınlatılmasına 
ihtiyaç vardır.

Bu aydınlatma apron kenarlarına dikilen çok yüksek di-
reklerle ya da terminal binalarının üzerlerine yerleştirilen 
projektör adı verilen yüksek ışık kaynakları ile sağlanır.

Yüksek direk kullanılmasının nedeni, apron’a yakla-
şan uçak pilotunun gözünün kamaşmasına engel olmak 
içindir.

Apron sahasındaki aydınlatmanın homojen bir şekilde olmasını sağlamak için çok sayıda direk ve projek-
tör kullanılır. Pist aydınlatma sistemlerinde olduğu gibi bu projektörlerin kumandası da kule uzak kumanda 
masasından sağlanır.

Apron Aydınlatma Sistemleri

Pist Işıklarının Yoğunluğu ve Kontrolü
Akşam karanlığında veya gündüz zayıf görüş koşulları altında ışıklandırma, işaretlemeden daha etkilidir. 

Işıkların bu şartlar altında veya gece vakti zayıf görüş şartlarında etkili olmaları için uygun yoğunlukta olma-
ları gerekmektedir.

Gerekli yoğunluğu elde etmek için, ışığın far haline getirilmesi gerekli olacağı gibi bu durumda ışığın 
görünmesini sağlayan arkların (kıvılcım) operasyon gerekliliklerini yerine getirecek şekilde yönlendirilmesi 
gerekir.

Pist aydınlatma sistemi, ilgili ışık yoğunluklarının aynı sonucu sağlayacak uygun şekilde bir araya getiril-
melerini temin etmek üzere bir bütün olarak görülmelidir.

Pist ışıklandırılmasının yoğunluğu pistin kullanılması öngörüldüğü minimum görüş şartları ve çevre ışığı 
için elverişli olacak şekilde sağlandığında yaklaşma ışıklandırma sisteminin en yakın bölümünün yoğunluğu 
ile uyumlu olmalıdır.

Bir yaklaşma ışıklandırılma sisteminin ışıkları, pist ışıklandırmasından daha yoğun olabilecekken, yoğun-
lukdaki ani değişikliklerden kaçınmak iyi bir uygulamadır çünkü bunlar pilota görüş şartlarının, yaklaşma 
sırasında değiştiği yönünde yanlış bir izlenim bırakabilir.

Yüksek yoğunlukta bir ışıklandırma sisteminin sağlandığı durumlarda, ışık yoğunluğunun mevcut şartlara 
elverişli olacak şekilde ayarlanabilmesi için uygun bir yoğunluk kontrolü dahil edilmelidir.

Ayrı yoğunluk kontrolleri veya başka uygun yöntemler, aşağıdaki sistemlerin tesis edildiklerin de uygun 
yoğunluklarda çalışabilmelerini temin etmek üzere sağlanacaktır.

Yaklaşma ışıkları 
sistemleri

Pist kenar ışıkları

Pist eşik ışıkları

Pist sonu ışıkları

Pist merkez hattı 
ışıkları

Pist tekerlek temas 
bölgesi ışıkları

Taksi yolu merkez 
hattı ışıkları
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Bir ışığın barizliği, ışık ile arka planı arasındaki kontrasta ilişkin edinilen izlenime bağlıdır.

Bir ışık, yaklaşma halindeyken gündüz bir pilota yararlı olacaksa, en az 2000 veya 3000 cd’lik bir yoğun-
luğa sahip olmalı, yaklaşma ışıkları söz konusu olduğunda ise 20000 cd sıralı bir yoğunluk olmalıdır.

Çok parlak bir ışık, sisli şartlar söz konusu olduğunda yeterli yoğunluktaki ışıkların etkili olmasının sağlan-
ması yine de mümkün olmayabilir. 

Diğer taraftan, karanlık bir gecede berrak bir havada yaklaşma ışıkları için 100 cd’lik ve pist kenar ışıkları 
için 50 cd’lik sıralı bir yoğunluk uygun bulunabilir.

O zaman dahi pilotların bazen, görüldükleri daha yakın kapsam dolayısıyla pist kenar ışıklarının fazlasıyla 
parlak göründüklerine ilişkin şikâyetleri vardır.

Foto Metrik Ölçüm Sistemi

Sabit Akım Regülatörleri (CCR)

Foto metrik ölçüm sistemi havalimanı yer aydınlatma ışıklarının (AGL) foto metrik parametrelerinin ke-
sintisiz ölçümü ve AGLS performansı konusunda ICAO tavsiyelerine uygunluk kontrolü için tasarlanmış ve çok 
hassas kullanımı basit bir cihazdır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ışık yoğunluğu ölçüm sonuçları isten-
diğinden Genel Müdürlüğümüzce foto metrik ölçüm sistemi cihazı alınmış olup, havalimanlarımızda ölçüm 
işlemleri yapılmaktadır.

Sabit Akım Regülatörleri seri devre olarak çalışan özel aydınlatma devrelerinin deği-
şik kademelerde sabit akımlarla beslemesinde kullanılan cihazlardır. 

Genellikle enerji beslemeleri iki fazlı olarak dizayn edilirler.

Sabit Akım Regülatörlerinin çıkış bölümü kademeli olup, ülkemizdeki havalimanla-
rında genellikle 3 ve 5 kademeli regülatörler kullanılmaktadır.

Sabit akım regülâtörlerinde çıkış voltajı düzenleyici güçlerine bağlı olmakla beraber 
5000 Volta kadar çıkabilmektedir.

Sabit Akım Regülatörlerinde iletkenlere temas etme durumunda öldürücü elektrik 
şoku tehlikesi vardır. Bu sebeple montaj ve bakımlarda ehil personel çalışmalı, iş sağlığı 
ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

CCR üzerinde çalışırken aşırı dikkat gösterilmeli, emniyet önlemi dâhil edilmesine 
rağmen aşağıdaki kurallara kati olarak uyulmalıdır.

Enerji devrelerinden uzak durulmalı, pistte primer devreler üzerinde çalışma yapılır-
ken mutlaka CCR kapalı olmalı veya bir personel CCR yanında bırakılmalıdır.

Elektrik yönetmelikleri ve iş sağlığı ve güvenliği hususlarına riayet edilmelidir.

Foto metrik ölçüm sistemi iki 
parçadan oluşmaktadır.

1- SMF/M sistemi araç üzerine 
takılarak ölçüm prosedürlerini ya-
pan sistem.

2- (SMF/L-CHS) Işık almayan bir 
odada bakımı yapılan armatürlerin 
testlerini yapan sistemdir.
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Havalimanı özel aydınlatma sistemleri ışıklandırma devre-
lerinde bir lambanın arızasının, açık devre bir arızaya sebep 
olmaması için seri devrelerin sürekliliğini sağlamak ama-
cıyla izolasyon trafoları kullanılmaktadır.

İzolasyon trafolarının ikinci işlevi güvenlik amaçları 
için yüksek voltaj devresinden lambanın elektriksel 
izolasyonunu sağlamaktır.

Pist ışıkları ile donatılmış ve ikinci bir güç kaynağı bulunmayan bir havalimanı 
normal ışıklandırma sisteminin arıza yapması halinde en az ana pistte kurulmak 
üzere yeterli acil durum ışıkları (portatif aydınlatma) elverişli şekilde kullanıma 
hazır olmalıdır. Bu ışıkların renkleri pist ışıklarının renkleri ile aynı olmalıdır.

İzolasyon Trafoları

Acil Durum Işıklandırması
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SCADA sistemleri geniş alana yayılmış tesis-
lerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu 
veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sis-
temdir.

Tek bir cihazdan kullanılabileceği gibi ağ bağ-
lantılarıyla birden fazla bilgisayar ve taşınabilir 
cihazla kontrol ve izleme de yapılabilir.

SCADA Sistemlerinin başlıca özellikleri;

• Grafik Ara Yüz

• İzleme Sistemi

• Alarm Sistemi

• Veri Toplama, Analiz ve Raporlama Sistem-
leridir.

Bir çok Havalimanımız kuvvet santralinde ve/
veya pist aydınlatmasında bu sistem kullanıl-
maktadır.

PAPİ Foto Metrik Ölçüm cihazları PAPI ışıklarının doğru ayar ve hizalamasının kesin ve tam ölçümü için 
bağımsız bir cihaz olarak geliştirilmiştir.

SMF/PAPI, ışık huzmesinin kırmızıdan beyaza hatasız geçişini, aynı zamanda klinometre gibi diğer araç-
ların başaramadığı doğru filtre, lamba ve lens ayarlarını gerçekleştirir.

PAPI üreticileri tarafından da üretimin son kalite kontrolü için kullanılır.

Scada Sistemleri

PAPI Ayarı için Foto Metrik Ölçüm Sistemi



133DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

PAT SAHALARININ
FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DHMİ
HAVACILIK AKADEMİSİ

SHT-E.14 / 2020-1



PAT SAHASI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

134 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021



PAT SAHASI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

135DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

EĞİTİMİN ADI

PAT SAHALARININ FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

EĞİTİMİN KAPSAMI SINAV

• SHT-HES Talimatı (İlgili Bölümleri)

• ICAO Dok. 9157 Part (1,2,3)
Var

TEMEL EĞİTİM SÜRESİ TAZELEME EĞİTİM SÜRESİ

5 Saat 2 Saat

ALMASI GEREKLİ PERSONEL

º Birim Yöneticileri: Çalıştığı alan bu eğitimi almasını gerektiren ilgili Birim Müdürü/Şefi/ Sorumlusu     
¹ İlgili Personel: Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği Personeli, Apron Yönetim Servisi Personeli, 
işletme emniyeti açısından PAT Sahalarında Görevli Personel

DERSİN AMACI

Havalimanlarımız Pat Sahaları (pist, apron, taksi) ve bitişik alanlarının tanımını yaparak, bu alanlarda 
sağlanacak fiziksel özellikleri, mania sınırlama yüzeylerini, havacılık emniyetini ve bir havalimanında 
normalde sağlanması gereken belirli tesisleri ve teknik hizmetleri öngören emniyet standartları ile 
ilgili usul ve esasların öğretilmesidir.
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Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) 

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) (International Civil Aviation Or-
ganisation) Birleşmiş Milletler’e bağlı, 1947 yılında kurulmuş bir örgüttür. Şikago 
Konvansiyonu’nu baz alan örgütün merkezi Montreal’dedir. Bugün itibari ile üye 
sayısı 192 dir. 

Uluslar arası Sivil Havacılık anlaşmasının 54 (1) maddesi gereğince Havacılık ile 
ilgili Uluslararası standart ve tavsiye edilen hususlar ICAO konseyi tarafından kabul 
edilen 90. maddesi gereğince bu standart ve tavsiyelerin anlaşmaya ek olarak 
kabulü esası getirilmiştir. 

• ICAO tarafından düzenlenmekte olan ve anlaşmanın eki sayılan toplam 19 ayrı konuda ek (annex) mevcuttur.

Ekler:

• Annex (Ek) 1 - Personnel Licensing (Personel Lisansları) 

• Annex (Ek) 2 - Rules of the Air (Hava Kuralları) 

• Annex (Ek) 3 - Meteorological Service for International Air Navigation (Uluslararası Hava Navigasyonu için Me-
teorolojik Hizmeti) 

• Annex (Ek) 4 - Aeronautical Charts (Havacılık Haritaları) 

• Annex (Ek) 5 - Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations (Hava ve Yer Operasyonları için 
Ölçüm Birimleri) 

• Annex (Ek) 6 - Operation of Aircraft - Aeroplanes (Hava Araçları Operasyonu - Uçaklar) 

• Annex (Ek) 7 - Aircraft Nationality and Registration Marks (Uçaklar için Ulusal ve Tescil İşaretleri) 

• Annex (Ek) 8 - Airworthiness of Aircraft (Uçağın Uçuşa Elverişliliği) 

• Annex (Ek) 9 - Facilitation (Tesis) 

• Annex (Ek) 10 - Aeronautical Telecommunications - Digital Data Communication Systems (Havacılık Haberleş-
mesi - Dijital Veri Haberleşme Sistemleri) 

• Annex (Ek) 11 - Air Traffic Services (Hava Trafik Hizmetleri) 

• Annex (Ek) 12 - Search and Rescue (Arama Kurtarma) 

• Annex (Ek) 13 - Aircraft Accident and Incident Investigation (Uçak Kaza ve Olay İnceleme) 

• Annex (Ek) 14 - Aerodromes - Aerodrome Design and Operations, Heliports (Havaalanı Tasarımı ve İşletmesi, 
Heliportlar) 

• Annex (Ek) 15 - Aeronautical Information Services (Havacılık Bilgi Servisleri) 

• Annex (Ek) 16 - Environmental Protection - Aircraft Noise (Çevresel Koruma - Uçak Gürültü) 

• Annex (Ek) 17 - Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference (Gü-
venlik: Kanunsuz Girişimlere Karşı Uluslararası Sivil Havacılığın Korunması) 

• Annex (Ek) 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Güvenli Taşı-
macılığı) 

• Annex (Ek) 19 - Safety Management (Emniyet Yönetim Sistemi)

Annex (Ek) 14 - Aerodromes - Aerodrome Design and Operations, Heliports 

• ICAO (Uluslar Arası Sivil Havacılık Organizasyonu)’nun Havaalanları için Standartlar ve Tavsiye edilen Uygulama-
ları, Konsey tarafından ilk olarak 29 Mayıs 1951 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi (Chicago 1944) 
Madde 37’nin hükümleri uyarınca kabul edilmiş ve Sözleşmenin Ek 14’ü olarak belirlenmiştir.

• Annex 14 Kapsamı: Annex 14 Cilt I, havaalanlarında sağlanacak fiziksel özellikleri, mania sınırlama yüzeylerini, 
havacılık emniyetini ve bir havaalanında normalde sağlanan belirli tesisleri ve teknik hizmetleri öngören Stan-
dartları ve Tavsiye edilen Uygulamaları içermektedir.

• Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı (SHT-HES): SHGM’nin 5431 sayılı Kanunu 11. Maddesi ve Havaalanı Ya-
pım İşletme ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A)’nın 27. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

• SHT-HES Kapsamı: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarını işleten işletmeciler ile bu havaalanları ve çevresinde 
uygulanması gereken emniyet standartları ile ilgili usul ve esasları kapsayan. Uluslararası mevzuat olan Annex 
14 Cilt I’in ulusal mevzuat olarak düzenlenmiş halidir.
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Tanımlar ve Kısaltmalar: 

Aletli pist: Aletli yaklaşma prosedürlerini kullanan uçakların operasyonları için öngörülmüş olan hassas 
olmayan yaklaşma pisti, kategori I hassas yaklaşma pisti, kategori II hassas yaklaşma pisti veya kategori III 
hassas yaklaşma pisti. 

Aletsiz pist: Görerek yaklaşma prosedürleri veya yaklaşımın sonrasında görerek meteorolojik koşullarda 
sürdürülebileceği bir noktaya kadar bir aletli yaklaşma prosedürü kullanılarak hava araçlarının operasyonları 
için öngörülen bir pist. 

Ana pist /pistler: Şartlar müsait olduğunda diğerlerine nazaran kullanılması tercih edilen pist veya 
pistler. 

Annex: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayımlanan ve ICAO üyesi devletler tarafından 
uygulanması gereken standartları ve tavsiyeleri içeren Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi eki. 

Apron taksi yolu: Bir taksi yolu sisteminin, bir apron üzerinde bulunan ve apronda karşıdan karşıya bir 
taksi yolu sağlaması öngörülmüş bir bölümü. 

Araç yolu: Yalnızca araçların kullanımına ayrılmış, hareket alanında oluşturulmuş bir yüzey rotası. 

Ayrılmış paralel operasyonlar: Bir pistin yalnızca yaklaşmalar için ve diğerinin yalnızca kalkışlar için 
kullanıldığı, paralel veya paralele yakın aletli pistlerde eş zamanlı yapılan operasyonlar. 

Bağımlı paralel yaklaşmalar: Birbirine komşu, uzatılmış pist merkez hatları üzerinde uçan uçaklar ara-
sında radar ayırma minimalarının nasıl olacağının tarif edildiği paralel veya paralele yakın aletli pistlere eş 
zamanlı yapılan yaklaşmalar. 

Bağımsız paralel kalkışlar: Paralel veya paralele yakın aletli pistlerden eş zamanlı yapılan kalkışlar. 

Bağımsız paralel yaklaşmalar: Birbirine komşu uzatılmış pist merkez hatları üzerinde uçan uçaklar ara-
sında radar ayırma minimalarının nasıl olacağının tarif edilmediği paralel veya paralele yakın aletli pistlere 
eş zamanlı yapılan yaklaşmalar. 

Baret: Belirli bir mesafeden kısa bir ışık çubuğu gibi görünen, enine bir çizgi halinde birbirine yakın olarak 
yerleştirilmiş üç veya daha fazla havacılık yer ışığı. 

Beyan edilen mesafeler: Kalkış koşusu için mevcut pist mesafesi, mevcut kalkış mesafesi, mevcut hız-
lanma - durma mesafesi ve mevcut iniş mesafesi. 

Buz giderme hizmeti: Temiz yüzeyler sağlamak üzere don, buz veya karın uçaktan temizlendiği hizmeti. 

Buz önleyici hizmet: uçağın temiz yüzeylerinin sınırlı bir süre için don veya buz oluşumuna ve karın 
birikmesine karşı koruma aldığı hizmet. 

Değişken mesaj levhası: Önceden belirlenmiş birden fazla mesajı gösterebilecek veya (duruma göre) 
hiçbir mesajı göstermeyecek bir levha. 

Dış ana tekerlek açıklığı (OMGWS): Ana tekerleğin dış köşeleri arasındaki uzaklık. 

Durdurma Sistemi: Duramayarak pist sonundan çıkan uçağın hızını kesmek için tasarlanmış sistem. 

Elipsoit yükseklik (Geodetik yükseklik): Söz konusu noktanın içinden elipsoit dış dikme boyunca ölçü-
len, referans elipsoit ile ilgili yükseklik. 

Emniyet yönetim sistemi (SMS): Gerekli organizasyon yapısı, sorumlulukları, politikaları ve prosedürleri 
içeren, emniyetin yönetimine yönelik sistematik bir yaklaşım. 

Eşik: Pistin iniş için kullanılacak bölümünün başlangıcı.
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Geçiş süresi (ışık): Belirli bir yönde ölçülen fiili ışık yoğunluğunun, ışık % 25’lik veya üzeri yoğunluklarda 
çalıştırıldığı durumlarda, bir güç kaynağı değişikliği sırasında % 50’den düşmesi ve tekrar % 50’ye ulaşması 
için gereken süre. 

Geodetik başlangıç noktası: Global referans sistemi/çerçevesi bakımından yerel referans sisteminin 
yerinin ve yönünün tanımlanması için gerekli minimum parametreler seti. 

Geoid: Kıtalar boyunca kesintisiz olarak uzanan, düzeltilmemiş ortalama deniz seviyesi (MSL) ile çakışan, 
dünyanın yerçekimi alanındaki eşit potansiyelli yüzey. 

Geoid dalgalanma: Geoid’in, matematiksel referans elipsoidinin üzerindeki (pozitif) veya altındaki (ne-
gatif) mesafesi. 

Not: Dünya Geodetik Sistemi -1984 (WGS-84) ile tanımlanan elipsoid ile ilgili olarak, WGS-84 elipsoid 
yükseklik ile ortometrik yükseklik arasındaki fark, WGS-84 geoid dalgalanmayı temsil etmektedir. 

Hafif trafik yoğunluğu: Trafiğin en yoğun olduğu ortalama saatte hareket sayısının pist başına 15’den 
fazla olmadığı veya tipik olarak 20 toplam havaalanı hareketinden az olduğu durumlardaki trafik yoğunluğu. 

Hareket alanı: Bir havaalanının, manevra alanından ve aprondan / apronlardan oluşan, hava araçlarının 
kalkışı, inişi ve taksi yapması için kullanılacak bölümü. 

Hassas olmayan yaklaşma pisti: A tipi bir aletli yaklaşma operasyonuna uygun ve görüş mesafesinin 
en az 1000 m olduğu iniş operasyonlarına yönelik görsel yardımcıların ve görsel olmayan yardımcının / 
yardımcıların hizmet verdiği bir pist. 

Hassas yaklaşma pisti: “Aletli pist” tanımına bakınız. 

Hassas yaklaşma pisti, kategori I: Karar yüksekliğinin (DH) en az 60 m (200 ft) olduğu ve görüş mesa-
fesinin en az 800 m veya pist görüş mesafesinin en az 550 m olduğu operasyonlar için öngörülen, B tipi bir 
aletli yaklaşma operasyonuna uygun görsel yardımcılar ve görsel olmayan yardımcı (yardımcılar) ile hizmet 
veren bir pist. 

Hassas yaklaşma pisti, kategori II: Karar yüksekliğinin (DH), en az 30 m (100 ft) olmak üzere, 60 m’den 
(200 ft’ten) az olduğu ve görüş mesafesinin en az 300 m olduğu operasyonlar için öngörülen, B tipi bir aletli 
yaklaşma operasyonuna uygun görsel yardımcılar ve görsel olmayan yardımcı (yardımcılar) ile hizmet veren 
bir pist. 

Hassas yaklaşma pisti, kategori III: 

• Karar yüksekliğinin (DH) 30 m’den (100 ft’ten) az olduğu veya hiçbir karar yüksekliğinin bulunmadığı 
ve pist görüş mesafesinin en az 175 m olduğu operasyonlar için öngörülen, 

• Karar yüksekliğinin (DH) 15 m’den (50 ft’ten) az olduğu veya hiçbir karar yüksekliğinin bulunmadığı ve 
pist görüş mesafesinin 175 m’den az olduğu, fakat 50 m’den az olmadığı operasyonlar için öngörülen, 

• Hiçbir karar yüksekliğinin (DH) ve hiçbir pist görüş mesafesi sınırlamasının bulunmadığı operasyonlar 
için öngörülen, pist yüzeyine doğru ve pist yüzeyi boyunca B tipi bir aletli yaklaşma operasyonuna 
uygun iniş operasyonların yönelik görsel yardımcıların ve görsel olmayan yardımcının / yardımcıların 
hizmet verdiği bir pist.

Havaalanı bıkını: Bir havaalanının havadan konumunu göstermek üzere kullanılan havacılık bıkını. 

Havaalanı harita verileri (AMD): Havacılık kullanımlarına yönelik havaalanı bilgilerinin derlenmesi ama-
cıyla toplanan veriler. 

Havaalanı harita veri tabanı (AMDB): Yapılandırılmış bir veri seti olarak organize edilmiş ve düzenlen-
miş bir havaalanı harita verileri bütünü. 

Havaalanı rakımı: İniş alanının en yüksek noktasının rakımı. 



PAT SAHASI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

139DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Havaalanı referans noktası: Bir havaalanının tayin edilmiş coğrafi konumu. 

Havaalanı sertifikası: Bir havaalanının işletimi için SHGM tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde düzen-
lenen sertifika. 

Havaalanı tanıtma levhası: Havaalanının havadan tanınmasına yardımcı olacak, bir havaalanına yerleş-
tirilen bir levha. 

Havacılık bıkını: Yeryüzünde belirli bir noktayı işaret etmek üzere, sürekli veya fasılalı olarak, tüm azi-
mutlarda görülebilen bir havacılık yer ışığı. 

Havacılık yer ışığı: Bir uçak üzerinde gösterilen bir ışıktan başka, hava seyrüseferine yardımcı nitelikte 
özel olarak sağlanan herhangi bir ışık. 

Heliport: Tamamen veya kısmen, helikopterlerin gelişi, kalkışı ve yüzey hareketi için kullanılması öngö-
rülen, bir havaalanı veya bir yapı üzerinde / zeminde tanımlanmış bir alan. 

Hızlı çıkış taksi yolu: Dar açıyla piste bağlanmış ve iniş yapan uçakların, diğer çıkış taksi yollarında ulaşı-
lanlardan daha yüksek süratlerle sapmalarına olanak vermek üzere tasarlanmış, böylece pist işgal sürelerini 
azaltan bir taksi yolu. 

Işıklandırma sisteminin güvenilirliği: Tesisatın tamamının belirlenen toleranslar dâhilinde çalıştığı ve 
sistemin işlevsel bakımdan kullanılabilir olduğu olasılık. 

İniş alanı: Bir hareket alanının, hava araçlarının inişi veya kalkışı için öngörülmüş bölümü. 

İniş yönü göstergesi: İniş ve kalkış için mevcut durumda tayin edilen yönü görsel olarak gösteren bir alet. 

İnsan faktörleri prensipleri: Havacılık tasarımı, sertifikalandırma, eğitimi, faaliyetleri ve bakımı için ge-
çerli olan ve insan performansını doğru bir şekilde göz önünde bulundurmasıyla insan ve diğer sistem un-
surları arasında emniyetli bir arabirim arayan prensipler. 

İnsan performansı: Havacılık faaliyetlerinin emniyeti ve verimi üzerinde bir etkiye sahip olan insan be-
cerileri ve sınırlamaları. 

Kalkış koşusu için mevcut pist (TORA): Kalkış halindeki bir uçağın yerdeki koşusu için mevcut ve elve-
rişli beyan edilen pist uzunluğu. 

Kalkış pisti: Yalnızca kalkış için öngörülmüş bir pist. 

Kaplama sınıflandırma numarası (PCN): Tahditsiz operasyonlar için bir kaplamanın taşıma mukaveme-
tini ifade eden bir sayı. 

Kaydırılmış eşik: Bir pistin başlangıcında bulunmayan bir eşik. 

Kırılabilir cisim: Darbe anında, uçağa minimum tehlike oluşturacak şekilde kırılması, eğilmesi veya es-
nemesi öngörülen düşük kütleli bir cisim. 

Konma bölgesi: Pist eşiğinin ilerisinde bulunan ve uçakların iniş sırasında ilk temas etmesi istenilen pist 
bölümü. 

Kullanılabilirlik faktörü: Bir pistin veya pistler sisteminin kullanımının, yan rüzgar unsuru nedeniyle 
tahdit edilmediği zaman yüzdesi. 

Manevra alanı: Havaalanının, apronlar hariç olmak üzere, hava araçların kalkışı, inişi ve taksi yapması 
için kullanılacak bölümü. 

Mâniadan arındırılmış bölge (OFZ): İç yaklaşma yüzeyinin, iç geçiş yüzeylerin ve zorunlu olarak vaz-
geçilen (balked) iniş yüzeyinin üzerindeki hava sahası ve şeridin, hava seyrüseferi için gerekli olan düşük 
kütleli ve kırılabilir şekilde monte edilmiş bir mânia dışında herhangi bir sabit mânianın ihlal etmediği, bu 
yüzeylerle sınırlandırılan bölümü. 
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Mevcut hızlanma - durma mesafesi (ASDA): Kalkış koşusu için mevcut pistin uzunluğu ve varsa ilave-
ten durma uzantısının uzunluğu. 

Mevcut iniş mesafesi (LDA): İniş yapan bir uçağın yerdeki koşusu için mevcut ve elverişli beyan edilen 
pist uzunluğu. 

Mevcut kalkış mesafesi (TODA): Kalkış koşusu için mevcut pist uzunluğu ve varsa ilaveten aşma saha-
sının uzunluğu. 

Orta trafik yoğunluğu: Trafiğin en yoğun olduğu ortalama saatte hareket sayısının pist başına sırasına 
göre 16 ile 25 arasında olduğu veya tipik olarak 20 ile 35 toplam havaalanı hareketi olduğu durumlardaki 
trafik yoğunluğu. 

Otonom Pist İhlali Uyarı Sistemi (ARIWS): Kullanımdaki bir pistin muhtemel ihlalini veya doluluğunu 
kendiliğinden tespit ederek uçuş ekibine veya araç operatörüne doğrudan uyarı veren sistem. 

Paralele yakın pistler: Uzatılmış merkez hatlarının yakınsama/sapma açısının 15 derece veya daha az 
olduğu, kesişmeyen pistler. 

Pist görüş mesafesi (RVR): Bir pistin merkez hattı üzerindeki bir uçağın pilotunun, pist yüzey işaretle-
melerini veya pistin şeklini veya merkez hattını gösteren ışıkları görebileceği mesafe. 

Pist koruma ışıkları: Pilotları veya araç sürücülerini, aktif bir piste girmek üzere oldukları konusunda ikaz 
etmesi amaçlanan bir ışık sistemi. 

Sabit ışık: Sabit bir noktadan bakıldığında sabit şiddette görünen bir ışık. 

Sertifikalı havaalanı: İşletmecisine SHGM tarafından bir havaalanı sertifikası verilmiş olan bir havaalanı. 

Şiddetli trafik yoğunluğu: Trafiğin en yoğun olduğu ortalama saatte hareket sayısının pist başına sı-
rasına göre 26 veya daha fazla olduğu veya tipik olarak 35 toplam havaalanı hareketinden fazla olduğu 
durumlardaki trafik yoğunluğu. 

Taksi yolu kavşağı: İki veya daha fazla taksi yolunun birleşme yeri. 

Taksi yolu şeridi: Taksi yolunda faaliyette bulunan bir uçağı koruması ve kazaen taksi yolu dışına çıkan 
bir uçağa gelecek hasar riskini azaltması öngörülen bir taksi yolunu kapsayan bir alan. 

Tanıtma bıkını: Belirli bir referans noktasının tanımlanabilmesi için kodlu bir sinyal yayan bir havacılık 
bikını. 

Tehlike bikını: Hava seyrüseferine olan bir tehlikeyi belirtmek üzere kullanılan bir havacılık bikını. 

Tesirli şiddet: Yanıp sönen bir ışık için, aynı gözlem şartları altında aynı görüş mesafesini sağlayacak aynı 
renkteki sabit bir ışığın yoğunluğuna eşit olan şiddet. 

Uçak park yeri taksi şeridi: Bir apronun, taksi yolu olarak belirlenmiş ve yalnızca uçak park yerlerine 
ulaşım sağlaması öngörülmüş bir bölümü. 

Uçak referans baz uzunluğu: Sertifikalandırma otoritesi tarafından öngörülen ilgili uçak uçuş elkitabında 
veya uçak imalatçısının muadil verilerinde yer alan, maksimum onaylı kalkış kütlesinde, deniz seviyesinde, 
standart atmosfer koşullarında, sakin hava ve sıfır pist eğimi şartlarında kalkış için gereken minimum baz 
uzunluğu. 

Uçak sınıflandırma numarası (ACN): Bir uçağın, belirli bir standart taban için bir kaplama üzerindeki 
nispi etkisini ifade eden bir sayı. 

Yabancı Madde Kalıntısı (FOD): Hareket alanı içinde, operasyonel açıdan ve havacılık açısından hiçbir 
işlevi olmayan ve uçak operasyonları için tehlike oluşturabilecek cansız nesne. 



PAT SAHASI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

141DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Yan rüzgar: Pist merkez çizgisine dik açıyla gelen yüzey rüzgarı. 

Zorunlu olarak vazgeçilen (balked) iniş: Mânia kılerans irtifa/yüksekliğinin (OCA/H’nin) altındaki her-
hangi bir noktada beklenmedik bir şekilde vazgeçilen bir iniş manevrası. 

ACN: Uçak sınıflandırma numarası.  

APAPI:  Kısaltılmış hassas yaklaşma yol göstergesi.  

ASDA:  Mevcut hızlanma-durma mesafesi.  

ATS:  Hava trafik hizmetleri.  

CBR:  California taşıma oranı

cd:   Kandela.  

CIE:   Uluslararası Aydınlatma Komisyonu.  

cm:   Santimetre.  

DME:  Mesafe ölçüm tertibatı.  

ft:   Foot.  

ILS:   Aletli iniş sistemi.  

K:   Kelvin derecesi.  

kg:   Kilogram.  

km:  Kilometre.  

km/h:  Kilometre/saat.  

kt:   Knot.  

LDA:  Mevcut iniş mesafesi.  

MSL:  Ortalama deniz seviyesi.  

MLS:  Mikrodalga iniş sistemi.  

NM:  Deniz mili.  

OCA/H:  Mânia kılerans irtifa/yüksekliği.  

OFZ:  Mâniadan arındırılmış bölge.  

OLS:  Mânia sınırlama yüzeyi.  

OMWGS:  Dış ana tekerlek açıklığı  

PAPI:  Hassas yaklaşma yol göstergesi.  

PCN:  Kaplama sınıflandırma numarası.  

RESA:  Pist sonu emniyet alanı.  

RVR:  Pist görüş mesafesi.  

TODA:  Mevcut kalkış mesafesi.  

TORA: Kalkış koşusu için mevcut mesafe.  

VMC:  Görerek meteorolojik koşulları.  

VOR:  Çok yüksek frekanslı 360 dereceli radyo mesafesi. 
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Havalimanı Planlaması: 

Bir havalimanı için mümkün olan en verimli plan; uçak, yolcu, kargo ve taşıt hareketleri için ihtiyaç 
duyulan kapasiteyi sağlayan; azami düzeyde yolcu, operatör ve personel rahatlığını temin eden, en düşük 
sermayeyi ve işletme harcamalarını gerektiren plandır. 

Havalimanı yer seçimindeki veya var olan bir yerin değerlendirilmesindeki başlangıç noktası, havalimanı-
na hangi amaçlarla gereksinim duyulduğunun tanımlanabilmesidir. 

Bu işlem, gelecekteki talep tahminleri ile yerleştirilecek trafiğin tipinin ve miktarının da göz önüne alın-
masını gerektirir. Detaylar; işletime ve ekonomiye ait tahminlerden çıkartılır. 

Yolcu ve kargo trafik tahminleri de havalimanı tipini ve işletim sistemlerini tanımlamak için gerekli hale 
getirir. Bu bilgilere dayanarak, esas yer seçim işlemi; havalimanı için gerekli olan alanın şekline ve büyüklü-
ğüne karar verilmesiyle başlayan birçok temel basamak içerir. 
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Bu aşamayı, gelişim için potansiyele sahip alanların belirlenmesi ve bunların değerlendirilmesi takip 
eder. 

Planlamada; pist ve taksi yolları, apronlar, uçak kapasitesi şartları, personelinin yolcu uğurlayıp karşı-
ladığı binalar, güvenlik görevlilerinin araştırmalarını yaptıkları ve yolcuların dinlenme, ihtiyaç ve alışveriş 
mekanlarını kapsamaktadır.

Uçak bakımı için bina ve parklar, yolcular, ziyaretçiler, uçak personeli ve tüm havalimanı nüfusu tarafın-
dan kullanılan taşıtlar için yol ve park yerleri, genel havacılık işletmeleri, hava kargolarının gönderilip alın-
dığı apronlar, binalar, ek ihtiyaçlar arasında sayılabilir.
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Havalimanı Tasarımına Etki Eden Faktörler: 

Havalimanı tasarımına birçok faktör etkili olmakla birlikte bunların en önemlileri: 

• Yapılacak operasyon tipi, iklim şartları, ( özellikle rüzgâr dağılımıyla belirlenen pist/havalimanı kullanı-
labilirlik faktörü ve sınırlı alanda sis oluşumu) 

• Havalimanı sahası ve çevresinin topoğrafyası, 

• Hava trafiği kontrol hususları dahil olmak üzere, hizmet verilecek hava trafiğinin türü ve miktarı, 

• Havalimanı çevresinde hava trafik özellikleri, 

• Uçak performansı hususları ve başta gürültü olmak üzere çevresel hususlardır.

1- Uçuş Operasyon Tipi: 

Havalimanını, bütün meteorolojik koşullarda mı yoksa yalnızca görerek uçuş meteorolojik koşullarında 
mı kullanılacağına, gündüz ve gece mi yoksa yalnızca gündüz mü kullanılmasının amaçlandığına özellikle 
dikkat edilmelidir.

• Tüm meteorolojik şartlarda,

• Görerek meteorolojik şartlarda,

• Tam gün,

• Yalnız gündüz (gün doğumu, gün batımı)
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2 - İklim Şartları: 

Hava koşulları aynı bölgede bulunan iki saha arasında oldukça değişiklik gösterebilir. Rüzgar dağılımı, 
görüş mesafesi ve bulut tavanı gibi kriterler pist yönü belirlemede önceliklidir. Tüm meteorolojik şartlarda 
veya görerek meteorolojik şartlarda yapılacak işlemlerdeki gelişme ihtiyaçlarına karar vermede önemli bir 
yere sahiptir. 

Havacılıkta; sis, türbülans, aşırı sıcak - soğuk, şiddetli yağışlar vb. hava koşulları işletme verimliliğini ve 
düzenini oldukça etkileyen faktörlerdir. 

Rüzgâr Faktörü: Bir havalimanındaki pistlerin sayısı ve yönü, havalimanının kullanılabilirlik faktörü, havali-
manına hizmet vermesi öngörülen uçak için yüzde 95’ten  az olmayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Kullanılabilirlik Faktörü (Usability Factor): Bir pistin veya pistlerin yan rüzgar etkisi nedeniyle tehdit 
edilmediği zaman yüzdesidir.

ICAO Yan Rüzgar Pist İlişkisi

1200 - 1500 m 13 kn (≈ 24 km/sa)

≤1200 m 10 kn (≈ 18 km/sa)

≥1500 m 20 kn (≈ 37 km/sa)
Pist Uzunluğu Yan Rüzgar

Kullanılabilirlik faktörünün belirlenmesinde mümkün olduğu kadar geçmiş zaman süresini; mümkün ol-
maması durumunda ise en az 5 yıllık süreyi kapsayan etkili rüzgar dağılımına ait istatistikler esas kabul 
edilmelidir. Bu istatistikler günde eşit aralıklarla 8 defa belirlenmelidir

Yan Rüzgar (Cross Wind) Nedir? Pist merkez hattına dik açılardan esen yüzey rüzgarı anlamını gelir.

İkincil Pist: Kullanılabilirlik faktörünü yakalamak için gerektiğinde ikinci pist yapılmalıdır. Uzunluğu birin-
ci pistle aynı olmalıdır.

Sıcaklık: Sıcaklık artıkça hava yoğunluğu düşer. Düşen hava yoğunluğu, uçağın itme gücüne olumsuz etki 
yapar. Bu da pist uzunluğunun daha uzun yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. 

Pist uzunluğu ek olarak, havaalanı referans sıcaklığının, havaalanı rakımının standart atmosferindeki sı-
caklığı aştığı her 1°C sıcaklık için yüzde 1 oranında artırılmalıdır. 

Görüşü Etkileyen Meteorolojik Şartlar: 

Düşük görüş, uçuş operasyonlarını etkile-
yen önemli etmenlerden biridir. 

İşletme tarafından özel prosedürler oluştu-
rulması ve planlar yapılmasını gerektirir. 

Bu sebeple son 5 yıl incelemeye tabi tu-
tularak, sis ve yağış özellikleri belirlenmelidir. 
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3 - Havalimanı Sahası ve Çevresinin Topoğrafik Yapısı: 

Havalimanının ve çevresinin topoğrafik özellikleri incelenmelidir. Özellikle aşağıda belirtilen önemli hu-
suslar göz önünde bulundurulmalıdır.

• Mevcut ve gelecekteki arazi kullanımı. Söz konusu yön ve yerleşim, özellikle konut, okul ve hastane 
bölgeleri gibi hassas alanları mümkün olduğunca uçak gürültüsünden kaynaklanan rahatsızlıktan koru-
nacak şekilde seçilmelidir.

• Mania sınırlama yüzeylerine uygunluk.

• Mevcut ve gelecekte sağlanacak pist uzunlukları.

• Yapım maliyetleri ve

• İnişe yaklaşmaya yönelik uygun görsel ve görsel olmayan yardımcıların kurulma olasılığı.
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4 - Havalimanının Çevresindeki Hava Trafiği: 

Pistlerin konumlandırılması düşünülürken, hava seyrüseferle ilgili hususlar dikkate alınmalıdır. 

• Diğer havalimanı veya ATC yollarına yakınlığı

• Trafik yoğunluğu

• Hava trafik kontrol ve pas geçiş prosedürleri 

5 - Çevresel Faktörler: 

Bir pistin yer seçiminde; bölgenin genel ekolojisi ve top-
lulukların gürültüye duyarlı sahaları ve yaban hayatı dikkate 
alınmalıdır.

Havalimanı ve pist yönü belirleme konusunda bölgesel 
faktörler de çok önemlidir. 

Örneğin; endüstri alanları, oluşan rüzgarlara bağlı olarak 
yoğun dumanlara sebep olabilir. Sonuç olarak; bazı alanlarda 
görüş azalabilir ve VFR uçuş operasyonları engellenmiş olur. 

Doğal yaşam kaynakları, göller, nehirler ve kıyı alanlarına 
yakın olan sahalarda, kanalizasyon atıkları, çöplük, vb. olu-
şumlar, uçakların uçuş sırasında kuşlarla çarpışma ihtimalini 
arttırır. 

Bu tehlike hızlı ve büyük uçaklar için çok önemlidir. 

Havalimanı ve pist yön belirlemede kuş göç alanları ve kuş 
göç doğrultuları (özellikle kuğu ve kaz gibi büyük kuşların göç 
doğrultuları) dikkate alınmalıdır.
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Örnek Değerlendirme:

Kaş - Çukurbağ - Ağullu Mevkii Havalimanı Alternatif Alanı:

• Antalya’nın güneybatısında, il merkezine yaklaşık 190 km, Kaş İlçe merkezine yaklaşık 5 km Demre İlçe 
merkezine yaklaşık 45 km ve Kaş-Demre Karayoluna yaklaşık 2 km mesafede Kaş - Çukurbağ - Ağullu 
Mevkiinde yer almaktadır.

• Antalya Havalimanına yaklaşık 220 km Dalaman Havalimanına yaklaşık 160 km. mesafede yer almak-
tadır.

• Alternatifin bulunduğu bölge deniz seviyesinden ortalama 650 m yüksekliğindedir.

• Havalimanı alternatif alanı güney pist başı ile Meis Adası Havaalanı pist merkez hattı (Kaş güneyinde yer 
alan Yunanistan’a ait ada) arasındaki mesafe yaklaşık olarak 7.2 NM’dir.

• Alternatif Havalimanı alanı topoğrafik açıdan çok engebeli ve kayalık bir yapıya sahiptir.

• Bölgenin çoğunluğunun maki ve meşeden oluşan bitki örtüsüne sahip ormanlık alan olduğu tespit 
edilmiştir.

• Havalimanı alternatif alanının bulunduğu bölgede kısmen özel mülkiyetin olduğu yerel yetkililer tara-
fından şifahi olarak bildirilmiştir.

• Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman personelinin mahallinde yapmış 
oldukları incelemeler sonucu ekli haritada gösterilen alanlarda tarihi kalıntılara rastlanılmış olduğu 
bildirilmiş olup Havalimanı Yerleşiminde bu hususlara dikkat edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden temin edilen Kaş İstasyonuna ait rüzgar verilerine göre % 95 üzeri 
hakim rüzgar yönleri;

• 1. sırada KuzeyDoğu-GüneyBatı (13 Knot için NE-SW % 98,93)

• 2. sırada KuzeyKuzeyDoğu-GüneyGüneyBatı (13 Knot için NNE-SSW % 98,58)

• 3. sırada DoğuKuzeyDoğu-BatıGüneyBatı (13 Knot için ENE-WSW % 98,27)

• 4. sırada Doğu-Batı (13 Knot için E-W % 96,91)

• 5. sırada Kuzey-Güney (13 Knot için N-S % 96,77)

• 6. sırada BatıKuzeyBatı-DoğuGüneyDoğu (13 Knot için ESE-WNW % 95,05) olarak hesaplanmıştır.

 Alternatifin bulunduğu alanın topografyası ve mania durumu da dikkate alınarak yapılan Pist yerleşimi; 
% 95 verimli hakim rüzgar yönlerinden 2.sıradaki KuzeyKuzeyDoğu- GüneyGüneyBatı (13 Knot için NNE-SSW 
% 98,58) yönüne göre mania ve topoğrafik yönünden daha uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Örnek Değerlendirme:

Boeing 737-800 tipi uçak (190 yolcu kapasiteli) referans alınarak yapılan değerlendirmede; 

• Yapılan pist boyu hesabında 2750 x 45 m. boyutlarında bir pistin söz konusu uçak tipinin operasyonla-
rına elverişli olabileceği,

• Pistin bu şekilde boyutlandırılması durumunda daha fazla yolcu ve yük kapasiteli uçaklara hizmet vere-
bileceğinden tahdit uygulanmadan daha fazla havayolu şirketine hitap edebileceği,

• Yurt dışı uçuşların genelde büyük yolcu kapasiteli uçaklarla gerçekleştirildiği göz önüne alındığında yurt 
dışı yolcu sayısına olumlu etkisinin olacağı,

• Söz konusu uçak tipine göre pistin tasarlanması halinde Pınarbaşı ve Ağullu köylerinin bir bölümlerinin 
kamulaştırma sınırlan içerisinde kalabileceği,

• Arazi topografyasının engebeli oluşundan dolayı yüksek miktarlarda kazı ve dolgu hareketlerine sebe-
biyet vereceğinden maliyetin yüksek mertebelere ulaşabileceği, tespit edilmiştir.
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Örnek Değerlendirme:

Embraer E190 - E195 tipi uçaklar (110 yolcu kapasiteli) referans alınarak yapılan değerlendirmede;

• Yapılan pist boyu hesabında 2100 x 45 m. boyutlarında bir pistin söz konusu uçak tipinin operasyonla-
rına elverişli olabileceği,

• Pistin bu şekilde boyutlandırılması durumunda Pınarbaşı ve Ağullu-köylerinden daha az alanın kamu-
laştırma sının içinde kalabileceği,

• Pistin boyutlarının küçük olmasından dolayı kazı ve dolgu hareketlerinin daha az olacağı,

• Pistin bu şekilde boyutlandırılması durumunda daha az yolcu ve yük kapasiteli uçaklara hizmet verebi-
leceğinden havalimanının hitap edeceği havayolu firması sayısının sınırlı olacağı, tespit edilmiştir.

Her iki Pist Boyu Alternatifi için;

• Havalimanı alternatif alanı olan Çukurbağ - Ağullu Mevkiinde, hakim rüzgar yönü esaslarında 1/25.000 
ölçekli topoğrafik haritalara yerleştirilen pist istikametine göre hazırlanan etüt amaçlı mania planında; 
iniş-kalkış koridorunda doğal maniaların bulunmadığı ancak pist merkez hattından 4 km. yarıçap dahili-
ni teşkil eden iç yatay düzlem ile iç yatay düzlemden sonra başlayan ve pist merkez hattından 6 km’lik 
%5 düşey eğimli bölgeyi kapsayan konik düzlemin bazı bölümlerinde doğal maniaların bulunduğu 
tespit edilmiştir.

• Havalimanının bulunduğu bölgenin sarp ve engebeli bir topografyaya sahip olması nedeniyle kazı-dol-
gu miktarlarının yüksek mertebelerde olabileceği düşünülmektedir. Kamulaştırma ve kazı dolgu çalış-
maları hesaplamasında pist uzunluğu dışında şerit saha boyuna uzunluğu, RESA ve yaklaşma ışıklarının 
alanlarının uzunlukları ve genişlikleri de dikkate alınmalıdır. Ayrıca Pınarbaşı Köyü yakınlarında bulunan 
katı atık depolama sahasının kaldırılması gerekmektedir.

• Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından alternatif Havalimanına ait pist başı koordinatlarının 
ve deniz seviyesine göre (MSL) yükseklik bilgilerinin kesinleştirilip (WGS84 formatında) Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi sonrasında Elektronik Dairesi Başkanlığı tarafından 
Seyrüsefer Yardımcı Cihazının muhtemel koordinatının bildirilmesini müteakip Aletli Alçalma Usulleri 
tasarım çalışmaları yapılabilecektir.

• Batı Antalya Havalimanı çalışmaları Kaş-Çukurbağ-Ağullu Mevkiilerinde SSY sistemlerinin tesisine ilişkin 
mahallinde uygun alanların olabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, Mobil VOR ile uçuş tesüerinin gerçekleş-
tirilmesinden sonra bir saha çalışması yapılması gerekmektedir.

• Müteakip çalışmalarda Havaalanı Yapım İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY - 14A) ve Sivil Ha-
vacılık Talimatları - Havaalanları Emniyet Standartları Talimatı (SHT - HES) hükümlerinin dikkate alınması 
gerektiği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak;

• Antalya İli, Kaş, Demre, Finike, Kumluca ve yöresinin sivil hava ulaşım ihtiyacının karşılanmasına yönelik 
olarak yapımı planlanan Batı Antalya Havalimanı için heyetimizce mahallinde yapılan etüd çalışmaları ne-
ticesinde Boeing 737-800 ve Embraer E190 - E195 tipi uçakların operasyonlarına müsait Havalimanı için;

• Meteoroloji Genel Müdürlüğünden temin edilen rüzgar verileri neticesinde yapılan hesaplamalara göre 
belirlenen hakim rüzgar yönü esaslarında alternatif alan olarak belirlenen bölgeye pist yerleşimi sağ-
lanabilmektedir.

• Yaklaşma-kalkış tırmanış yüzeyinde doğal maniaların bulunmadığı ancak iç yatay ve konik düzlemin 
bazı bölümlerinde doğal maniaların bulunduğu tespit edilmiştir.

• Havalimanının bulunduğu bölgenin, çevresel ve mania koşullarında; SSY Sistemlerinin tesisine ilişkin 
mahallinde uygun alanların olabileceği, Mobil VOR ile uçuş testlerinin gerçekleştirilmesinden sonra bir 
saha çalışması yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

• Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından alternatif Havalimanına ait pist başı koordinatlarının 
ve deniz seviyesine göre (MSL) yükseklik bilgilerinin kesinleştirilip (WGS84 formatında) Devlet Hava 
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Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi sonrasında Elektronik Dairesi Başkanlığı tarafından 
Seyrüsefer Yardımcı Cihazının muhtemel koordinatının bildirilmesini müteakip Aletli Alçalma Usulleri 
tasarım çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.

• Arazi topografyasının engebeli oluşundan dolayı yüksek miktarlarda kazı ve dolgu hareketlerine sebe-
biyet vereceği, ayrıca arazi yapısının yüksek oranda kayalık olması nedeniyle yapım maliyetinin yüksek 
mertebelere ulaşabileceği değerlendirilmektedir.

• Bölgede yer alan altyapı tesislerinin (yol, ENH, kanal vb.) yapıların deplaselerinin yapılması gerektiği 
değerlendirilmiştir.

• Belirlenecek olan Havalimanı sınırları boyunca, MSHGP Ekl4’dc belirtilen Güvenlik kriterlerlerine göre iş-
lem yapılacağından, çevre tel örgü sonrası (mevcut fiziki konum ve durumlar hariç) 400 metreye kadar 
özel Güvenlik Bölgesi İlan Çalışmalarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

• Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman personelinin mahallinde yapmış 
oldukları incelemeler sonucu belirlenen tarihi kalıntılardan Havalimanı yerleşimine isabet edenlerle 
ilgili Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak taşınması veya 
korunmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.
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Havalimanı Referans Kodu (Havalimanı Kategorisi): 

Havalimanı referans kodu (havalimanı kategorisi) belirlemenin amacı; havalimanında uçuş operasyon ger-
çekleştirmesi öngörülen uçaklara gerekli havalimanı kolaylığı sağlamak amacıyla havalimanının özelliklerine 
ilişkin sayısız spesifikasyonu birbiriyle ilişkilendirmek için basit bir yöntem sağlamaktır. 

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLETİMİNDE BULUNAN HAVALİMANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

No Havalimanı

Annex-14 
Tablo 

1.1'e göre 
Referans 

Uzunuluğu 

Annex-14 
Part 1'e göre 
Hesaplanan 
Pist Boyu 

(m)

Mevcut 
Pist 

Boyutları 
(m)

* Mevcut Pistin 
Referans Uzunluğu 
(m) (Uçak Referans 

Baz Uzunluğu)

Kategori

1 Adana Havalimanı 1800 2088,04 2750x45 2370,65 4 D

2 Adıyaman Havalimanı 1260 1695,16 2500x45 1769,74 3 D

3 Ağrı Havalimanı 1800 2982,17 3000x45 1810,76 4 D

4 Amasya Merzigon Havalimanı 1800 2300,89 2927x45 2289,81 4 D

5 Ankara Esenboğa Havalimanı 1800 2540.3
3750x60

1657,16
4 E

3750x45 4 D

6 Antalya Havalimanı
1800 2101,67

3400x45
2911,98 4 D

3400x45

1800 2101,67 2900x45 2560x83 4 D

7 Balıkesir Körfez Havalimanı 1800 2049,86 3000x45 2634,33 4 D

8 Balıkesir Merkez Havalimanı Milli Savunma Bakanlığı Envanterindedir.

9 Batman Havalimanı 1800 2472,62 3048x45 2218,86 4 D

10 Bursa Yenişehir Havalimanı 1800 2135,73
2993x45

2522,51 4 D
2993x30

11 Çanakkale Havalimanı 1200 1609,03 1800x30 1342,42 3 C

12 Çanakkale Gökçeada Havalimanı 1800 2009,97 2040x45 1826,89 4 D

13 Denizli Çardak Havalimanı 1800 2520,32 3000x45 2142,58 4 D

14 Diyarbakır Havalimanı 1800 2561,91 3549x45 2493,53 4 D

15 Elazığ Havalimanı 1800 2640,92 3000x45 2044,74 4 D

16 Erzincan Havalimanı 1800 2728,89 3000x45 1978,83 4 D

17 Erzurum Havalimanı
1800 3020,88 3810x45 2270,20 4 D

1800 2142,87 3810x30 3200,38 4 C

18 Gaziantep Havalimanı 1800 2528,28
3000x48

2135,84
4 D

3000x30 4 C

19 Hatay Havalimanı 1800 2102,7 3000x45 2568,12 4 D

20
Isparta Süleyman Demirel 
Havalimanı

1800 2554,77 3000x45 2113,69 4 D

21 İstanbul Atatürk Havalimanı
1800 2006,71

3000x45
2690,98 4 D

3000x45

1800 2006,71 2600x60 2332,18 4 E

22
İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı

1800 2122,13
3240x45

2748,18 4 D
3240x45

23 Kahramanmaraş Havalimanı 1200 1580,46 2300x45 1746,33 3 D

24 Kars Havalimanı 1800 2979,66 3500x45 2114,34 4 D

25 Kayseri Havalimanı 1800 2638,51 3000x45 2046,61 4 D

26 Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Milli Savunma Bakanlığı Envanterindedir.
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DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLETİMİNDE BULUNAN HAVALİMANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

27 Konya Havalimanı 1800 2616,68
3348x45

2303,07 4 D
3348x45

28 Malatya Havalimanı 1800 2615,07 3350x45 2305,87 4 D

29 Mardin Havalimanı 1800 2477,57 2500x45 1816,29 4 D

30 Muğla Dalaman Havalimanı 1800 2057,13
3000x45

2625,02 4 D
3000x45

31 Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 1800 2046,91 3000x45 2638,13 4 D

32 Muş Havalimanı 1800 2808,82 3550x45 2274,98 4 D

33 Nevşehir Kapadokya Havalimanı 1800 2561,37 3000x45 2108,25 4 D

34 Samsun Çarşam Havalimanı 1800 1980,86 3000x45 2726,08 4 D

35 Siirt Havalimanı 1200 1615,85 2000,45x30 1485,62 3 C

36 Sinop Havalimanı 1200 1309,83 1652x30 1513,48 3 C

37 Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 1800 2861,1 3811x45 2397,61 4 D

38 Şanlıurfa GAP Havalimanı 1800 2629,94 4000x45 2737,71 4 D

39 Tekirdağ Çorlu Havalimanı 1800 2072,52 3000x45 2605,53 4 D

40 Tokat Havalimanı 1200 1538,55 1924x30 1500,64 3 C

41 Trabzon Havalimanı 1800 1982,6 2640x45 2396,85 4 D

42 Uşak Havalimanı 1800 2524,14 2560x30 1825,58 4 C

43 Van Ferit Melen Havalimanı 1200 2007,66 2750x45 1643,70 3 D

ÖZEL İŞLETİMDE BULUNAN HAVALİMANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1 Antalya Gazipaşa Havalimanı 1200 1375,05 2000x30 1745,39 3 C

2 Zonguldak Çaycuma Havalimanı 1200 1308,07 1881x30 1725,60 3 C

YAPIM AŞAMASINDA OLAN HAVALİMANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1 Zafer Bölgesel Havalimanı (DHMİ) 1800 2555,80 3000x45 2112,84 4 D

2 Çukurova Bölgesel Havalimanı (DHMİ) Uygulama Projeleri Onaylanmadı.

3 Kastamonu Havalimanı (DHMİ) 1800 1949,73 2250x45 2538,81 4 D

4 Iğdır Havalimanı 1800 2576,43 3000x45 2095,92 4 D

5 Bingöl Havalimanı 1800 2737,60 2300x45 1512,28 3 D

6 Şırnak Havalimanı 1800 2515,82 3000x45 2146,42 4 D

7 Hakkari Yüksekova Havalimanı 1800 3119,42 3200x45 1846,50 4 D

8 Ordu - Giresun Havalimanı Uygulama Projeleri Onaylanmadı.

NOTLAR:
* Piste inebilecek max. uçak Referans Baz Uzunluğu
1- Uçak Referans Uzunluğu, Pist Boyu Hesabı ve Kategorileri Annex-14'de belirtilen kriterlere göre hesaplanmıştır.
2- Çanakkale ve Sinop Havalimanı PAT Sahalarının gelişimi ile ilgili olarak; Çanakkale Havalimanı Pist Boyu 2350 m, Sinop Havalimanı Pist Boyu 2000 m 
olarak projelendirilmiş olup, DHMİ Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
3- 23.02.2012 tarihli ve 13775 sayılı yazınıza istinaden Havaalanlarının adı Havalimanı olarak düzeltilmiştir.

Kısaca, havalimanı referans kodu (havalimanı Kategorisi) belirleme havalimanı özellikleri ile temin edi-
len kolaylıkların, havalimanını kullanacak olan uçaklara elverişliliğine ilişkin birçok madde arasında karşılıklı 
ilişki kurmada kolay bir metodun temin edilmesidir. 
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Kritik Uçak Özellikleri: 

1 – Uçak Kanat Açıklığı Wingspan:

2 – Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS) Outer Main Gear Wheel Span:
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3 – Uçak Dingil Mesafesi (Wheelbase):

4 – Maximum Yükseklik (Maximum Height):

ICAO Standart Atmosfer Koşulları

1. Atmosfer kuru kabul edilmiştir.

2. Ortalama deniz seviyesindeki basınç 760 mm civa (29.93 inch) = 1013.25 milibardır.

3. Ortalama deniz seviyesindeki hava sıcaklığı 15oC

4. Ortalama deniz seviyesindeki hava yoğunluğu 1,225 kg/m3

5. Yer çekim ivmesi g= 980,665 cm/sn2

6. Tropopozun ortalama deniz seviyesinden yüksekliği 11 km (36.000 ft)

7. Tropopozdaki sıcaklık -56.5 oC

8. Yükseklikle sıcaklık değişmesi (Lapse-rate)

• Ortalama deniz seviyesinden 5 km aşağı ve 11 km yukarıya (Tropopoza) kadar olan bölgede sıcak-
lık azalması her kilometrede 6,5 oC’dir.

• 11 km’den 20 km’ye kadar sıcaklık sabit kalmakta yani izotermal durum vardır.

• 20 km’den 32 km’ye kadar sıcaklık her km’de 1oC artar.

• 32-47 her km’de 2,8 oC artar.

• 47-51 0.0 sabit.

• 51-71 -2.8 azalır.

• 71-80 -2.0 azalır.
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5 – Uçak Referans Baz Uzunluğu:

Uçağın uçuş elkitabında veya uçak imalatçısının yayınladığı ve-
rilerinde yer alan, 

• Uçağın maksimum onaylı kalkış kütlesinde,

• Deniz seviyesinde, 

• Standart atmosfer koşullarında, 

• Sakin hava ve sıfır pist eğimi şartlarında kalkış için gere-
ken minimum baz uzunluğu.

Ö
R

N
EK

B-737-600 Kalkış için ihtiyaç duyulan mesafe 1887 m. İniş için ihtiyaç duyulan mesafe 1268 m.

B-737-800 Kalkış için ihtiyaç duyulan mesafe 2136 m. İniş için ihtiyaç duyulan mesafe 1600 m.

B-747-400 Kalkış için ihtiyaç duyulan mesafe 3322 m. İniş için ihtiyaç duyulan mesafe 2072 m.



PAT SAHASI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

156 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Havalimanı Referans Kodu, uçağın performans özellikleri ve ebatlarıyla ilgili iki bölümden oluşur.

Unsur 1: Uçak referans baz uzunluğuna dayanan bir rakam.  (1-2-3-4)

Unsur 2: Uçak kanat açıklığına dayanan bir harf.   (A-B-C-D-E-F) 

Tasarım amaçlı seçilen bir unsurun içindeki kod harfi veya rakamı, tesisin sağlanmış olduğu kritik uçak 
özelliği ile ilgilidir. 

Referans Kodu belirlenmeden önce havalimanının hizmet vermeyi amaçladığı uçaklar belirlenir. sonra 
kodun iki unsurları tanımlanır. 

Unsur 1’e ait kod numarası pisti kullanacak uçakların uçak referans baz uzunluklarının en yüksek 
değerine tekabül eden kod numarası seçilerek belirlenmelidir.

Kod Unsuru 1

Kod Numarası Uçak Referans Baz Uzunluğu

1 800 metreden az

2 800 metre ve üzeri ile 1200 metreden az

3 1200 metre ve üzeri ile 1800 metreden az

4 1800 metre ve üzeri

Örnek: Kod 4: Boing 747 – 400 Kalkış için ihtiyaç duyulan mesafe 3322 m. 

Unsur 2’ye ait kod harfi en büyük kanat açıklığına tekabül eden kod harflerinden pisti kullanacak 
olan uçaklar için seçilerek belirlenmelidir. 

Kod Unsuru 2

Kod Harfi Kanat Açıklığı

A 15 metreden az

B 15 metre ve üzeri ile 24 metreden az

C 24 metre ve üzeri ile 36 metreden az

D 36 metre ve üzeri ile 52 metreden az

E 52 metre ve üzeri ile 65 metreden az

F 65 metre ve üzeri ile 80 metreden az

Örnek: Kod E: Boing 747 – 400 (64,9)  Kod F: Airbus A380 (79,8)

Havalimanı kolaylığının öngörüldüğü uçağın özelliklerine uygun şekilde, havalimanı planlaması amacıyla se-
çilen bir Havalimanı Referans Kodu (Kategorisi) yani kod numarası ve harfi belirlenir. Ayrıca havalimanı referans 
kod numaraları ve harfleri, aşağı tablolar kapsamında atanan anlamlara haiz olur. 

Örnek: İstanbul Havalimanı Kategorisi 4F
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Pistlerin Fiziksel Özellikleri: 

Pistlerin Uzunlukları;

Pistlerin uzunlukları, o pisti kullanacak uçakların işletme gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte olma-
lı, mahalli şartların gerektirdiği düzeltmelerin (rakım, sıcaklık, pist eğimi, nem oranı, pist yüzey özellikleri 
vb.) tatbiki ile elde edilen ve ilgili uçakların işletme performansı özelliklerine göre tespit edilen en uzun 
mesafeden daha az olmamalıdır.     

İkincil Pist: İkincil bir pistin uzunluğu, ana pistlere benzer şekilde belirlenmelidir, ancak bu ikincil pisti 
en az % 95’lik bir kullanılabilirlik faktörü elde etmek amacıyla diğer piste veya pistlere ilaveten kullanması 
gereken uçaklar için elverişli olmalıdır. 

Pist Genişliği; 

Pist genişlikleri, operasyonların güvenliğini sağlamak için gerekli görülen asgari genişliklerdir. Pistlerin 
genişliğini etkileyen faktörler şunlardır:

• Bir uçağın konma sırasında merkez hattından sapması ihtimali;

• Yan rüzgâr koşulu;

• Pist yüzeyinin kontaminasyonu (örnek yağmur, kar, sulu kar veya buz);

• Kauçuk kalıntıları;

• Yan rüzgâr koşullarında kullanılan krap iniş yaklaşmaları;

• Kullanılan yaklaşma hızları;

• Görüş 
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Pist Genişliği; 

Pist genişlikleri, operasyonların güvenliğini sağlamak için gerekli görülen asgari genişliklerdir.

Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS)

Kod
Numarası

4,5 metreye kadar 
(4.5 metre hariç)

4,5 metreden
6 metreye kadar
(6 metre hariç)

6 metreden
9 metreye kadar
(9 metre hariç)

9 metreden
15 metreye kadar 
(15 metre hariç)

1a 18 m 18 m 23 m _

2a 23 m 23 m 30 m _

3 30 m 30 m 30 m 45 m

4 _ _ 45 m 45 m

a 
: Bir hassas yaklaşma pistinin genişliği, kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda en az 30 m olmalıdır.

Not-1: Genişliklerin belirlendiği kod numaraları ve OMGWS kombinasyonları, tipik uçak özellikleri için geliştirilmiştir.

Not-2: Pist genişliğini etkileyen faktörler Havaalanı Tasarımı Elkitabı (ICAO Doc.9157), Kısım 1’de yer almaktadır.

Pist Başı Numaralarının (Pist Tanıtma İşaretleri) Belirlenmesi: 

Havalimanlarında uçakların indiği pistlerin neye göre numaralandığını hiç düşündünüz mü? 

Bu numaralar aslında pistlerin isimleridir. 

• Numaralar pistin bulunduğu bölgedeki manyetik konuma karşılık gelir. 

• Manyetik konumu bulmak içinse pusulaya ihtiyaç vardır. 

Pusulanın  Kuzeyi 360,

  Güneyi 180,

  Batısı 270 

  Doğusu da 90’ı gösterir. 

Pistlerde pusuladaki dereceye en yakın 
değere göre isimlendirilir. 

Örneğin; 04-22 pistindeki rakamlar bahsi 
geçen pistin yaklaşık olarak 040 - 220 derece 
manyetik istikametlerinde olduğunu belirtir. 
Pist istikametleri belirlenirken en yakın 10 
dereceye tamamlanırlar.

Pist başı numaraları (pist tanıtım işareti) 
kullanılabilirlik faktörüne göre tespit edilen yö-
nün manyetik kuzey değeridir. Pusulada çıkan 
3 haneli sayı yuvarlanarak 2 haneye indirilir.

NW NE

SESW

NN

1818

3636

99 2727

SS

WW EE
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0   ila 95°   dereceler arası: Önüne sıfır konularak; 01, 04, 05, 06, 09  şeklinde ilan edilir.

96 ila 360° dereceler arası: İlk iki rakam kullanılarak; 10, 13, 18, 22, 36  şeklinde ilan edilir.

• Küsuratlar; 0,5 dahil aşağıya 0,6 ve üzeri yukarı yuvarlanarak ilan edilir. 

• Havacılık kuralları gereği pist numaralar hep tek tek okunur. 

Örnek: 04/22 pisti sıfır-dört ve iki-iki diye okunur.

Dünya, coğrafi kuzey ve güney kutup noktaları ekseninde dönmektedir. Coğrafi kuzey ve güney kutu-
pları dünya üzerinden geçtiği varsayılan meridyen (boylam) çizgilerinin birleştiği noktaları ifade etmektedir. 
Kuzey ve güney kutupları dünya üzerinde birbirine zıt vaziyette yer almaktadır.

Manyetik Kuzey kutbu ise Kuzey Kanada da bulunan Ellesmere Adasında bulunmaktadır. Bunun anlamı 
pusulaya baktığınız zaman pusula iğnesinin kuzeyi gösterdiği yer Coğrafi Kuzey değil Manyetik Kuzey diye 
ifade ettiğimiz Ellesmere Adasıdır. 

Eğer coğrafi kuzey kutup noktasında elinizde bir pusula ile durursanız pusula iğnesi kuzey kutup noktasın-
dan 1000 km kilometre ötede bulunan Ellesmere adasını gösterecektir.
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Dünyanın manyetik kutupları sürekli hareket halindedir ve bazen senede 40 km hareket ettikleri dahi 
görülmektedir. 

2010 yılında ki sapmayla birlikte 21 Ekim 2010 22:00 z tarihinden itibaren aktif olmak üzere Atatürk 
Havalimanı’nın 18/36 pistlerini 17/35, 06/24 pistini ise 05/23 haline getirmiştir

Gerçek Kuzey Kutbu ve manyetik kuzey kutbunun zaman içerisindeki hareketi gösterilmiştir. 

Pist başı numaraları, pilota  belirtilen değerdeki manyetik kuzey açısına doğru uçulacağı veya inildiği 
bilgisini verir.
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1- İniş yapılan pist başı numarası pilota ne bilgisi veriyor?

......................................................................................................

........................................................................

2- Yandaki tabloda verilen bilgiler ışığında aşağıdaki soruları 
belirtilen yerlere cevaplayınız.

a- Pist Başı numaralarını yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................

b- Rüzgar yönüne göre iniş yapılacak pist başı numarasını 
yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................

1- İniş yapılan pist başı numarası pilota ne bilgisi veriyor?

......................................................................................................

........................................................................

2- Yandaki tabloda verilen bilgiler ışığında aşağıdaki soruları 
belirtilen yerlere cevaplayınız.

a- Pist Başı numaralarını yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................

b- Rüzgar yönüne göre iniş yapılacak pist başı numarasını 
yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................

1- İniş yapılan pist başı numarası pilota ne bilgisi veriyor?

......................................................................................................

........................................................................

2- Yandaki tabloda verilen bilgiler ışığında aşağıdaki soruları 
belirtilen yerlere cevaplayınız.

a- Pist Başı numaralarını yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................

b- Rüzgar yönüne göre iniş yapılacak pist başı numarasını 
yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................
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Pist Çeşitleri:

Görüş Mesafesi (Rüyet): Atmosferik şartlara göre tayin olunan ve mesafe birimleri ile ifade edilen, gündüz-
leri ışıklandırılmamış, geceleri ışıklandırılmış belirli cisimlerin görüp teşhis edilebildiği mesafedir.

Pist Görüş Mesafesi (Runway Visual Range - RVR): Bir pistin merkez hattı üzerindeki bir uçağın pilotunun, pist 
yüzey işaretlemelerini, pistin şeklini veya merkez hattını gösteren ışıkları görebileceği mesafe.

Görsel bölüm

yükseklik

Yeterli görsel referans yok ise pas geçilir.

Pas Geçiş
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Karar Yüksekliği (Decision Height): Hassas yaklaşmada yerden görerek referans alarak inişin tamamla-
namayıp pas geçme prosedürünün uygulanmaya başlanacağı belirlenmiş irtifa ve yükseklik değeridir. (Kısa-
ca iniş yapılıp yapılmayacağına karar verilen yükseklik)

Yaklaşma Tiplerine Göre Pist Çeşitleri: 

1- Aletsiz Pist (Non-Instrument Runway) (VFR: Visual Flight Rules- Görerek Uçuş Kuralları): Görerek 
yaklaşma prosedürleri veya yaklaşımın sonrasında görerek meteorolojik koşullarda sürdürülebileceği bir 
noktaya kadar bir aletli yaklaşma prosedürü kullanılarak hava araçlarının operasyonları için öngörülen 
bir pist.

2- Aletli Pistler (Instrument Runway) (IFR: Instrumental Flight Rules- Aletli Uçuş Kuralları):  Aletli 
yaklaşma prosedürlerini kullanan uçakların operasyonları için öngörülmüş aşağıdaki pist türlerinden biri.

A- Hassas Olmayan Yaklaşma Pisti (Nonprecision Approach Runway): Direkt bir yaklaşma için yeterli 
olan, en azından istikamet bilgisi sağlayan görsel yardımcıların ve VOR, NDB gibi seyrüsefer yardımcı cihaz-
larının hizmet verdiği aletli yaklaşma prosedürlerini kullanan uçakların operasyonları için öngörülmüş pistler.

B- Hassas Yaklaşma Pistleri (Precision Approach Runway): ILS ve/veya MLS gibi seyrüsefer yardımcı 
cihazları ve görsel yardımcıların hizmet verdiği aletli yaklaşma prosedürlerini kullanan uçakların operasyon-
ları için öngörülmüş pistler. 

• Hassas yaklaşma pistleri de olumsuz hava şartlarındaki yaklaşma hassasiyet düzeylerine göre katego-
rilere ayrılmaktadır.

Hassas Yaklaşma Pist Kategorileri:

Cat I (Kategori I): Karar yüksekliğinin en az 60 m (200 ft), görüş mesafesinin en az 800 m veya pist 
görüş mesafesinin en az 550 m olduğu operasyonlara uygun olarak tesis edilmiş pistler,

Cat II (Kategori II): Karar yüksekliğinin 60 m – 30 m (200 ft – 100 ft) arasında olduğu, pist görüş mesa-
fesinin en az 300 m olduğu operasyonlara uygun olarak tesis edilmiş pistler,

Cat III (Kategori III) A - B – C ;

CAT III- A; Karar yüksekliğinin 30 m (100 ft)’ten az olduğu veya hiçbir karar yüksekliğinin bulunmadığı ve 
pist görüş mesafesinin en az 175 m olduğu operasyonlara uygun olarak tesis edilmiş,

CAT III- B; Karar yüksekliğinin 15 m (50 ft)’ten az olduğu veya hiçbir karar yüksekliğinin bulunmadığı ve 
pist görüş mesafesinin 175 m – 50 m arasında olduğu operasyonlara uygun olarak tesis edilmiş,

CAT III- C; Hiçbir karar yüksekliğinin ve hiçbir pist görüş mesafesi sınırlamasının bulunmadığı operasyon-
lara uygun olarak tesis edilmiş, pist yüzeyine doğru ve pist yüzeyi boyunca ILS ve/veya MLS ile hizmet veren 
aletli pistler.
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CAT II+
Runway

Non-Precision
Runway

CAT I
Runway



PAT SAHASI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

166 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Pist Çeşitleri:

Tek Pist

En uygun rüzgar yönüne göre tesis edilen bir adet pistin olduğu sistemdir. En basit pist düzenidir. Saatlik 
kapasiteleri VFR için 45-100 hareket, IFR için 40-50 harekettir. Kapasite uçak karışımına ve seyrüsefer yar-
dımcılarının varlığına bağlıdır.

Apron

C1 C2 C3 C4

Taksi Yolu

Kesişen Pistler

Üç tipi vardır: Yakın eşikte kesişenler, Merkezde kesişenler ve Uzak eşikte kesişenler. 

Bunlar şiddetli rüzgârlar değişik yönlerden estiği zamanlarda kullanılır. Sakin havalarda iki pistin birden 
kullanılması mümkündür. Kapasite, kesişme tipine ve stratejiye bağlıdır.
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Açık V Pistleri

Toplayıcı ve dağıtıcı olmak üzere iki tipi vardır. Şiddetli rüzgârlar bir yönde estiğinde tek piste dönüşürler. 

En yüksek kapasiteyi veren strateji halidir. 

26

80

14
32

3400 X 60

3400 X 60
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Paralel Pist

Dünyada paralel pist uygulamaları en fazla 5 pist 
olarak gerçekleştirilmektedir. Orta ve uzak konumda-
ki paralel pistlerde iniş ve kalkış hareketleri bağım-
sızdır. Yakın pistlerde ise iniş ve kalkış hareketlerini 
gerçekleştiren uçaklar birbirinden etkilenmekte ve 
kapasite düşmektedir. 

Paralel, aletsiz pistlerin eş zamanlı kullanılması ön-
görüldüğünde, bunların merkez hatları arasındaki mi-
nimum mesafe aşağıdaki değerlerden az olmamalıdır:

• Büyük olan kod numarasının 3 veya 4 olduğu 
durumlarda 210 m,

• Büyük olan kod numarasının 2 olduğu durumlarda 150 m,

• Kod numarasının 1 olduğu durumlarda 120 m.

Paralel, aletli pistlerin eş zamanlı kullanılması öngörüldüğünde, bunların merkez hatları arasındaki 
minimum mesafe aşağıdaki değerlerden az olmamalıdır:

Bağımsız paralel yaklaşmalar için 1035 m.
Birbirine komşu uzatılmış pist merkez hatları üzerinde uçan uçaklar arasında radar ayırma minimalarının 

nasıl olacağının tarif edilmediği paralel veya paralele yakın aletli pistlere eş zamanlı yapılan yaklaşmalar.

Bağımlı paralel yaklaşmalar için 915 m.
Birbirine komşu, uzatılmış pist merkez hatları üzerinde uçan uçaklar arasında radar ayırma minimalarının nasıl 

olacağının tarif edildiği paralel veya paralele yakın aletli pistlere eş zamanlı yapılan yaklaşmalar.

Bağımsız paralel kalkışlar için 760 m.
Paralel veya paralele yakın aletli pistlerden eş zamanlı yapılan kalkışlar.

Ayrılmış paralel operasyonlar için 760 m.
Bir pistin yalnızca yaklaşmalar için ve diğerinin yalnızca kalkışlar için kullanıldığı, paralel veya paralele 

yakın aletli pistlerde eş zamanlı yapılan operasyonlar.

VFR & IFR Arrivals

VFR & IFR Departures

VFR Departures
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Pist Eğimleri:

Boyuna Eğimler:

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya yenilenecek pistler için, bir pistin merkez hattı boyunca 
maksimum ve minimum rakım arasındaki farkın pist uzunluğuna bölünmesiyle hesaplanan eğim aşağıdaki 
oranı aşmamalıdır:

• Kod numarası 3 veya 4 olan pistlerde % 1

• Kod numarası 1 veya 2 olan pistlerde % 2

27.4 27.4

26.9
23

26

28.4

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya yenilenecek pistler için, boyuna eğim, pistin hiçbir bölümü 
boyunca aşağıdaki oranları aşmamalıdır: 

• Kod numarasının 4 olduğu durumlarda % 1,25 ancak pist uzunluğunun ilk ve son çeyreğinde boyuna 
eğim % 0,8’i aşmamalıdır,

• Kod numarasının 3 olduğu durumlarda % 1,5 ancak bir hassas yaklaşma pisti kategori II veya III‘ ün 
uzunluğunun ilk ve son çeyreğinde boyuna eğim % 0,8’i aşmamalıdır,

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda % 2.

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya yenilenecek pistler için, boyuna eğim değişikliklerinin 
önlenemediği durumlarda, birbirini takip eden iki eğim arasındaki bir eğim değişikliği aşağıdaki oranları 
aşmamalıdır: 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda % 1,5, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda % 2. 
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Enine Eğimler:

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya yenilenecek pistler için, en hızlı su drenajını geliştirmek 
için pist yüzeyine, yağmurla en sık bağlantılı olan rüzgâr yönünde yüksekten alçağa tek bir balıksırtının hızlı 
drenaj sağlayabileceği durum haricinde, uygulanabildiği takdirde, kavis verilmelidir. Enine eğimin aşağıdaki 
şekilde olması idealdir: 

• Kod harfinin C, D, E veya F olduğu durumlarda % 1,5,                                                                                              

• Kod harfinin A veya B olduğu durumlarda % 2,

Fakat her halükarda, duruma göre, % 1,5’i veya % 2’yi aşmamak ve daha düz eğimlerin gerekli olabile-
ceği pist veya taksi yolu kesişmelerinde hariç olmak üzere % 1’den az olmamalıdır. 

Kavis verilmiş bir yüzey için merkez hattının her bir tarafındaki enine eğim simetrik olmalıdır.

Not: Yan rüzgâr ortamının bulunduğu ıslak pistlerde, zayıf drenajdan kaynaklanan su planlama sorunu 
vurgulanmalıdır. 

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya yenilenecek pistler için enine eğim, uygun drenaj ihtiya-
cının dikkate alınarak düzgün geçişin sağlanması gerektiği başka bir pist veya taksi yolu ile bir kesişmede 
hariç olmak üzere bir pistin uzunluğu boyunca esasen aynı olmalıdır. 

Pist Yüzeyi:

Yüzey pürüzleri, bir uçağın kontrol edilmesi sırasında aşırı sallanmaya, yunuslamaya, titremeye veya de-
ğişik zorluklara sebep olarak, kalkışı ve inişi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Pist yüzeyi, frenleme kaybına sebep olmayacak ve uçağın kalkışını veya inişini olumsuz olarak etkileye-
cek pürüzlü bir yapıda olmayacak şekilde inşa edilmelidir. 
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Örnek: Muğla Bodrum Milas Havalimanı

Not: Yeni bir yüzeyin ortalama yüzey dokusu derinliği en az 1 mm olmalıdır.

Kaplamalı bir pistin yüzeyi, yapıldığı ya da yeniden kaplandığı hallerde, yüzey sürtünme özelliklerinin 
tasarım amaçlarına ulaştığının tespiti değerlendirilmelidir. 

Yeni veya yüzeyi yenilenmiş bir kaplamalı pistin yüzey sürtünme özelliklerine ait ölçümler, kendinden 
ıslatmalı nitelikler kullanılarak bir sürekli ölçüm tertibatı ile yapılmalıdır. 

Gerekli yüzey sürtünme özelliklerinin sunulmasında makro doku ve mikro doku dikkate alınmaktadır. 

Pist Mukavemeti:

Bir pist, hizmet vermesi öngörülen uçakların; trafik, ağırlık, basınç vb. dayanacak kapasiteye sahip olmalıdır.

Apron (ramp) kütlesi 5700 kg’dan fazla olan uçaklar için öngörülen bir kaplamanın taşıma mukavemeti, 
aşağıdaki bilgilerin tümünü rapor ederek uçak sınıflandırma numarası - kaplama sınıflandırma numarası 
(ACN-PCN) metodu kullanılarak havacılık bilgi servislerine sunulmalıdır:

Uçak Sınıflandırma Numarası (ACN): Bir uçağın, belirli bir standart taban için bir kaplama üzerindeki 
nispi etkisini ifade eden bir sayı.

Kaplama Sınıflandırma Numarası (PCN): Tahditsiz operasyonlar için bir kaplamanın taşıma mukaveme-
tini ifade eden bir sayı.
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ACN-PCN tespiti için 
kaplama türü:

R
F

Sert Kaplama

Esnek Kaplama

Not: Mevcut yapı bir kompozit veya standart dışı ise bu 
yönde bir not ilave edilir.

A

B

C

D

Taban mukavemet 
kategorisi:

Yüksek muavemet: K = 150 MN/m3 ile karakterize edilir ve sert kaplamalar için 120 

MN/m3'nün üzerindeki tüm K değerlerini temsil eder ve CBR = 15 ile karakterize 

edilir ve esnek kaplamalar için 13'ün üzerindeki tüm CBR değerlerini temsil eder.

Orta mukavemet: K= 80 MN/m3 ile karakterize edilir ve sert kaplamalar için 60-

120 MN/m3 arası bir K kapsamını temsil eder ve CBR = 10 ile karakterize edilir ve 

esnek kaplamalar için 8-13 arası bir CBR kapsamını temsil eder.

Düşük mukavemet: K= 40 MN/m3 ile karakterize edilir ve sert kaplamalar için 25-

60 MN/m3 arası bir K kapsamını temsil eder ve CBR = 6 ile karakterize edilir ve 

esnek kaplamalar için 4-8 arası bir CBR kapsamını temsil eder.

Çok düşük mukavemet: K= 20 MN/m3 ile karakterize edilir ve sert kaplamalar için 

25 MN/m3 altındaki tüm K değerlerini temsil eder ve CBR = 3 ile karakterize edilir 

ve esnek kaplamalar için 4'ün altındaki tüm CBR değerlerini temsil eder.

T

U

Değerlendirme 
metodu:

Teknik değerlendirme: Kaplama özelliklerinin belirli bir incelemesini ve kaplama 

davranışı teknolojisinin uygulanmasını temsil eder.

Uçak tecrübesinin kullanılması: Düzenli kullanım altında yeterli şekilde desteklenen, 

uçakların belirli tipine ve kütlesine ilişkin bir bilgiyi temsil eder.

W
X
Y
Z

Kabul edilebilir 
azami lastik basıncı 

kategorisi:

Sınırsız: Basınç sınırı yok

Yüksek: 1,75 MPa ile sınırlı

Orta: 1,25 MPa ile sınırlı

Düşük: 0,50 MPa ile sınırlı

Örnek:

Kaplama Sınıflandırma Numarası (PCN’i) 80 olan;

• sert bir kaplama ile kaplı ve 

• orta mukavemete sahip bir taban üzerinde oturan 

• herhangi bir lastik basıncı sınırlaması bulunmadığı 

• teknik değerlendirme yoluyla rapor edilen bilgi yukarıdaki şekilde ifade edilir:

PCN 80 / R / B / W / T
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Örnek Antalya Havalimanı:

LTAI AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA
1 Apron surface and strength Apron 1: Surface: Concrete Strength: PCN 110/R/A/W/T - 84/R/A/X/T 

(See LTAI PRKG-A)
Apron 2 and 3: Surface: Concrete Strength: PCN 110/R/A/W/T

2 Taxiway width, surface and 
strength

TWY A, B2, B3, C, C1, D, E, F, G, H
Width: 23M Strength: PCN 84/R/A/X/T

TWY B, B1, D
Width: 23M Strength: PCN 110/R/A/W/T

TWY C2, N, P, S, T, U, V, Y, Z
Width: 24M Strength: PCN 110/R/A/W/T

TWY H1, K  Width: 23M Strength: LCN 45

TWY M  Width: 30M Strength: PCN 110/R/A/W/T

TWY J, L, D2  Width: 45M Strength: PCN 110/R/A/W/T
Surface of all TWYs: Concrete

3 Altimeter Check Point loca-
tion and elevation

At Apron 1,3: 54 M   Apron 2: 56 M

4 VOR checkpoints See AD Chart

5 INS checkpoints See AD Parking Charts

6 Remarks NIL

TWY (A. B2. B3. C. C1. D. E. F. G. H) PCN 84 / R / A / X / T

………………………………………………………………...………………………………………………………………...

………………………………………………………………...………………………………………………………………...

APRON (2. 3)        PCN 110 / R / A / W / T

………………………………………………………………...………………………………………………………………...

………………………………………………………………...………………………………………………………………...

TWY (J. L. D2)        PCN 110 / R / B / W / T

………………………………………………………………...………………………………………………………………...

………………………………………………………………...………………………………………………………………...
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Pist Banketleri:

Banket: Pist, Apron ve Taksi yolları kaplaması ile bitişiğindeki yüzey arasında geçiş sağlayacak şekilde 
hazırlanmış kaplamalı alan.

• Pist banketleri, kod harfi D, E ve F olan ve pist genişliği 60 m’den az olan bir pist için sağlanmalıdır. 
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Banket Genişliği: OMGWS (Dış ana tekerlek açıklığı) değeri 9 metre ile 15 metre arası (15 metre hariç) 
olan uçaklar için pist banketleri, pistin ve banketlerinin toplam genişliği en az aşağıdaki değerlere sahip 
olacak şekilde pistin her bir tarafında simetrik olarak uzanmalıdır:  

• Kod harfi D veya E olduğunda 60 m; 

• Kod harfi F ve iki veya üç motorlu uçaklar olduğunda 60 m; 

• Kod harfi F ve dört (veya daha fazla) motorlu uçaklar olduğunda 75 m. 

Banket
7,5 m

Banket
7,5 m

Pist
45 m+ +

Banket
7,5 m

Banket
7,5 m

Pist
60 m+ +

Eğim: Piste bitişik olan banketin yüzeyi, pistin yüzeyi ile aynı hizada olmalıdır ve pistin enine eğimi yüzde 
2.5’i aşmamalıdır. 

Dayanıklılık (mukavemeti): Pist kenarı ile pist merkez çizgisinden 30 m uzaklık arasındaki Bir pist ban-
keti, herhangi bir uçağın pistten çıkması durumunda, söz konusu uçağa yapısal bir hasar/zarar vermeksizin, 
söz konusu uçağı ve banket üzerinde çalışabilecek olan yer araçlarını destekleyebilecek şekilde hazırlanmalı 
veya inşa edilmelidir. 

Amaç: Pist kaplamasının kenarlarını korumak, jet blasttan kaynaklanan toprak erozyonunu önlemek, jet 
motorlarına yönelik yabancı cisim hasarını/zararını (FOD) azaltmak vb.
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Pist Dönüş Alanları:

Bir pistin sonuna bir taksi yolu veya bir taksi yolu dönüşü hizmet vermediği durumlarda, uçakların 180 
derecelik dönüşlerini kolaylaştıracak bir pist dönüş alanı sağlanmalıdır.

Bu alanlar, pistin uzunluğunun tamamına ihtiyacı olmayan uçakların pistte taksi yapma süresini ve mesa-
fesini azaltmak üzere bir pist boyunca sağlandığı takdirde de yararlı olabilir.

Pist dönüş alanı, pistin ya sağ ya da sol tarafına ve pist kaplamasına pistin her iki ucunda ve gerekli gö-
rülen bazı ara yerlerde bitişik halde konumlandırılabilir.

Pist Dönüş Alanı İşaretlemeleri:

• Pist dönüş alanının tasarımında kullanılacak burun dümeni açısı 45 dereceyi aşmamalıdır. 

• Pist dönüş alanının pist ile kesişme açısı 30 dereceyi aşmamalıdır. 
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Dönüşün başlatılması, kaptan pilotun normal pozisyonunun sol koltukta olması nedeniyle, dönüş alanının 
pistin sol tarafına konumlandırılmasıyla kolaylaşacaktır. 
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Bir pist dönüş alanının tasarımı, dönüş alanını kullanması öngörülen uçağın kokpiti, dönüş alanı işaretle-
mesinin üzerinde kaldığında, uçak iniş takımının herhangi bir tekerleği ile dönüş alanının kenarı arasındaki 
Kılerans mesafelerine dikkat edilmelidir.

 

64o

YX
2 FT

R-6 KANAT

R-5 BURUN

A

180o DÖNÜŞ İÇİN MİNİMUM 
KAPLAMA GENİŞLİĞİ (ANA İNİŞ 

TAKIMLARI DIŞTAN DIŞA)

R-4 KANAT U
CU

R-
3 

BU
RU

N
 D

İK
M

ES
İ

NOT: Genişliği Planlamak İçin
Kullanılacak Uçak Tiplerini Baz Alın

70o MAX

Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS)

Kod Numarası
4,5 metreye kadar
(4.5 metre hariç)

4,5 metreden
6 metreye kadar
(6 metre hariç)

6 metreden
9 metreye kadar (9 

metre hariç)

9 metreden
15 metreye kadar 
(15 metre hariç)

Kılerans 1,5 metre 2,25 metre 3ma veya 4mb 4 metre

a
: Dönüş alanının 18 metreden daha az bir tekerlek tabanı olan uçaklar tarafından kullanılması halinde

b
: Dönüş alanının 18 metreden daha fazla bir tekerlek tabanı olan uçaklar tarafından kullanılması halinde

Not: Dingil mesafesi, burun tekerleği ile ana tekerleğin geometrik merkezi arasındaki mesafe demektir.



PAT SAHASI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

179DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Pist Dönüş Alanının İşaretlemesi: 

Bir pist dönüş alanı işaretlemesi, bir pist dönüş alanının sağlandığı durumlarda, bir uçağın 180 derecelik 
bir dönüşü tamamlayabilmesi ve pist merkez hattına hizalanmasını sağlamak üzere sürekli rehberlik için 
yapılmalıdır. 

Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda değme noktasının en az 60 metre ötesine kadar ve kod 
numarasının l veya 2 olduğu durumlarda en az 30 metre ötesine kadar pist merkez hattı işaretlemesine 
paralel uzanmalıdır.

Bir pist dönüş alanı üzerindeki boyuna ve enine eğimler, yüzeyde su birikintilerini önlemek ve yüzey 
suyunun hızla boşaltılmasını kolaylaştırmak için yeterli olmalıdır. Eğimler, bitişik pist kaplama yüzeyindeki 
eğimler ile aynı olmalıdır. 

Bir pist dönüş alanının mukavemeti, en azından hizmet verdiği bitişik pistin mukavemetine eşit olmalı 
ve dönüş alanının, sert dönüşler ve bunun sonucunda kaplama üzerinde daha yüksek baskılar yapan yavaş 
hareket eden trafiğe maruz kalacağı dikkate alınmalıdır. 

Bir pist dönüş alanının yüzeyi, dönüş alanını kullanan bir uçağa zarar verebilecek düzensizliklere sahip 
olmamalıdır. 

Bir pist dönüş alanının yüzeyi, en az yanında bulunduğu pistin yüzeyi kadar olmak üzere, yüzey sürtünme 
özellikleri sağlayacak şekilde yapılmalıdır ya da yenilenmelidir. 

Pist dönüş alanlarına ait banketler 

Pist dönüş alanları, dönüş alanını kullanması öngörülen ve gerektirdiği şartlar açısından en zorlu uçağın 
jet akımının neden olduğu yüzey erozyonunu ve uçak motorlarına gelebilecek yabancı cisim zararını önle-
mek için gerekli olan genişlikte banketlerle donatılmalıdır. 

Not: Minimum olarak, banketlerin genişliği, gerektirdiği şartlar açısından en zorlu uçağın dış motorunu 
kapsamalı ve böylece ilgili pist banketlerinden daha geniş olabilir. 

Pist dönüş banketlerinden mukavemeti, hizmet vermesi öngörülen uçağın zaman zaman geçmesine, 
uçağa ve bankette çalışabilecek destekleyici yer araçlarına yapısal zarara neden olmaksızın dayanabilmelidir. 
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Pist Şeritleri (Strip):

Pist şeritleri, pist merkez hattından belirli bir uzaklıkta yanlara doğru, eşikten önce boylamsal olarak ve 
pist sonunun ilerisinde uzanmaktadır. Pist şeritlerinin yapılmasının amacı, uçakları tehlikeye sokabilecek 
cisimlerden arınmış bir alan sağlamaktadır. 

Pistten çıkan bir uçağın göreceği hasar riskini azaltma, kalkış veya iniş operasyonları sırasında üzerinden 
uçan uçakları koruma için öngörülmüş, pisti ve (varsa) durma uzantısını (SWY) içeren belirli bir alanı belirtir.

Pist Şerit Uzunlukları: 

Bir şerit, eşiğin öncesinde ve pist sonunun ya da (varsa) durma uzantısının(SWY) ilerisinde en az aşağıda 
belirtilen mesafe kadar uzanmalıdır: 

• Kod numarasının 2, 3 veya 4 olduğu durumlarda 60 metre, 

• Kod numarasının 1 olduğu ve pistin aletli olduğu durumlarda 60 metre,  

• Kod numarasının 1 olduğu ve pisti aletsiz olduğu durumlarda 30 metre. 

Pist Şerit Genişlikleri: 

Bir hassas yaklaşma pistini içeren bir şerit, uygulanabildiği durumlarda, pistin merkez hattının ve şeridin 
uzunluğu boyunca uzanan merkez hattının her bir tarafında yanlamasına en az aşağıda belirtilen mesafeler 
kadar uzanmalıdır: 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 140 m, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda 70 m. 
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Hassas olmayan bir yaklaşma pistini içeren bir şerit, pistin merkez hattının ve şeridin uzunluğu boyunca 
uzanan merkez hattının her bir tarafında yanlamasına en az aşağıda belirtilen mesafeler kadar uzanmalıdır: 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 140 m, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda 70 m. 

Aletsiz bir pisti içeren bir şerit, pistin merkez hattının her bir tarafında ve şeridin uzunluğu boyunca uza-
tılan merkez hattında en az aşağıda belirtilen mesafe kadar uzanmalıdır: 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 75 m, 

• Kod numarasının 2 olduğu durumlarda 40 m, 

• Kod numarasının 1 olduğu durumlarda 30 m. 

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions) Örnek Hesaplama:

Pist Boyutu: 3500 X 60 (Kategori 4D)

Stopway Boyutu: 60 X 60

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions): ?
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Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions) Örnek Hesaplama:

Pist Boyutu: 3500 X 60 (Kategori 4D)

Stopway Boyutu: 60 X 60

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions): ?

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions) Örnek Hesaplama:

Pist Boyutu: 3500 X 60 (Kategori 4D)

Stopway Boyutu: 60 X 60

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions): ?

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions) Örnek Hesaplama:

Pist Boyutu: 3500 X 60 (Kategori 4D)

Stopway Boyutu: Mevcut Değil

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions): ?
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Pist Şeritlerinin Üzerindeki Cisimler:

Bir pist şeridi üzerinde uçaklara tehlikeli olabilecek şekilde bulunan bir cisim, mania olarak kabul edilmeli 
ve kaldırılmalıdır. 

Hava seyrüseferi için gerekli olan ya da uçak emniyeti açısından gereklilik arz eden ve pist şeridi üzerinde 
konumlandırılması şart olan ve ilgili kırılabilirlik şartlarına uygun olan görsel yardımcılar dışında hiçbir sabit 
cismin bir pist şeridi üzerinde bulunmasına izin verilmemelidir. 

Hava seyrüsefer ve uçak emniyeti amaçları doğrultusunda gerekli olan görsel yardımcılar dışındaki her-
hangi bir sabit cismin, aşağıdaki koşullarda, pist şeridinde bulunması yasaktır: 

• Kod numarasının 3 - 4  kod harfi F olduğu hallerde I - II veya III kategorilerindeki bir hassas yaklaşma 
pistinin pist merkez hattından itibaren 77.5 metre içerisinde

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu hallerde I, II veya III kategorilerindeki bir hassas yaklaşma pistinin 
pist merkez hattından itibaren 60 metre içerisinde veya

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu hallerde I kategorisindeki bir hassas yaklaşma pistinin pist merkez 
hattından itibaren 45 metre içerisinde.

Pist Şeritlerinin Üzerindeki Drenajlar:

Not-1: Kazara pist dışına çıkan bir uçağın zarar görmesini önlemek amacıyla, bir pist şeridinde bulunan 
drenajların yerine ve tasarımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Uygun bir şekilde tasarlanmış drenaj kapak-
ları gerekebilir. Bakınız Doc 9157 Kısım 1 

Not-2: Üstü açık veya kapalı yağmur suyu isale hatlarının döşendiği durumlarda, bu yapıların mania ola-
rak değerlendirilmemeleri için çevrelerindeki yer seviyesini geçmemelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Uygun drenaj için gerekli görülen durumlarda, pist şeridinin tesviye edilmemiş kısmında üstü açık yağmur 
suyu isale hattına izin verilebilecek olup, konumu piste mümkün olduğunca uzak olmalıdır.  

Not-3: Yabani hayvanları özellikle de kuşları çekmemek için, üstü açık su isale hatlarının tasarım ve ba-
kımına özel dikkat gösterilmesi gerekir. Gerekirse üstleri bir ağ ile kapatılabilir. 
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Pist Şeritlerinin Tesviyesi: 

Bir pistin bir şeridinin, pistin merkez hattından ve uzatılan merkez hattından en az aşağıdaki mesafe 
dahilindeki bölümü, bir uçağın pistten çıkması durumunda pistin hizmet vermesi öngörülen uçaklara yönelik 
tesviye edilmiş bir alan sağlamalıdır.  

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 75 m. 

• Kod numarasının 2 olduğu durumlarda 40 m. 

• Kod numarasının 1 ve pistin aletli olduğu durumlarda 40 m. 

• Kod numarasının 1 ve pistin aletsiz olduğu durumlarda 30 m. 

Kod numarası 3 veya 4 olan hassas yaklaşma pistlerinin, 1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya 
yenilenecek şeritlerinin tesviyesi

Bir şeridin, bir pist başından en az 30 m önceki bölümü, iniş yapan bir uçağı açık olan bir kenardan koru-
mak amacıyla şiddetli rüzgâr erozyonuna karşı hazırlıklı olmalıdır. 

Jet itişinin ve pervane rüzgarının aşındırıcı etkilerini azaltmak için sağlanan alan itiş cebi olarak anılabilir. 

300 m

150 m

300 m

150 m

Banket

75 m

SWY SWY

105 m

Şerit Saha (Strip saha)

Pist Şeritlerinin Eğimleri: 

Boyuna Eğimler 

Şeridin tesviye edilecek olan kısmı boyunca 
uzanan bir boyuna eğim, aşağıdaki oranları aşma-
malıdır: 

• Kod numarasının 4 olduğu hallerde % 1.5; 

• Kod numarasının 3 olduğu hallerde % 1.75 ve 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu hallerde % 2. 
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Enine Eğimler 

Şeridin tesviye edilecek olan kısmında bulunan enine eğimler, yüzeyde su birikmesini önleyecek kadar 
yeterli olmalı, ancak, aşağıdaki oranları aşmamalıdır: 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu hallerde % 2.5 ve 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu hallerde % 3; ancak, suyun tahliye edilmesini kolaylaştırmak üzere, 
pist, banket veya durma sahası kenarından dışarıya doğru ilk 3 metredeki eğimlerin, pistin dışındaki 
yönden ölçüldüğü üzere negatif olması ve % 5 kadar büyük olabileceği durumu hariç tutulmaktadır. 

Herhangi bir şeritten sonrasında tesviye edilecek olan herhangi bir kısmına yönelik enine eğimler, pistin 
dışındaki yönden ölçüldüğü üzere, yukarıya veya aşağıya doğru % 5’i aşmamalıdır. 

Pist Şeritlerinin Mukavemeti:

Bir pistin şeridinin, pistin merkez hattından ve uzatılan merkez hattından en az: 

• Kod numarası 3 veya 4 olduğu durumlarda 75 m, 

• Kod numarasının 2 olduğu durumlarda 40 m, 

• Kod numarasının 1 ve pistin aletli olduğu durumlarda 40 m, 

• Kod numarasının 1 ve pistin aletsiz olduğu durumlarda 30 m, dahilindeki bölümü 

Bir uçağının pistten çıkması durumunda, pistin hizmet vermesi öngörülen uçaklara yönelik olarak, yük 
taşıma kapasitesindeki farklılıklardan kaynaklanan tehlikeleri en aza indirecek şekilde hazırlanmalı ve inşa 
edilmelidir. 

Uçak üreticileri, 15 cm’lik bir derinliğin, burun iniş takımlarının kapanmadan batabileceği azami derinlik 
olduğunu düşünmektedir.

Dolayısıyla, bitmiş şerit yüzeyinin 15 cm altındaki toprağın, 15 ila 20 CBR bir taşıma kapasitesine sahip 
olacak şekilde hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Yüzeyin bu şekilde hazırlanmasının amacı, burun iniş takımlarının, 15 cm’den fazla batmasını önlemektir. 
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Durma Uzantısı (Stopway) SWY:
Havalimanımız pistlerinden her bir kalkış yapan uçak için, karar hızı denilen bir hız söz konusudur;  

• Bu hızın altında bir motor arızalandığında kalkıştan vazgeçilmeli, 

• Bu hızın üstünde bir motor arızalandığında kalkış tamamlanmalıdır. 

Karar hızına ulaşılmadan önce bir motor arızalandığında, yetersiz hız ve azalan mevcut güç nedeniyle, bir 
kalkışı tamamlamak için çok uzun bir kalkış koşusu mesafesi ve kalkış mesafesi gerekli olur. 

Derhal harekete geçilmesi durumunda, geri kalan mevcut hızlanma-durma mesafesinde durmak için her-
hangi bir zorluk söz konusu olmayacağından. Böyle bir durumda doğru hareket tarzı, kalkıştan vazgeçmek olur.

Durma Uzantısı (Stopway) Kalkıştan vazgeçme halinde uçağın durabilmesine elverişli şekilde hazırlanmış, 
kalkış için mevcut koşu mesafesinin (Pist) sonunda ve yer üzerinde belirlenmiş bir sahadır.  

Havalimanlarımızda Durma uzantısı sağlama kararı, pist sonunun ötesindeki alanın fiziksel özelliklerine 
ve olası uçakların işletme performansı gerekliliklerine bağlıdır. 

Pist sonunun ötesine yapılacak Durma Uzantısı uzunluğu, uçak kalkış performansına göre belirlenecektir. 
Ancak iniş içinde yeterli pist uzunluğunun sağlandığından emin olmak için pisti kullanan uçakların ihtiyaç 
duyduğu iniş mesafesi de kontrol edilmelidir. 

Uçak performansı işletme sınırlamaları Stopway için, uçağın kalkışa başladıktan sonra, uçağın emniyetli 
bir şekilde durdurulabilmesi anlamı taşır. 

• Bu sebeple Havalimanında sağlanacak durma uzantısı uzunluğunda, kalkış kütlesi, pist özellikleri ve 
çevre atmosferik koşullar dikkate alınarak, hızlanma-durma mesafelerini gerektiren uçak için uygun 
olmasına çok dikkat edilmelidir.

• Pist, her iki yönde kalkış için kullanıldığı takdirde, her bir pist sonunda eşit bir durma uzantısı uzunluğu 
sağlanmak durumundadır. 

• Durma Uzantısı sağlanamaması durumunda pist uzunluğu gerekli hızlanma-durma mesafesine eşit 
olmalıdır.

Uzunluk; 
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• Kod no 2-3-4 olan pistlerde uzunluk 60 metre,

• Kod no 1 olup, pistin aletli olması halinde 60 metre, kod no 1 olan pistlerde aletsiz olması halinde 30 
metre (en az) olmalıdır.   

Genişlik; 

Bağlantılı olduğu pist ile aynı genişliktedir.

Yüzey Durumu;

Kaplamalı bir durma uzantısının yüzeyi, bağlantılı pistin yüzey sürtünmesi özellikleri düzeyinde veya bun-
ların üstünde yüzey sürtünme özellikleri sağlayabilecek şekilde olmalıdır.  

Mukavemet;

Vazgeçilen bir kalkış durumunda, durma uzantısının hizmet vermesi öngörülen uçağı, yapısal zarara ne-
den olmaksızın taşıyabilecek şekilde olmalıdır. 

Eğim;

Bir durma uzantısındaki eğimler ve eğim değişiklikleri ve pistten durma uzantısına geçiş, durma uzantı-
sının bağlantılı olduğu piste ait eğim kriterlerine uygun olmalıdır.  

Pist Sonu Emniyet Alanları (RESA):

İnişler ve kalkışlar sırasında piste erken temas eden veya pistte duramayan bir uçağın önemli derecede 
hasar/zarar gördüğü bilinmektedir. 

Söz konusu hasarı/zararı en aza indirmek amacıyla, pist şeridi sonrasında ilave bir alan sağlanması ge-
reklidir. 

Pist Sonu Emniyet Alanları (RESA) olarak bilinen bu alanlar, pistte duramayan veya piste erken temas 
eden bir uçağa yeterli seviyede destek sağlayacak kapasiteye sahip olmalı ve kırılabilir olmayan tüm cisim-
lerden arındırılmalıdır.
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Uzunluk:

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak havalimanlarında, bir pist sonu emniyet alanı, bir pist şeridinin 
sonundan en az; 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 240 m veya bir durdurma sisteminin teçhiz edilmiş oldu-
ğu hallerde bunun altında bir mesafe, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu ve pistin aletli bir pist olduğu durumlarda 120 m veya bir durdurma 
sisteminin teçhiz edilmiş olduğu hallerde bunun altında bir mesafe, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu ve pistin aletsiz bir pist olduğu durumlarda 30 m mesafe, kadar 
uzanmalıdır. 
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Uzunluk: 1 Nisan 2016 tarihinden önce yapılan havalimanlarında: 

Havalimanı sınırları dâhilinde yeterli alanın mevcut olması ve fiziki şartların elvermesi halinde yukarıda 
belirtilen mesafeler mümkün olduğunca sağlanmalıdır. Ancak, bu havalimanlarında pist sonu emniyet alanı 
her halükarda bir pist şeridinin sonundan en az; 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 90 m, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda 30 m, mesafe kadar uzanmalıdır. 

Genişlik:

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak havalimanlarında ve 1 Nisan 2016 tarihinden önce yapılan ha-
valimanlarında: 

Havalimanı sınırları dâhilinde yeterli alanın mevcut olması ve fiziki şartların elvermesi halinde, pist sonu 
emniyet alanının genişliği en az; 

• Onunla bağlantılı pist şeridinin tesviye edilecek bölümünün genişliğine, 

• Onunla bağlantılı pistin genişliğinin iki katı genişliğe, hangisi daha büyükse, eşit olmalıdır. 

1 Nisan 2016 tarihinden önce yapılan havalimanlarında, havalimanı sınırları dâhilinde yeterli alanın mev-
cut olmaması ve/veya fiziki şartların elvermemesi halinde pist sonu emniyet alanının genişliği mümkün ol-
duğunca fazla olmalıdır. Ancak, bu havalimanlarında pist sonu emniyet alanı her halükarda onunla bağlantılı 
pistin genişliğinin iki katı genişliğe sahip olmalıdır. 

Boyuna Eğimler 

Bir pist sonu emniyet alanının boyuna eğimleri, % 5’lik bir aşağıya eğimi aşmamalıdır. Boyuna eğim 
değişiklikleri, mümkün olduğunca kademeli olmalı ve eğimlerin ani değişiklikleri veya aniden tersine dön-
meleri önlenmelidir. 

Enine Eğimler 

Bir pist sonu emniyet alanının enine eğimleri, % 5’lik bir yukarıya veya aşağıya eğimi aşmamalıdır. Fark-
lılık gösteren eğimler arasındaki geçişler mümkün olduğunca kademeli olmalıdır. 

Mukavemet;

Bir pist sonu emniyet alanı, erken temas eden veya pist sonunda duramayan bir uçağa zarar gelme riskini 
azaltacak, uçağın hız kesmesini artıracak ve kurtarma ve yangınla mücadele araçlarının hareketini kolaylaş-
tıracak şekilde hazırlanmalı veya yapılmalıdır. 

CBR Değeri en az 15-30 olmalıdır. 
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Pist Yürüyüşü Azaltma Alanı / EMAS:

Pist eşiğinden çıkan bir uçağı durdurmak için pistin sonuna yerleştirilen, kırılabilir özellik taşıyan mater-
yaller kullanır. Uçağın lastikleri hafif malzemeye batar ve hava taşıtı malzemeden içeri girerken yavaşlar.

Pisttin her iki ucunda pist eşiğinden 300 metre ileriye pist merkez hattından 75 metre yanlara uzanan 
150 X 300 ebatlarında bir alandır.

Aşma Sahası (Clearway) CWY:

Havaalanı işletmecisinin kontrolü altında bulunan ve bir uçağın belirli bir yüksekliğe kadar ilk tırmanışının 
bir bölümünü gerçekleştirebileceği yerde veya su üzerinde bulunan belirlenmiş bir dikdörtgen alandır. Bir 
aşma sahasının başlangıcı, mevcut kalkış koşu mesafesinin (pist) sonunda olmalıdır. 
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Eğim;

Aşma sahasındaki arazi, yukarıya eğimi % 1.25 olan bir düzlemin üzerine çıkmamalıdır; bu düzlemin alt 
sınırı ise, aşağıdaki özelliklere sahip bir yatay çizgidir: 

• Pist merkez hattını kapsayan dikey düzleme dik olan ve 

• Mevcut kalkış koşu mesafesinin sonundaki pist merkez hattında bulunan bir noktadan geçen.

Uzunluk; 

Bir aşma sahasının uzunluğu, mevcut kalkış koşu mesafesi (pist) uzunluğunun yarısını geçmemelidir. 

Genişlik; 

Pistin merkez hattının 75 metre sola, 75 metre sağa olmak üzere (iç kenarı) toplam 150 metre

Beyan Edilen Mesafeler ve Hesaplanması:

Pistlerde durma sahaları (SWY) ve aşma sahalarının (CWY) uygulanması ve kaydırılmış eşiklerin kulla-
nılması, mevcut bulunan çeşitli fiziki mesafelere ilişkin ve uçakların iniş ve kalkışı için uygun olan doğru 
bilgilerin yayınlanmasını ortaya çıkarmıştır. 

Bu çerçevede, “beyan edilen mesafeler” terimi belirli bir pistle ilişkili aşağıda belirtilen dört mesafeyle 
birlikte kullanılır:
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Mevcut Kalkış Koşu Mesafesi (TORA - Take Off Run Distance Available): Mevcut ve kalkış yapan bir 
uçağın yer koşusu için uygun olan pist uzunluğu. 

Mevcut Kalkış Mesafesi (TODA – Take Off Distance Available): Mevcut kalkış koşu mesafesi uzunluğu 
(+) sağlanmışsa aşma sahasının (CWY) uzunluğu. 

Mevcut Hızlanma Durma Mesafesi (ASDA – Accelerate -Stop Distance Available): Mevcut kalkış koşu 
mesafesi uzunluğu (+) Sağlanmışsa durma sahasının (SWY) uzunluğu.

Mevcut İniş Mesafesi (LDA – Landing Distance Available): İniş yapan bir uçağın yer koşusu için mevcut 
ve uygun olduğu beyan edilen pist uzunluğu. 

1- Bir pistle ilişkili durma sahaları, (SWY) aşma sahaları (CWY) ve kaydırılmış eşik yok ise 

TORA = LDA = ASDA = TODA

2- Bir pistle ilişkili durma sahaları (SWY) ve aşma sahaları (CWY) yok kaydırılmış eşik var ise,

Örnek: 3750 x 45 ebatlarında 350 metre kaydırılmış eşiği bulunan, ilişkili SWY ve CWY olmayan pistin 
beyan edilen mesafelerini (TORA-TODA-ASDA-LDA) yazınız?

TORA TODA ASDA LDA

03 R 3750 metre 3750 metre 3750 metre 3400 metre

21 L 3750 metre 3750 metre 3750 metre 3750 metre
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3- Bir pistle ilişkili aşma sahaları (CWY) yok ancak durma sahaları (SWY) ve kaydırılmış eşik var ise;

Örnek: 3750 x 45 ebatlarında 350 metre kaydırılmış eşiği ve ilişkili 60 m durma sahası (SWY) bulunan, 
CWY olmayan pistin beyan edilen mesafelerini (TORA-TODA-ASDA-LDA) yazınız?

TORA TODA ASDA LDA

03 R 3750 metre 3750 metre 3810 metre 3400 metre

21 L 3750 metre 3750 metre 3750 metre 3750 metre

4- Bir pistle ilişkili durma sahaları (SWY) yok ancak aşma sahaları (CWY) ve kaydırılmış eşik var ise;

Örnek: 3750 x 45 ebatlarında 350 metre kaydırılmış eşiği ve ilişkili 1000 metre aşma sahaları (CWY) 
bulunan, durma sahası (SWY) olmayan pistin beyan edilen mesafelerini (TORA-TODA-ASDA-LDA) yazınız?

TORA TODA ASDA LDA

03 R 3750 metre 4750 metre 3750 metre 3400 metre

21 L 3750 metre 3750 metre 3750 metre 3750 metre
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5- Bir pistle ilişkili durma sahaları (SWY), aşma sahaları (CWY) ve kaydırılmış eşik var ise;

Örnek: Aşağıda verilen şekle göre Beyan Edilen Mesafeleri (TORA-TODA-ASDA-LDA) yazınız?

TORA TODA ASDA LDA

03 R 3750 metre 4750 metre 3810 metre 3400 metre

21 L 3750 metre 4350 metre 3810 metre 3750 metre

Bir pist yönü, işletme bakımından yasak olması nedeniyle, kalkış veya iniş için veya her ikisi için kullanıla-
madığı taktirde bu beyan edilmeli ve “kullanılamaz/not usable” kelimesi veya “NU” kısaltması girilmelidir. 

TORA TODA ASDA LDA

03 R NU NU NU 3400 metre

21 L 3750 metre 4350 metre 3810 metre NU

03 Pistinden Kalkış Kullanıma Kapalı

21 Pistinden İniş Kullanıma Kapalı

Radyo Altimetre Çalışma Alanı:

Bir radyo altimetre çalışma alanı, eşiğin önünde en az 300 metre‘ lik mesafe kadar uzanmalıdır. Bir rad-
yo altimetre çalışma alanı, pistin uzatılan merkez hattının her bir tarafında yanlamasına 60 m mesafe ile 
uzanmalıdır. 

Ancak özel durumlar gerektirdiğinde, SHT-HÇG kapsamında yapılacak bir havacılık çalışması bu tür bir 
azaltmanın uçakların operasyonlarının emniyetini etkilemeyeceğini gösterdiği takdirde bu mesafe en fazla 
30 m’ye kadar azaltılabilir.



PAT SAHASI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

195DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Bir radyo altimetre çalışma alanında eğim değişikliklerinden kaçınılmalı veya eğim değişiklikleri asgari 
düzeyde tutulmalıdır. Eğim değişikliklerinin önlenemediği durumlarda, eğim değişiklikleri mümkün oldu-
ğunca kademeli olmalı ve eğimlerdeki ani değişikliklerden veya ani ters dönüşlerinden kaçınılmalıdır. Birbi-
rini takip eden iki eğim arasındaki değişim oranı, 30 m başına % 2’yi aşmamalıdır.

ILS Kritik / Hassas Sahası:

ILS çevresinde, Localizer ve Glide Path antenlerinden yayınlanan sinyallerin engellenerek veya yansıtıla-
rak bozulmaması için bu antenlerin önünde kalan, kara veya hava araçları ile yayaların girmesine kesinlikle 
müsaade edilmeyen, sınırları belirlenmiş ve koruma altına alınmış sahalardır.

ILS Hassas Sahası: Localizer veya Glide-path anteni etrafında tanımlanmış ebatlara sahip bir saha olup, 
saha içinde bulunan uçaklar ve diğer araçlar, iniş eşiğinden 3,7 km dahilinde veya pist üstünde ILS sinyalle-
rinde tolerans dışı bozukluklara neden olmaktadır.

ILS Kritik Sahası: Localizer veya Glide-path anteni etrafında tanımlanmış boyutlara sahip bir saha olup, 
saha içinde bulunan uçaklar ve diğer araçlar, ILS kapsama sahası dahilindeki ILS sinyallerinde tolerans dışı 
bozukluklara neden olmaktadır.
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Taksi Yolları:

• Bir havalimanında, uçakların taksi yapmaları için hazırlanmış ve havalimanının bir bölümü ile diğer bö-
lümü arasında bağlantı sağlamak amacıyla belirlenmiş; uçak park yeri taksi şeridini, apron taksi yolunu 
veya hızlı çıkış taksi yolunu içeren yol. 

• Bir pist için yeterli giriş ve çıkış taksi yolları, uçakların piste ve pistten hareketlerini hızlandırmak üzere 
sağlanır. 

• Havalimanında yüksek trafik hacmi söz konusu olduğunda hızlı çıkış taksi yollarının yapılması sağlanmalıdır.

Taksi yolu çeşitleri; 

1- Paralel Taksi Yolu

2- Bağlantı Taksi Yolu

3- Hızlı Çıkış Taksi Yolu

4- Apron Taksi Yolu
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Taksi Yolu Tanımları:

Bağlantı Taksi Yolu; Pist başlarından piste girişi sağlamak üzere yapılmış taksi yollarıdır.

Paralel Taksi Yolu; Piste paralel yapılmış taksi yoludur.

Hızlı Çıkış Taksi Yolu; Dar açıyla piste bağlanmış ve iniş yapan uçakların, diğer taksi yollarına nazaran daha yük-
sek süratle sapmalarına olanak vermek üzere tasarlanmış, pistin işgal süresini azaltan taksi yoludur.

Apron Taksi Yolu; Apron üzerinde bulunan ve apronun bir ucundan diğer ucuna geçiş sağlayan taksi 
yoludur.

Apron taksi yolu haricinde bir de Uçak Park Yeri Taksi Şeridi (taxilane) olarak adlandırılan bir kısım vardır ki 
bunlar sadece uçak park yerlerine ulaşmayı sağlarlar; apron taksi yolu gibi apronu baştan başa kat etmezler.

Taksi Yolu Genişliği:

Taksi yolu sistemi, uçağın piste giriş ve pistten ayrılış sırasındaki ve apron sahasındaki hareketlerini sınır-
layıcı durumları en düşük seviyeye indirecek şekilde tasarlanmalıdır.

Asgari taksi yolu genişlikleri için seçilen değerler, tekerlek ile kaldırım kenarı arasındaki açıklık mesafesi, 
seçilen kod harfine ait azami dış ana tekerlek açıklığı değerine eklenerek belirlenir.

Yön değişikliği gereken durumlarda, taksi işlemlerinin mümkün olduğunca hızlı gerçekleştirilmesi için 
yeterli yarı çapa sahip kurplar, ek kaplamalar ve ekstra taksi yolu genişletmeleri sağlanmalıdır.

Bir taksi yolu, aşağıdaki tabloda verilen genişlikten daha az genişliğe sahip olmamalıdır: 

Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS)

4,5 metreye kadar
(4.5 metre hariç)

4,5 metreden
6 metreye kadar
(6 metre hariç)

6 metreden
9 metreye kadar
(9 metre hariç)

9 metreden
15 metreye kadar
(15 metre hariç)

Taksi Yolu
Genişliği

7,5 metre 10,5 metre 15 metre 23 metre
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Taksi Yolu Mukavemeti ve Yüzey Özellikleri:

Mukavemet:

Bir taksi yolunun mukavemeti, en az hizmet verdiği pistin mukavemetine eşit olmalı ve bir taksi yolunun, 
hizmet verdiği pistten daha büyük bir trafik yoğunluğuna ve yavaş hareket eden ve sabit duran uçaklardan 
dolayı daha fazla gerilime maruz kalacağı dikkate alınmalıdır.

Yüzey Durumu;

• Taksi yolu yüzeyleri uçağa yapısal zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.

• Zeminin kuru olmadığı durumlarda büyük uçakların burun tekerleğinin yönlenme etkinliği önemli ölçü-
de azalarak dönüşlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesine engel olduğundan, yüzey sürtünmesi 
özelliklerinin iyi düzeyde olması gerekir. 

• Kaplamalı bir taksi yolunun yüzeyi, uygun sürtünme özellikleri sağlayacak şekilde yapılmalıdır ya da 
yeniden kaplanmalıdır. 

Taksi Yolu Eğim:

Boyuna Eğim:

Kod A-B olan taksi yollarında %3

Kod C-D-E-F olan taksi yollarında %1,5’i geçmemelidir.

Enine Eğim:

Kod A-B olan taksi yollarında %2

Kod C-D-E-F olan taksi yollarında %1,5’i geçmemelidir.
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Taksi Yolu Görüş Mesafesi:

Bir taksi yolu üzerindeki eğim değişikliği önlenemediğinde bu değişiklik, herhangi bir noktadan: 

• Taksi yolunun 3 m üzerinden, kod harfi C, D, E veya F olduğunda, taksi yolunun tüm yüzeyi o noktadan 
en az 300 m’lik bir mesafe boyunca görülebilecek, 

• Taksi yolunun 2 m üzerinden, kod harfi B olduğunda, taksi yolunun tüm yüzeyi o noktadan en az 200 
m’lik bir mesafe boyunca görülebilecek, 

• Taksi yolunun 1,5 m üzerinden, kod harfi A olduğunda, taksi yolunun tüm yüzeyi o noktadan en az 150 
m’lik bir mesafe boyunca görülebilecek, şekilde olmalıdır. 

Taksi Yolu Kurbu (Dönemeçler) ve Birleşme ve Kesişim Yerleri:

• Taksi yollarının yönündeki değişiklikler mümkün olduğunca az ve küçük olmalıdır. 

• Kurpların yarıçapları, taksi yolunu kullanması öngörülen uçakların manevra kabiliyetine ve normal taksi 
yapma hızlarına uygun olmalıdır. 

• Kurbun tasarımı, uçağın kokpiti taksi yolu merkez hattı işaretlemelerinin üzerinde kaldığında, uçağın dış 
ana tekerlekleri ile taksi yolunun kenarı arasındaki kılerans mesafesi aşağı tabloda belirtilenlerden az 
olmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. 

• Uçakların hareketini kolaylaştırmak üzere, taksi yollarının pistler, apronlar ve diğer taksi yolları ile bir-
leşme ve kesişme yerlerinde ek kaplamalar yapılmalıdır. Bu ek kaplamaların tasarımı, uçaklar birleşme 
veya kesişme yerlerinden geçerek manevra yaparken yan tabloda belirtilen minimum tekerlek kıle-
ranslarının muhafaza edilmesi önemlidir.

Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS)

4,5 metreye kadar
(4.5 metre hariç)

4,5 metreden
6 metreye kadar
(6 metre hariç)

6 metreden
9 metreye kadar
(9 metre hariç)

9 metreden
15 metreye kadar 
(15 metre hariç)

Kılerans 1,5 metre 2,25 metre 3ma-b veya 4mc 4 metre

a
: Düz kısımlarda

b
: Eğimli kısımlardaki taksi yolunun, 18 metreden daha az bir dingil aralığı olan uçaklar tarafından kullanıl-

ması amaçlanıyorsa,

c
: Eğimli kısımlardaki taksi yolunun, 18 metreye eşit veya daha fazla bir dingil aralığı olan uçaklar tarafın-

dan kullanılması amaçlanıyorsa.
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Taksi Yolu Tasarım ve Minimum Ayırma Kriterleri:

Boyuna Eğim:
Kod A-B olan taksi yollarında %3
Kod C-D-E-F olan taksi yollarında %1,5’i geçmemelidir.

Enine Eğim:
Kod A-B olan taksi yollarında %2
Kod C-D-E-F olan taksi yollarında %1,5’i geçmemelidir.

Mukavemet:
Bir taksi yolunun mukavemeti, en az hizmet verdiği pistin mukavemetine eşit olmalı ve bir taksi yolunun, 

hizmet verdiği pistten daha büyük bir trafik yoğunluğuna ve yavaş hareket eden ve sabit duran uçaklardan 
dolayı daha fazla gerilime maruz kalacağı dikkate alınmalıdır.

Yüzey Durumu:
• Taksi yolu yüzeyleri uçağa yapısal zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.

• Zeminin kuru olmadığı durumlarda büyük uçakların burun tekerleğinin yönlenme etkinliği önemli ölçü-
de azalarak dönüşlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesine engel olduğundan, yüzey sürtünmesi 
özelliklerinin iyi düzeyde olması gerekir. 

• Bu şiddetli yan rüzgar durumlarında özellikle geçerlidir.

Minimum Ayırma Kriterleri:

Taksi yolu merkez hattı ile bir pist merkez hattı, diğer bir taksi yolu veya herhangi bir nesne arasındaki 
ayırma mesafesi tabloda belirtilen ilgili ebat değerinin altında olmamalıdır.

Tablo 3-1 Taksi Yolu Asgari Ayırma Mesafeleri

Taksi Yolu Merkez Hattı ile Pist Merkez Hattı arasındaki mesafe 
(metre)

Kod 
Harfi

Aletli Pistler 
Kod Numarası

Aletsiz Pistler 
Kod Numarası İki farklı 

taksi yolu 
merkez 

hattı 
arasında 
(metre)

Taksi yolu 
(uçak park 
yeri (hariç) 

merkez 
hattı ile 
cisim 

arasında 
(metre)

İki farklı 
uçak park 
yeri taksi 

şeridi 
merkez 

hattı 
arasında 
(metre)

Uçak park 
yeri taksi 

şeridi 
merkez 
hattı ile 
cisim 

arasında 
(metre)

1 2 3 4 1 2 3 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A 77,5 77,5 * * 37,5 47,5 * * 23 15,5 19,5 12

B 82 82 152 * 42 52 87 * 32 20 28,5 16,5

C 88 88 158 158 48 58 93 93 44 26 40,5 22,5

D * * 166 166 * * 101 101 63 37 59,5 33,5

E * * 172,5 172,5 * * 107,5 107,5 76 43,5 72,5 40

F * * 180 180 * * 115 115 91 51 87,5 47,5
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Köprü Üzeri Taksi Yolları:

Köprü Üzeri Taksi Yolu: Araç yolları, demiryolları, kanallar veya açık suların (nehirler, körfezler) üzerine 
yapılan taksi yollarıdır. 

Köprüdeki bir uçakla ilgili acil durumlara müdahale eden acil müdahale araçlarının kolayca girmesini 
sağlayacak şekilde dayanıklılık, ebatlar, dereceler ve açıklıklar, hem gece ve gündüz şartlarında hem de 
yoğun yağmur, kar ve buzlanma dönemlerinde, düşük görüş mesafesi ve şiddetli fırtına durumlarında uçak 
faaliyetlerinin rahat bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamalıdır. 

Köprüler tasarlanırken, taksi yolunun bakım, temizlik ve kar giderme gereksinimleri ve olası acil durum-
larda yolcuların uçaktan boşaltılma gereksinimi hesaba katılmalıdır.

Not: Uçak motorları, köprü yapısının üzerinden sarktığı takdirde, köprünün altındaki bitişik alanların mo-
tor itişinden korunması gerekebilir.

Kurtarma ve yangınla mücadele araçlarının, taksi yolu köprüsünü kullanması öngörülen en büyük uçağa 
belirtilen müdahale süresi içinde her iki yönde müdahale edebilmelerine olanak vermek üzere erişimi sağ-
lanmalıdır.
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Taksi Yolu Banketleri:

Gereklilik: Bir taksi yolunun kenarından çıkıntı yapan jet motorlarının, taşları veya motora zarar verebi-
lecek diğer nesneleri (FOD) emmesini engellemek, taksi yolunun bitişiğindeki bölgenin aşınmasını önlemek 
ve uçak tekerleklerinin rasgele geçişi için bir yüzey sağlamaktır. 

Banketler, havalimanındaki en ağır acil müdahale aracının tekerlek yüküne dayanıklılık gösterebilmelidir. 
Taksi yolu şeridi, taksi yolu ile birlikte, taksi yolunda hareket etmekte olan bir uçağı korumak ve taksi yolun-
dan yanlışlıkla çıkan uçakların hasar riskini azaltmak için düşünülmüş bir alandır.

Kod harfinin C, D, E veya F olduğu durumlarda bir taksi yolunun düz kısımları, taksi yolunun ve banketlerin 
tüm genişliği, aşağıdaki değerlerden az olmayacak şekilde, taksi yolunun her bir tarafından simetrik olarak 
uzanan banketler ile donatılmalıdır.

• Kod harfinin F olduğu durumlarda 44 m, 

• Kod harfinin E olduğu durumlarda 38 m, 

• Kod harfinin D olduğu durumlarda 34 m, 

• Kod harfinin C olduğu durumlarda 25 m. 

Kaplamanın arttırılarak yapıldığı taksi yolu kurplarında ve birleşme veya kesişme yerlerinde banket ge-
nişliği, taksi yolunun düz kısımlarındaki banket genişliğinden az olmamalıdır. 

Yüzeyi: Bir taksi yolunun türbin motorlu uçaklar tarafından kullanılması öngörülmüşse, taksi yolu banke-
tinin yüzeyi, yüzey materyalinin uçak motorları tarafından erozyona uğratılmasına ve aşındırılmasına daya-
nacak şekilde hazırlanmalıdır. 
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Taksi Yolu Şerit Saha:

Bir taksi yolu (bir uçak park yeri taksi şeridi hariç) bir şeridin içerisinde yer alacaktır. Taksi yolu şeridi, taksi 
yapan uçaklara zarar verebilecek cisimlerden arındırılmış bir alan sağlamalıdır. Taksi yolu şeridi taksi yolu 
uzunluğunda ve merkez hattına simetrik bir biçimde yer alır. 

Bir taksi yolu şeridi, taksi yolunun uzunluğu boyunca, merkez hattından en az tabloda yer alan mesafeler 
kadar uzanmalıdır. 

Taksi Yolu Şerit Saha Genişliği
Kod Harfi Toplam

A 15,5 metre

B 20 metre

C 26 metre

D 37 metre

E 43,5 metre

F 51 metre

Taksi yolu şeridi, taksi yapan uçaklara zarar verebilecek cisimlerden arındırılmış bir alan sağlamalıdır. 

Not-1: Yanlışlıkla taksi yolu dışına çıkan bir uçağa zarar verilmesini önlemek üzere bir taksi yolu şeridi üzerinde 
kanalların yeri ve tasarımına dikkat edilmesi gerekir. Uygun bir şekilde tasarlanmış drenaj kapakları gerekebilir. 

Not-2: Üstü açık veya kapalı yağmur suyu isale hatlarının döşendiği durumlarda, bu yapıların mânia olarak 
değerlendirilmemeleri için çevrelerindeki yer seviyesini geçmemelerine dikkat edilmesi gerekir. 

Not-3: Yabani hayvanları özellikle de kuşları çekmemek için, üstü açık su isale hatlarının tasarım ve bakımına 
özel dikkat gösterilmesi gerekir. Gerekirse üstleri bir ağ ile kapatılabilir. 
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Taksi Yolu Şerit Saha Tesviyesi:

Bir taksi yolu şeridinin orta kısmı, taksi yolunun merkez hattından en az aşağıdaki kadar bir mesafe boyunca 
tesviye edilmiş bir alan sağlamalıdır 

• OMGWG değerinin 4,5 metreye kadar (4.5 metre hariç) olduğu durumlarda 10,25 m, 

• OMGWG değerinin 4,5 metreden 6 metreye kadar (6 metre hariç) olduğu durumlarda 11 m, 

• OMGWG değerinin 6 metreden 9 metreye kadar (9 metre hariç) olduğu durumlarda 12,5 m, 

• OMGWG değerinin 9 metreden 15 metreye kadar (15 metre hariç) ve kod harfinin D olduğu durumlarda 18,5 m, 

• OMGWG değerinin 9 metreden 15 metreye kadar (15 metre hariç) ve kod harfinin E olduğu durumlarda 19 m, 

• OMGWG değerinin 9 metreden 15 metreye kadar (15 metre hariç) ve kod harfinin F olduğu durumlarda 22 m. 

Taksi Yolu Şerit Saha Eğimi:

• Şeridin (varsa) yüzeyi, taksi yolunun veya banketin kenarına dayanmalı ve tesviyeli kısım, aşağıdaki 
değerleri aşan yukarıya doğru enine bir eğime sahip olmamalıdır. 

• Kod harfi C, D, E veya F olduğunda şeritler için % 2,5 

• Kod harfinin A veya B olduğunda taksi yollarının şeritleri için % 3, yukarıya eğim, bitişik taksi yolu yü-
zeyinin yatay düzlemine göre değil, enine eğimine göre hesaplanmalıdır. Aşağıya enine eğim, yatay 
düzleme göre hesaplanmalı ve % 5’i aşmamalıdır. 

• Tesviye edilecek olanın ötesinde bir taksi yolu şeridinin herhangi bir kısmı üzerindeki enine eğimler, 
taksi yolundan uzaklaşan yönden ölçüldüğü üzere % 5’lik bir yukarı veya aşağı eğimi aşmamalıdır. 

Not-1: Uygun drenaj için gerekli görülen durumlarda, taksi yolu şeridinin tesviye edilmemiş kısmında 
üstü açık yağmur suyu isale hattına izin verilebilir. Konumu taksi yoluna mümkün olduğunca uzak olmalıdır. 

Not-2: Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) prosedürlerinde taksi yolu şeridinin tesviye 
edilmemiş kısmındaki üstü açık yağmur suyu isale hatlarının yeri dikkate alınmalıdır. 

Apronlar:

Apronlar, havalimanı trafiğine müdahale etmeksizin yolcuların, kargonun veya postanın bindirilmesini ve 
indirilmesini ve de uçakların servislerinin gerçekleştirilmesine olanak vermek üzere oluşturulmuştur.

Apron Çeşitleri;

• Yolcu terminali apronu

• Uzak park apronu

• Kargo – Yük terminali apronu

• Servis ve hangar apronları

• Genel Havacılık apronları



PAT SAHASI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

206 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021



PAT SAHASI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

207DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Yolcu Terminali Apronu:

Yolcu terminali apronları, uçakların manevra ve park işlemleri için tasarlanmış ve yolcu terminali tesis-
lerine bitişik veya kolaylıkla giriş sağlayabilen alanlardır. Bu alanlar, yolcuların yolcu terminalinden uçağa 
bindiği alanlardır. 

Yolcu terminali apronları, yolcu hareketini kolaylaştırmanın yanı sıra, yakıt ikmali ve bakım ve yük, posta 
ve bagaj yükleme ve boşaltma işlemleri için de kullanılır. Yolcu terminali apronundaki uçak park pozisyonları 
uçak park alanları olarak adlandırılır.

Uzak Park Apronu:

Havalimanlarında terminal yolcu apronlarına ek olarak, uçakların uzun süreyle park edebilecekleri ayrı bir 
park apronu da gerekebilir. 

Bu apronlar, personel konaklamaları sırasında veya geçici olarak park etmesi gereken uçaklar için uygundur. 

Yolcuların terminalden çıkarılırken, hem yolcu bindirme/indirme süresinin azaltılması hem de güvenlik 
açısından terminal apronlarına mümkün olduğunca yakın konumlandırılmalıdır.



PAT SAHASI FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

208 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Kargo- Yük Terminali Apronu:

Sadece yük ve posta taşıyan uçaklar için, yük terminali binasının yanında ayrı bir kargo-yük terminali 
apronudur. Yolcu ve kargo için hem apronda hem de terminalde farklı tiplerde faaliyetler gerektiğinden, 
kargo ve yolcu uçaklarının birbirinden ayrılması tercih edilir.
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Servis ve Hangar Apronları:

Servis apronları, uçak hangarının yanında bulunan ve uçak bakım işlemlerinin gerçekleştirilebildiği açık 
alanlar, hangar apronları ise uçağın depolama hangarına girdiği ve hangardan çıktığı alanlardır.

Genel Havacılık Apronları:

İş veya kişisel seyahatler amacıyla kullanılan genel amaçlı uçaklar için, çeşitli havacılık faaliyetlerinin 
desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş çeşitli kategorilerdeki apronlardır.
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Apron Mukavemeti:

Apronlar yavaş hareket eden ve duran trafiğe maruz kaldıklarından  pistlerden daha fazla yıpranmaları 
söz konusudur. Bu sebeple mukavemeti en az pistler kadar olmalıdır.

En büyük ticari uçaklara hizmet veren, dolayısıyla daha yüksek bir mukavemet ve dayanıklılık gerektiren 
havalimanlarında daima takviyeli beton kullanılır.

Eğim:

Aprondaki eğimli bölgeler apron yüzeyinde su toplanmasını önlemeye yetecek miktarda olmalıdır. Dre-
naj, manevra kabiliyeti ve yakıt ikmali gereksinimlerini karşılayabilmek için, apron eğimleri uçak park alan-
larındaki maksimum eğim % 1’i aşmamalıdır.

Apron Uçak Park Yerleri:

Birincil Uçak Park Yeri: Park yerini kullanabilecek en kritik (en zorlu) uçak tarafından kullanıldığında 
başka uçaklar tarafından eşzamanlı kullanılamayan uçak park yeridir.

Alternatif Uçak Park Yeri: Park yerini kullanabilecek en kritik (en zorlu) uçak tarafından kullanılmayan 
ancak başka uygun uçaklar tarafından eşzamanlı kullanılabilen uçak park yerleridir.

Körüklü Uçak Park Yerleri: Uçakların, bir körük ile bağlantı sağlanarak konumlandırıldığı uçak park yerleridir.

Tecrit Edilmiş Park Yerleri (İzole Park Alanı) : Yasadışı müdahaleye maruz kalan uçakların çekilmesi 
için daha önceden tespit edilen ve her zaman temiz/güvenli tutulan ve olay anında en uygun durumda olan 
(izole park alanı) park alanıdır.

MSHGP EK-14: Havalimanı Yapısal Güvenlik Unsurları Madde-16; Yasadışı müdahaleye maruz kalan 
uçağın çekileceği sahalar düzenlenmelidir. Bu yerlerin diğer uçak park alanları, terminal binaları ve elektrik 
hatlarına en az 100 m. uzaklıkta bulunması tavsiye edilmektedir. 

Her havalimanında bomba imha yeri (bomba imha çukuru) bulunmalıdır. (Lahika-7) Bu alanlar; gaz, 
elektrik ve haberleşme sistemleri gibi tesisatların geçtiği yerler üzerine yapılmamalıdır. 
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Uçak Park Yerlerindeki Kılerans Mesafeleri:

Bir uçak park yeri, park yerine giren veya çıkan bir uçak ile herhangi bir bitişik bina, başka bir park yerin-
deki uçak ve başka cisimler arasında aşağıdaki minimum açıklıkları sağlamalıdır: 

D, E ve F kod harflerine ait açıklık değerleri aşağıdaki yerlerde azaltılabilir: (yalnızca içeriye taksi, dışarıya 
çekme prosedürünü kullanan uçaklar için)

• Terminal (yolcu bindirme köprüleri dahil) ile uçak burnu arasında,

• Park alanı görsel yönlendirme sistemi tarafından azimut rehberliği sağlanan park alanı bölümünde

KOD HARFİ AÇIKLIK (metre)

A 3 metre

B 3 metre

C 4.5 metre

D 7.5 metre

E 7.5 metre

F 7.5 metre

Apron Emniyet Mesafeleri:

Bu açıklık değerleri, apron faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak adına havalimanı planlayıcılarının takdiri 
doğrultusunda ihtiyaca göre artırılabilir. 

Uçak park yeri taksi şeritlerinin ve apron taksi yollarının yerleşimi, bu taksi yolları ile park yerindeki bir 
uçak arasında aşağıdaki tablodaki gibi minimum ayırma mesafesini sağlamalıdır.

Kod 
Harfi

Taksi yolu (uçak park yeri taksi şeridi 
hariç) merkez hattı ile cisim arasında

Uçak park yeri taksi şeridi merkez 
hattı ile cisim arasında

A 15,5 metre 12 metre

B 20 metre 16,5 metre

C 26 metre 22,5 metre

D 37 metre 33,5 metre

E 43,5 metre 40 metre 

F 51 metre 47,5 metre
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7.5 metre

Apron Taksi
Yolu Merkez

Hattı ile
Nesne Arası
D:37 metre

E;43.5 metre

Apron Taksi 
Şeridi Merkez 

Hattı ile 
Nesne Arası                      

D:33,5 metre     
E:40 metre

Apron Taksi 
Yolu Merkez 

Hattı ile 
Nesne Arası                      
D:37 metre 

E;43.5 metre

7.5 metre
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A
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Buzlanmayı Önleyici/ Giderici Tesisler:

Havalimanlarında, emniyetli ve verimli uçak operasyonları için buzlanmayı giderici/ önleyici tesisin geliş-
tirilmesi birincil önem arz etmektedir. Bu amaçla havalimanlarında uçaklar için buz giderici/önleyici tesisler 
kurulmalıdır.

Buz giderici/önleyici tesisler uçak park yerlerinde veya kalkış için kullanılacak piste çıkan taksi yolu bo-
yunca belirlenen ayrı alanlarda sağlanmalıdır.

Ancak yer altı sularının kirlenmesini önlemek üzere fazla buz giderici/önleyici sıvıların toplanması ve tabi 
olunan ulusal/uluslararası çevre mevzuatları uyarınca çevreye zarar vermeden emniyetli bir şekilde bertaraf 
edilmesine yönelik uygun drenaj düzenlemeleri ve tutma havuzları oluşturulmalıdır.

Yapılacak bu tesis mania oluşturmamalı, seyrüsefer yardımcı cihazların yayınlarını etkilememeli, müm-
künse ATC tarafından görünmeli ve diğer uçak hareketleri ile minimum ayırma mesafelerini (kılerans mesa-
fesini) korumalıdır.

Buz giderici/ önleyici alanların mukavemeti hizmet vermesi öngörülen uçakların trafiğine dayanabilmeli 
ve buz giderici/önleyici alanının (apron gibi), bir pistten daha yoğun trafiğe ve yavaş hareket eden veya 
sabit uçaklar nedeniyle, daha büyük gerilmeye maruz kalacağı unutulmamalıdır. 

Ayrıca buzlanmayı önleyici/giderici sıvının, çözücü, aşındırıcı özelliği dikkate alınarak bu tesislerin zemin-
lerinde kullanılacak kaplama malzemesi bahse konu bu işlemlere uygun olarak seçilmelidir.

Buz giderici/önleyici alanlar, alanın yeterli drenajını sağlamak ve bir uçaktan dışarıya akan tüm fazla buz 
giderici/önleyici sıvının toplanmasına izin vermek üzere uygun eğimlerle donatılmalıdır. 

Maksimum boyuna eğim, mümkün olduğunca küçük olmalı ve enine eğim ise % 1’i aşmamalıdır.

Yapılan tesis ile ilgili tüm görsel yardımcılar (işaretleme, levhalama ve ışıklandırma) tesis edilmelidir.
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EĞİTİMİN ADI

APRON YÖNETİMİ VE APRON EMNİYETİ

EĞİTİMİN KAPSAMI SINAV

• SHT-HES Talimatı (İlgili bölümleri)

• ICAO Dok. 9137 Part 8 (İlgili bölümleri)
Var

TEMEL EĞİTİM SÜRESİ TAZELEME EĞİTİM SÜRESİ

5 Saat 2 Saat

ALMASI GEREKLİ PERSONEL

º Birim Yöneticileri: Çalıştığı alan bu eğitimi almasını gerektiren ilgili birim Müdürü/Şefi/Sorumlusu     
¹ Hava Tarafı Personeli: Görev tanımı bir fiil işletme emniyeti açısından hava tarafı ile ilgili olan per-
sonel      
² İlgili Personel: Havalimanı nöbetçi müdürlüğü/ şefliği personeli , apron yönetim servisi için görev-
lendirilmiş personel

DERSİN AMACI

Ülkemiz havalimanları apron sahalarında yürütülen iş ve işlemlerin en emniyetli şekilde yürütülme-
sini teminen apronda hizmet yapan/yaptıran kurum ve kuruluşların verdikleri hizmetleri ne şekilde 
yürütmesi/yürüttürmesi gerektiğine ilişkin olarak yapılacak işlemlerde uygulanacak usul ve esasla-
rın öğretilmesidir.
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APRON YÖNETİMİ ve APRON EMNİYETİ
Bu doküman; ülkemiz havalimanları apron sahalarında yürütülen iş ve işlemlerin, en emniyetli şekilde 

yürütülmesini teminen apronda hizmet yapan/yaptıran kurum ve kuruluşların verdikleri hizmetleri ne şekil-
de yürütmesi/yürüttürmesi gerektiğine ilişkin olarak DHMİ Eğitim Dairesi Başkanlığı (İşletme Eğitim Planla-
ma ve Uygulama Müdürlüğü) tarafından hazırlanmıştır.

Eğitim dokümanında, apron mahalline bir uçağın gelişinden gidişine kadar ki süreçte verilen hizmetler 
aşağıdaki sıralamayla ele alınmıştır. 

• Uçak park yeri tahsisi ve planlaması

• Uçak park yeri FOD kontrolü

• Follow-Me hizmeti

• Park/yanaşma yönlendirme sistemi (VDGS- Visual Docking Guidance System)

• Marshalling

• Takozlama

• Konileme

• Yolculara yönelik hizmetler

• Emniyet sahası 

• Uçak yakıt ikmali

• Yer hizmetleri 

•  Jet itişleri ve motor çalıştırma usulleri

•  Push Back-Towing İşlemleri

•  Anti/De-icing işlemleri

•  Apronun temizlenmesi
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Tanımlar ve Kısaltmalar 
Apron: Havalimanlarında uçakla-

rın park ettiği, yolcu veya yük yükle-
me-boşaltmalarının, akaryakıt ikma-
linin yapılması veya bakım ihtiyacının 
karşılanması için tahsis edilmiş saha-
lardır. 

Apron Araç Kullanma Belgesi: 
Hava tarafında araç kullanacak tüm 
şahıslara belirli bir eğitim ve sınav sis-
teminden sonra verilen, trafik ehliye-
tinden farklı sürücü belgesidir. 

Apron Otobüsü: Yapısı itibari ile sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olmakla birlikte, apronda 
daha fazla yolcu taşımak için özel imal edilmiş oturma yeri 15’den az da olabilen motorlu taşıtlardır. 

APU (Auxillary Power Unit): Büyük yolcu uçakları ve jetlerinde bulunan küçük türbin motoru ve ana 
motorları çalıştırmaya yarayan ve yerdeyken klimayı vb. çalıştıran yardımcı güç ünitesidir.

Araç Servis Yolu: Genel olarak PAT 
sahasının araç trafiğince kullanılması 
için çizgilerle belirlenmiş alanlardır.

Araç: PAT Sahasında kullanılabilen 
motorlu, motorsuz ve özel amaçlı ta-
şıtlar ile iş makinelerinin genel adıdır. 

Asli Kusurlu: Asli kusuru oluşturan 
fiillerden birini veya birkaçını işleyen 
kişi/kişilerdir.

Bagaj Arabası: Terminal ile uçak 
arasında bagaj ve kargo naklinde kul-
lanılan motorlu/elektrikli araçlarla çe-
kilebilen taşıma vasıtasıdır. Ayrıca bar-
row olarak da adlandırılır.

Banket (Shoulder): Kaplama yü-
zeyi ile çevresindeki arazi arasında 
geçit sağlayacak şekilde hazırlanmış 
kaplamaya bitişik sahadır.

Çalışma Ruhsatı: Havaalanlarında 
yer hizmeti yapacak olan yer hizmet 
kuruluşları ile hava taşıyıcılarına veri-
lecek çalışma belgeleridir.

Çöp Arabası: Uçaklardan çıkan çöp-
lerin çöp mahalline taşınması için kul-
lanılan kapalı ve muhafazalı araçlardır.
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De-Icing Aracı: Buz çözücü-önleyici kimyasal maddelerin uygulanması için kullanılan özel donanımlı 
araçlardır. 

Dispenser (Akaryakıt Hidrant Aracı): Apron 
üzerinde bulunan akaryakıt ikmal deposuyla irti-
batı bulunan yakıt pit/valfi ile uçak arasında yakıt 
dolum işlemini gerçekleştiren araçlardır. 

Dolly: Traktörler ile çekilen ve apronda kontey-
ner taşımacılığında kullanılan, seviyesi fazla yük-
sek olmayan tekerlekli taşıma araçlarıdır.

Ekipman Sınır Çizgileri: Uçak geçiş bölgesini 
belirleyen işaretlemelerdir.

Emniyet Çemberleri: Park halindeki bir uçağın 
çevresindeki, araç hareket kısıtlamalarının geçerli 
olduğu alanları belirten hayali sınır çizgileridir.

Dış çemberin uçak ile arasındaki mesafe 5 
metre olup, araç sürücülerinin bu çember içeri-
sinde kalan alana girmeden önce frenlerini test 
etmeleri gerekmektedir. 

İç çemberin uçak ile arasındaki mesafe 2 metre 
olup, araç sürücülerinin  bu alana girmeden önce 
durmaları ardından uçağa doğru yavaşça ilerleme-
leri gerekmektedir.
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FOD (Foreign Object Damage): Uçakların motorlarına zarar verecek apron yüzeyindeki vida, somun, 
rondela, emniyet telleri, mekanik aletler, dolma kalemler, tel, çakıl, asfalt parçaları, tahta vb. maddelerin 
genel adıdır.

 

FOD Temizlik Aracı: PAT sahasının FOD den arındırılması için kullanılan özel donanımlı temizlik araçlarıdır.

Follow-Me Aracı: Havalimanı PAT sahasında yönlendirme, kontrol ve eşlik hizmetlerinde kullanılan özel 
donanımlı araçlardır.
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Forklift: Yüklerin istiflenmesinde ve kısa mesafe taşınmalarında kullanılan, yük kaldırma/indirme ve 
taşıma özelliğine sahip olan donanımlı araçlardır. 

Fosseptik Aracı: Uçaklardan fosseptiğin boşaltılarak götürülmesi için kullanılan özel donanımlı araç.

Geçici Apron Plakası: Belirli bir görev ya da süre için izin almak şartıyla hava tarafında kullanılacak araç-
lar için tahsis edilen apron plakasıdır.
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Geçici Park Sahası: Uçakların park sahasına gelmeden önce uçağa hizmet verecek araçların bekleme 
yapması amacıyla sınırları belirlenmiş sahalardır.

GPU (Ground Power Unit): Uçaklara harici enerji sağlayan ekipmanlardır. 

Hasta /Engelli Nakil Aracı: Hasta ve engellilerin taşınmasında, uçağa bindirilmesinde veya uçaktan indi-
rilmesinde kullanılan yükselme ve alçalma özelliğine sahip özel donanımlı araçlardır.

Hava Taşıyıcısı: Ticari Hava Taşımacılığı Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen ve ruhsatlandırılan kuru-
luşlardır.

Hidrant Sistemi: Merkezi bir kaynaktan uçaklara servis vasıtasıyla yakıt ikmali yapmak amacıyla, apron 
sahasına yer altı boruları ile gelen sabit dolum yerleri (Pit) mevcut yakıt ikmal sistemidir.
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High Loader Aracı: Özellikle palet ve konteynerin uçaklara yüklenmesi ve indirilmesinde kullanılan yük-
selip/alçalma ve yüklere hareket verebilme özellikleri ile donatılmış araçlardır.

Hizmet Aracı: Hava tarafında hizmet vermek üzere görevlendirilmiş araçlardır.

Hizmet Sözleşmesi: DHMİ ile Havalimanında hizmet veren kurum ve kuruluşları, gerçek, özel ve tüzel 
kişiler arasında yapılan protokoller ve/veya sözleşmelerdir. 

ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

İşaret Levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk, ışık ve 
yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan yönlendirme, bilgilendirme levhalardır.

Kar Mücadele Aracı: PAT sahasında kar mücadele hizmetlerinde kullanılan özel donanımlı araçlardır .
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Kargo: Hava taşıyıcılarının kendi hizmetleri ile ilgili kargo ve posta dahil olmak üzere tüm kargoyu ihtiva 
eder. 

Kaza: PAT sahasında, üzerinde bir veya birden fazla aracın (hava araçları dahil) karıştığı ölüm, yaralanma 
ve/veya maddi zararla sonuçlanmış olan olaylardır.

Konteyner: Bagaj, kargo ve posta taşıma için ihdas edilmiş standart ölçülerde metal ve kutu şekildeki 
muhafazalardır.

Konveyör Aracı: Bagaj, Kargo ve benzeri malzemelerin yükleme, boşaltma işlemleri için kullanılan ha-
reketli bant sistemine sahip araçlardır.

Konveyör: Bagaj, kargo ve postanın yükleme, boşaltılması ve kısa mesafe nakil hizmetleri için kullanılan 
hareketli bant sistemidir. 
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Marshalling: Uçağa verilen rehberlik hizmetidir.

Minibüs: Yapısı itibarı ile sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş 
bulunan motorlu taşıtlardır.

Otomatik Parklama Sistemi (Visual Guide Distance System): Uçakların burundan giriş yöntemi ile 
parklama işlemi sırasında, uçaklara pozisyon ve istikamet bilgisi veren ışıklı ve elektromanyetik alanlar yar-
dımı ile çalışan rehber sistemidir. 

Otomobil: Yapısı itibarı ile sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 
edilmiş motorlu taşıtlardır.

Palet: Üzerinde yüklerin birleştirilerek ağlar/bağlar/ıgloo’larla güvenceye alınarak uçağa kilitlenen, 
standart uçak ihtiyaçlarına uygun, alt yüzeyi düz bir platformdur.

PAT Sahası: Pist, apron ve taksi yolu kelimelerinin ilk harflerinden oluşan kısaltmadır. 

Pist (Runway): Bir havalimanında uçakların inişi ve kalkışı için hazırlanmış dikdörtgen sahadır.
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Pit: Apron sahası üzerinde bulunan sabit yakıt dolum vanalarıdır.

SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. 

Şerit: Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için araç servis yolunun çizgilerle ayrılmış bölü-
münü ifade eder.

Taksi Yolu (Taxiway): Havalimanında uçakların apronlardan piste, pistlerden apronlara ulaşabilmeleri 
için hazırlanmış ara yollardır. 

Tow Bar: Uçak ile uçak itme/çekme aracı (Tow Car) arasına takılarak uçağın itilmesi ve çekilmesi işlem-
lerinde kullanılan teçhizatı ifade eder. 

Towbarless: Uçakların itilmesi/çekilmesi işlerinde kullanılan özel donanımlı araçlardır. 

Tow Car: Uçağın ön dikmesine bağlanan ve uçağı iterek park pozisyonundan ayrılmasını sağlayan yer 
hizmet araçlarıdır.

Traktör: Uçaklar ile terminal arasında bagaj, kargo ve posta taşıyan araçlar için çekicilik yapan motorlu/
elektrikli araçlardır. 

Uçak Park Yeri (Aircraft Stand): Bir uçağın park etmesi için apronda belirlenmiş sahalardır.

Vinç: Araç, yük ve teçhizatın kaldırılması/indirilmesiyle yer değiştirilmesinde kullanılan özel donanımlı 
araçlardır.

Yabancı Hava Taşıyıcıları: Yabancı tescilli hava araçlarını kullanarak hava taşımacılığı yapan gerçek veya 
tüzel kişilerdir. 

Yer Hizmetleri Kuruluşu: Havaalanları Yer Hizmet Yönetmeliği (SHY-22) kapsamında ruhsatlandırılan 
kuruluşlardır.
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Yerli Hava Taşıyıcıları: Türk tescilli veya özel izin ile yabancı tescilli hava araçlarını da kullanarak hava 
taşımacılığı yapan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerdir.

Yolcu Köprüsü: Uçakla terminal binası arasında, yolcuların terminal binasına geçişini sağlayan hareketli 
teleskopik tünellerdir.

Yolcu Merdiveni: Uçak kapılarına yanaştırılarak, uçaktan iniş ve biniş işlemlerini sağlayan araç ve teçhi-
zatlardır. 
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Apron Yönetimi ve Apron Emniyeti

Havalimanlarındaki, hava trafik kontrol Hizmeti tüm manevra sahasını kapsamakla birlikte, bu gibi bir 
hizmetle ilgili olarak apronu kapsayan herhangi bir özel talimat bulunmamaktadır. Bu nedenle, aprondaki 
uçakların ve diğer araçların faaliyet ve hareketlerinin düzenlenmesi için apron yönetim hizmeti gereklidir. 
(Annex 14, 9.6)

Geliştirilmiş olan ve belirli bir duruma bağlı olarak Havalimanı gerekliliklerini karşılayabilen bir çok farklı 
apron yönetim hizmeti bulunmaktadır.

Apron yönetim hizmetleri; Hava Trafik Hizmetleri Birimi ve Havalimanı İşletmesi tarafından oluşturulan 
Apron Yönetim Servisi ile koordineli bir şekilde yürütülür.

Apron yönetim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için havalimanı işletmesi, uçak işleticisi, yer hizmet 
kuruluşları ve hava trafik hizmetleri biriminin yakın ilişkiler içerisinde olması gerekliliği en önemli husustur. 

Uçak park yeri tahsisi, uçağın varış ve kalkış zamanı, harekete geçirme mesafeleri vb. bilgilerin ilgili 
birimlere aktarılması, sürmekte olan çalışmalara ve kullanım dışı alanlara ilişkin bilgilendirme yapılması, 
güvenlik düzenlemeleri ve emniyet hizmetlerinin sağlanması, hem hava trafik kontrol hem de Havalimanı 
İşletmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Sistemin işleyişi, verimliliği ve emniyeti büyük ölçüde bu yakın koordinasyona bağlıdır. 



APRON YÖNETİMİ VE APRON EMNİYETİ

230 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Apron Emniyet Bilgilerinin Raporlanması ve Teşvik Edilmesi 

Havacılık sektöründe, emniyet ile ilgili hususların ivedilikle raporlanmasının teşvik edilmesi, kaza ve olay-
ların sayısını gerçek manada azalttığı giderek daha çok fark edilmektedir. 

Açık ve gönüllü raporlama ortamının tesis edilmesi, kazaların önlenmesi amacıyla kullanılacak olan em-
niyet bilgilerinin sistematik raporlanması, toplanması, analizi ve yayılması konusunda “emniyet kültürü-
nün” geliştirilmesinde kilit unsur niteliğindedir. 

Emniyet kültürü uygulaması, sorumlu müdürün imzasıyla onaylanan yazılı bir kurum politikası ile baş-
lar ve sadece havalimanı otoritesinin değil aynı zamanda tüm paydaş kurum ve kuruluşların da bağlılık ve 
sorumluluk içinde hareket etmesini gerektirir. 

Olaylar ve kazaların derhal ve eksiksiz olarak raporlanmaya teşvik edilmesi, emniyet kültürünün en 
önemli unsurlarından biridir. 

Adil kültür olarak adlandırılan bu ortam, kişilerin emniyet ile ilgili gerekli bilgileri sağlamaya teşvik 
edildiği hatta bu yönde ödüllendirildiği bir sistemdir. 

Ayrıca kabul edilebilir ve kabul edilemez davranış arasındaki çizginin nerede çekilmesi gerektiği konu-
sunda da net oldukları bir ortamı tanımlar.

Örneğin: Bir yer hizmetleri personeli; emniyeti, zaman çizelgelerine uymaktan daha önemli görecek 
şekilde yetiştirilmelidir. Bir uçaktaki; en küçük çiziği, göçüğü zarar görmüş bir ekipmanı, operasyonun ge-
rekliliği dışında herhangi bir ekipmanın uçağa temasını, çarpışmasını derhal amirlerine ve ilgili otoritelere 
bildirmeye teşvik edilmelidir. 
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Apron Yönetimi

A- Uçak Park Yeri Tahsisi 

Uçak park yeri tahsisine yönelik genel sorumluluk; Havalimanı işleticisindedir. 

İşletme kolaylığı ve verimliliği açısından her bir Havalimanı işleticisi kendine özgü park yeri kullanım 
talimatı oluşturur ve hangi park yerlerinin hangi uçaklar veya uçak grupları tarafından kullanılabileceği tali-
matlarda açıkça belirtilmelidir. 

A-1 Uçak Park Yeri Tahsisi Planlama Kriterleri 

1) Uçaklar kendilerine tahsis edilen park yeri dışında her hangi bir yere park edemez. Yükleme-boşaltma, 
bakım-onarım ve test yapamazlar.

2) Park sahası planlamalarında, yan yana parklanması emniyet açısından sakıncalı görülen hava yolu 
taşıyıcıları/uçaklar dikkate alınır.

3) Uçaklar; uçak tip ve serisi ile dış hat, iç hat, teknik iniş, kargo, VIP uçuşu gibi uçuş özelliklerine göre 
değerlendirilip, köprülü veya açık uçak park sahalarına planlamaları yapılır.

4) Planlamalarda; yolcu, bagaj ve kargonun düzenli ve hızlı bir şekilde akışının sağlanması için;

• Dış hat uçakları » dış hatlar apronuna,

• İç hat uçakları » iç hatlar apronuna, 

• Kargo uçakları » kargo terminaline en yakın aprona, 

• Teknik iniş yapan uçaklar » iniş amacına en uygun aprona, 

• VIP uçakları » bu iş için önceden belirlenmiş alanlara öncelikli olarak planlanır.

İlgili uçak park sahalarının dolu olması durumunda uçağın iniş amacına uygun terminale en yakın park 
sahalarına planlaması yapılır.
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5) Planlama bilgileri; sorumlulukları çerçevesinde ilgili kuruluşlara, köprü operatörlüklerine, kontrol 
kulesine, follow-me aracına, terminal işletmecisine, yer frekansı - el telsizi / intercom / telefon gibi iletişim 
araçları ile aktarılır.

6) Uçak park sahalarının planlamaları, yer hizmetleri kuruluşları ve hava yolu taşıyıcılarının gönderdiği 
günlük uçuş programlarına göre yapılır.

7) Uçak planlamaları 24 saatlik zaman dilimi için yapılacağından yer hizmetleri kuruluşları ve hava yolu 
taşıyıcılarının göndereceği günlük uçuş tarife listeleri, uçuşun gerçekleşeceği günün bir önceki günü, en geç 
20.00’ye (lokal) kadar planlama ünitesine ulaştırılır.

8) Günlük uçuş programlarında, 

• Uçağın tipi ve serisi,

• Üçlü kodu (IATA) ve sefer numarası,

• Geliş-gidiş saatleri (UTC), 

• Geliş–gidiş yerleri ve uçuş amacı bilgileri (yolcu, kargo, teknik gibi) mutlaka olmalıdır. 

• Planlamada öncelik sıralaması yapılabilmesi için yolcu sayısı bilgileri de bu programda yer almalıdır.

 9) Uçak park yeri planlamasını yapan ünitenin kullandığı Uçak Park Planlama Çizelgesinde, uçağın 
üçlü kodu (IATA), sefer sayısı, tipi, serisi, geliş ve gidiş saati (UTC) ile tahsis olunan park sahası bilgileri yer 
almalıdır.

10) Park sahalarının planlamasında bir öncelik sıralaması ihtiyacı doğmuşsa planlamada öncelik sırası 
aşağıdaki şekilde yapılır:

• Tarifeli yerli hava yolu taşıyıcıları uçakları,

• Tarifeli ve her gün gelen yabancı hava yolu taşıyıcıları uçakları,

• Tarifeli ancak her gün seferi olmayan yabancı hava yolu taşıyıcıları uçakları,

• Tarifesiz yerli havayolu taşıyıcıları uçakları,

• Tarifesiz yabancı havayolu taşıyıcıları uçakları.
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11) İnişini tamamlayarak taksi yapmaya başlayan bir uçağın son anda park sahası değişikliği gibi olum-
suz uygulama ile karşılaşılmaması için; planlama ünitesi gerekli kontrolleri önceden yaparak, önlem almalı 
ve uçak park sahası değişikliği en geç uçak inmeden 15 dakika önce yapılmalı ve değişiklik bilgisi ilgili 
birimlere bildirilmelidir.

12) Park sahası tahsislerinde, birbirini takip eden iki tahsis arasında en az 15 dakika bir süre bırakılarak 
planlama yapılmalıdır.

13) Yer hizmetleri kuruluşları ve/veya hava yolu taşıyıcıları; uçak programında verilen bilgilerden uçağın 
arızalanması, slot almış olması, geliş-gidiş saati değişikliği, uçak tip ve seri değişikliği bilgilerini, uçağın geliş 
veya gidişinden en az 30 dakika önce planlama ünitesine bildirmelidir. 

14) Köprülü park sahalarına uçak planlanmasında, köprülerin uçaklara yanaşabilme özelliği dikkate alın-
malıdır.

15) Uçakların köprülü park sahalarında park süreleri azami 2 saat olmalıdır. Köprülü park sahası müsait 
olması durumunda uçak firması ücreti mukabilinden bu park sahasında kalmayı istiyorsa planlama ünitesi 
bu süreyi uzatabilir.

16) Uçak planlama ünitesi işletme hizmetleri veya güvenlik nedeni ile park halinde olan uçağın bir başka 
park sahasına çekilmesini isteyebilir. Hava yolu taşıyıcıları ve yer hizmetleri kuruluşlarının bu karara zaman 
geçirmeden uymaları gerekmektedir.

17) Uçakların köprülü park sahalarından açığa çekilmesi, park yeri sıkıntısından gerçekleştirilemiyorsa 
veya açık park sahasına çekilmesi, işletim ve güvenlik nedeni ile uygun görülmüyorsa; planlama ünitesi, 
uçağın köprülü park sahasında kalmasına müsaade edebilir. 

18) Planlama hizmeti; park sahasının boş - dolu bilgisi ve hizmetin hangi aşamada olduğu, köprüde 
köprü operatörünün olup olmadığı, operatör talep takipleri, uçak tip ve serilerinin doğruluğunun görülebil-
mesi için özellikle trafiği yoğun havalimanlarında - uçak park sahalarına hakim bir bürodan yürütül-
melidir. 

Köprü operatörlüğü, yer hizmetleri kuruluşları, follow-me gibi devamlı irtibat halinde olduğu ünitelerle 
direkt telefon / intercom / telsiz / telefon; slot koordinasyon işlemleri için de faks cihazı ve gelişmiş diğer 
iletişim araçları ile bilgi vermek suretiyle hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır. 

19) Planlama personeli; Havalimanındaki uçak park sahalarının yerleri, uçakların tip ve serileri ile ebat-
ları, planlama esasları, koordinasyon-iletişim ve işletme konularında eğitilmelidir. 
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A-2 Büyük Gövdeli Uçakların ve Helikopterlerin Parklandırılması

1) Havalimanlarında büyük gövdeli uçak park sahası ve heliport mevcut ise; söz konusu hava taşıt-
ları, bu park yerlerine planlanır.

2) Bu hava araçları için mevcut park yeri yoksa; kontrollü park etme sistemi uygulanır. 

Uçakların ve helikopterlerin tip ve serisine göre follow-me eşliğinde park yerine götürüldükten sonra 
marshalling işaretlerine uyularak parklandırılır. 

Bir dolu bir boş park yeri bırakılarak arka kuyruk tarafından uçak geçişlerine müsaade edilmez veya fol-
low-me nezaretinde geçişleri yapılır. 

3) Uçağın tekerleri takozlanarak ve uçağın park ettiği alan etrafına koniler konularak emniyete alınması 
sağlanır. 

Kanat görevlileri, park pozisyonu emniyet çizgisinin 
uçak kanatları hizasına denk gelen köşelerinde, uçak 
motorlarının emiş ve itiş bölgesinin dışında kalacak 
şekilde uçağın her iki tarafında bulunurlar.
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GÖVDE UZUNLUKLARINA GÖRE SIRALAMA (METRE)
SIRA UÇAK TİPİ UZUNLUK KANAT AÇIKLIĞI

1 ANT 225 84,00 88,90
2 B 747/600 76,50 84,73
3 B 747/500 76,50 76,20
4 B 747/800-I-F 76,30 68,50
5 C5 75,54 67,88
6 A340/600 75,36 63,70
7 B-777/300ER 73,86 64,80
8 B-777/300 73,86 60,93
9 A-380 72,72 79,80

10 B-747/400 F-ER-COMBI 70,67 64,44
11 B-747/300 70,67 59,64
12 B-747/100B-200 69,80 69,64
13 ANT 124C 69,10 73,30
14 A340/500 67,93 63,70
15 IL-96/M 64,70 60,11
16 IL-96/400-T 93,94 60,11
17 B-777/200-LR-F 63,73 64,80
18 B-777/200-ER 63,73 60,93
19 A340/300 63,69 60,30
20 A330/300 63,69 60,30
21 B787-900 63,00 60,00
22 MD-11 61,60 51,66
23 B-767/400ER 61,40 51,92
24 IL-86 59,54 48,06
25 A340/200 59,39 60,30
26 A330/200 58,80 60,30
27 ANT 22 57,92 64,49
28 DC8/61-71 57,12 43,41
29 B-787/8 56,72 60,12
30 B-747SP 56,31 59,64
31 DC10/10-15 55,50 47,30
32 DC10/30F-30-40 55,5 50,40
33 B-767/300-ER-F 54,94 47,57
34 B757/300 54,47 38,05
35 A-300/600-B4 54,08 44,85
36 IL-96/300 53,30 60,11
37 IL-62 53,12 43,20
38 B-767/200-ER 48,51 47,57
39 TU-154M-B/2 48,00 37,55
40 DC8/62/72 47,98 45,23
41 B-757/200-F 47,32 38,05
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GÖVDE UZUNLUKLARINA GÖRE SIRALAMA (METRE)
SIRA UÇAK TİPİ UZUNLUK KANAT AÇIKLIĞI

42 B727/200 46,69 32,92
43 A-310-200 46,66 43,89
44 IL76 46,59 50,50
45 MD-80-90 46,51 32,87
46 B-707/320 46,41 44,42
47 TU-204/214-100-120-SM 46,14 41,80
48 DC8/10-20-30-40-50 45,87 43,41
49 MD-81-82-83-88 45,10 32,80
50 A-321-W 44,51 35,80
51 A-321 44,51 34,10
52 B707/120B 44,07 39,90
53 B-737/900ER-W 42,11 35,79
54 B-720/B 41,68 39,88
55 DC9-50 40,72 28,47
56 B727/100 40,59 32,92
57 TU-204/300 40,19 41,80
58 MD-87 39,75 32,86
59 B-737/800W 39,47 35,79
60 B-737/700W 39,47 35,79
61 EMB195 (ERJ) 38,68 28,72
62 DC9-40 38,28 28,47
63 B-717/200 37,80 28,44
64 A320/200-W 37,57 35,80
65 A320/200 37,57 34,10
66 TU-134 37,05 29,00
67 B-737/400 36,50 28,88
68 YAK-42 36,38 34,38
69 DC9-30 36,37 28,47
70 EMB190 (ERJ) 36,24 28,72
71 IL 18 35,90 37,41
72 F-100 35,53 28,08
73 A-319-W 33,84 35,80
74 A-319 33,84 34,10
75 B-737/300W 33,40 31,22
76 B-737/300 33,40 28,88
77 ANT 12 33,10 37,99
78 DH8D 32,84 28,42
79 BAS 111 32,61 28,49
80 C 160 32,40 40,00
81 DC9-21 31,82 28,47
82 DC9-10 31,82 27,25
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KANAT AÇIKLIĞINA GÖRE SIRALAMA (METRE)
SIRA UÇAK TİPİ KANAT AÇIKLIĞI UZUNLUK

1 ANT 225 88,90 84,00
2 B 747/600 84,73 76,50
3 A-380 79,80 72,72
4 B 747/500 76,20 76,50
5 ANT 124C 73,30 69,10
6 B 747/800-I-F 68,50 76,30
7 C5 67,88 75,54
8 B-777/300ER 64,80 73,86
9 B-777/200-LR-F 64,80 63,73

10 ANT 225 64,49 57,92
11 B-747/400 F-ER-COMBI 64,44 70,67
12 A340/600 63,70 75,36
13 A340/500 63,70 67,93
14 B787-900 62,00 60,00
15 B-777/300 60,93 73,86
16 B-777/200-ER 60,93 63,73
17 A340/300 60,30 63,69
18 A330/300 60,30 63,69
19 A340/200 60,30 59,39
20 A330/200 60,30 58,80
21 B-787/8 60,12 56,72
22 IL-96/M 60,11 64,70
23 IL-96/400-T 60,11 63,94
24 IL-96/300 60,11 53,30
25 B-747/300 59,64 70,67
26 B-747/100B-200 59,64 69,80
27 B-747SP 59,64 56,31
28 MD-11 51,66 61,60
29 B-767/400ER 51,92 61,40
30 IL-76 50,50 46,59
31 DC10/30F-30-40 50,40 55,50
32 IL-86 48,06 59,54
33 B-767/300-ER-F 47,57 54,94
34 B-767/200-ER 47,57 48,51
35 DC10/10-15 47,30 55,50
36 DC8/62/72 45,23 47,98
37 A-300/600-B4 44,85 54,08
38 B-707/320 44,42 46,41
39 TU-204/214-100-120-SM 43,89 46,66
40 B-787/8 43,41 57,12
41 MD-81-82-83-88 43,41 45,87
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GÖVDE UZUNLUKLARINA GÖRE SIRALAMA (METRE)
SIRA UÇAK TİPİ UZUNLUK KANAT AÇIKLIĞI

42 IL-62 43,20 53,12
43 TU-204/300 41,80 40,19
44 TU-204/214-100-120-SM 41,80 46,14
45 C 130 40,41 29,79
46 C 160 40,00 32,40
47 B-707/120B 39,90 44,07
48 B-720/B 39,88 41,68
49 B-757/300 38,05 54,47
50 B-757/200-F 38,05 47,32
51 ANT 12 37,99 33,10
52 TU-154M-B/2 37,55 48,00
53 IL 18 37,41 35,90
54 A-321-W 35,80 44,51
55 A-320/200-W 35,80 37,57
56 A-319-W 35,80 33,84
57 A-318-W 35,80 31,45
58 B-737/900ER-W 35,79 42,11
59 B-737/800W 35,79 39,47
60 B-737/700W 35,79 39,47
61 B-737/600W 35,79 31,24
62 YAK-42 34,38 36,38
63 A-321 34,10 44,51
64 A-320/200-W 34,10 37,57
65 A-319 34,10 33,84
66 A-318 34,10 31,45
67 B727/200 32,92 46,69
68 B727/100 32,92 40,59
69 MD-80-90 32,87 46,51
70 MD-87 32,86 39,75
71 MD-81-82-83-88 32,80 45,10
72 ANT 72/74 31,90 28,07
73 IL-14M 31,70 22,31
74 HAWKER HS748 31,69 20,42
75 B-737/300W 31,22 33,40
76 ATP 30,63 28,63
77 IL 114 30,00 26,88
78 TU-334 29,77 31,26
79 TU-134 29,00 37,05
80 B-737/500 28,90 31,10
81 B-737/400 28,88 36,50
82 B-737/300 28,88 33,40
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A-3 Kar Mücadelesinde Uçakların Parklandırılması: 

Kar yağışı ihbarı alınmasına müteakip apronlar ve park yerleri arasında bölümlendirme yapılır.

Kar mücadelesi başladığında temizleme öncelikle pist, taksi yolları, acil çıkış yolları ve apron ile devam 
edeceğinden, apronların temizlenmesini hızlandırmak ve park yerlerini daha verimli olarak kullanmak için 
gelen uçaklar tip ve serilerine göre bölümlenmiş apronların bir kısmına parklandırılır. 

Devamında gelen uçaklar diğer bölümdeki apronlar veya park yerleri temizlenerek parklandırma yapılır.

De-Icing işlemleri diğer hava araçlarını engellememek için mutlaka önceden belirlenmiş sahalarda ya-
pılmalıdır.

Bu operasyonlar sırasında referans alınacak ilk kaynak, Havalimanı İşletmesince hazırlanmış olan Karla 
Mücadele Talimatı ve Planıdır.
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A-4 VIP Uçaklarının Parklandırılması:  

VIP uçaklar önceden hazırlanmış VIP apronlarına ve park alanlarına paralel/dik olarak parklandırılır. 

Yapılacak törenin tipine göre halı serilir, halı kenarında bulunan güvenlik işaretleyicileri geliş ve gidişlerde 
sağ tarafta bulundurulur. 

VIP uçakların, geliş ve gidişleri follow-me nezaretinde yapılır. Tören esnasında  uçağın etrafından herhan-
gi bir uçak veya araç geçişine  müsaade edilmez.  

VIP, geliş/gidişlerinde yapılan protokol, tören mangası vb. törenler, VIP’nin sol tarafında kalacak şekilde 
yapılır. 

A-5 Patlayıcı Madde Taşıyan veya Bomba İhbarı Yapılan Uçakların Parklandırıl-
ması: 

Patlayıcı madde taşıyan uçaklar, follow-me nezaretinde önceden belirlenmiş, terminallerden ve te-
sislerden uzak tecrit edilmiş sahaya götürülerek parklandırılır ve patlayıcıların yüklenmesi-boşaltılması bu 
sahada yapılmalıdır.

Park pozisyonundaki uçaklar için yapılan bomba ihbarında; uçağın tecrit edilmiş sahaya çekilip çekil-
memesine öncelikle bomba imha uzmanlarınca karar verilir. Daha sonra çekilmesi uygun görülen uçak, bu 
sahaya çekilerek işleme tabi tutulur.

Havada gerçekleşen ihbarlarda ise; hava aracı direk bu sahalara çekilir ve uçak temizliği ile bomba 
imha işlemleri bu sahalarda yapılarak, uçak emniyeti sağlandıktan sonra  seferine uygun park yerine park-

landırılır.
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B- Follow-Me (Öncü Araç) Hizmeti

Hizmetin yürütülmesinde kullanılacak olan follow-me araçları özel maksatlı araç sınıfında olup özellikleri 
aşağıdadır:

• Follow-me aracı sarı veya sarı siyah damalı renkte olmalıdır.

• Araç üzerinde araç genişliğinde sinyal panosu bulunmalıdır,

• Panoda,  yeşil renkte ışıklı “FOLLOW-ME” ve kırmızı renkte “STOP” yazıları bulunmalıdır,

• Pano yanlarında sarı renkte iki adet çakar flaş bulunmalıdır,

• Panoda sağa ve sola dönüş sinyal sistemi bulunmalıdır,

• Araçta kule-yer kontrol frekansına uygun muhabere cihazı bulunmalıdır,

• Araç içinde marshalling hizmeti için birer çift ışıklı ve ışıksız flama bulunmalıdır,

• Aracın üstünde her yönden görülebilen, araç tanıtma numarası bulunmalıdır.
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B-1 Follow-me Hizmeti Verilmesi Esnasında Uyulması Gereken Kural ve Esaslar
Havalimanı PAT sahalarında uçaklara ve araçlara verilen yönlendirme amaçlı follow-me hizmeti esnasın-

da uyulması gereken kural ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

B-1-1 Uçaklara Verilen Hizmetler

• Follow-me hizmeti esnasında Hava Trafik Kontrol Birimi ile devamlı irtibat halinde olunmalıdır.

• Follow-me hizmeti, uçağın her türlü mâniadan arındırılmış sahada emniyetli bir şekilde seyrini sağla-
malıdır. 

• Düşük görüş şartları oluşmamışsa, inen uçak için follow-me hizmeti, taksi yolunun aprona giriş nok-
tasından başlar, uçak park sahasında sona erer. Follow-me hizmetinin başlama ve bitiş noktaları plan 
üzerine işaretlenmelidir.

• Follow-me hizmeti veren yer hizmet kuruluşları ve havayolu taşıyıcıları da kendileri için belirlenmiş 
Follow-me hizmetine başlama noktalarına uyarak hizmet verirler.

• Düşük görüş şartlarında (CAT II/III) inen uçak için Follow-me hizmeti, pist terk ediş taksi yolundan baş-
layıp, park sahasında biter.

• Kalkışa gidecek uçaklar için ise follow-me hizmeti uçak park sahasında başlar, kalkış pisti giriş taksi yolunda 
sona erer. Bu hizmetlerle ilgili başlama ve bitiş noktaları yine bir plan üzerinde işaretlenmeli bu noktalar 
personel tarafından bilinmelidir. Bu hizmet sadece havalimanı işletmesi tarafından verilir. 

• Hizmet alacak uçakların bilgileri, uçak inmeden önce ilgili birimlerce follow-me aracına bildirilmelidir.

• Follow-me aracı ile uçak arasındaki mesafe yaklaşık 60 metre olarak ayarlanmalıdır. 

• Bu mesafe, pilotun follow-me panosunda verilen bilgileri görebileceği ve aracı kullananın da, dikiz 
aynasından pilot mahallini görebileceği şekilde arttırılabilir veya azaltılabilir.

• Hizmet veriliş esnasında follow-me aracı ile uçak bir bütünlük arz etmelidir.

• Follow-me hizmetine başlamadan önce, aracın sarı renkte tepe lambaları ve “FOLLOW-ME” yazısı yakılır. 
Uçak durdurulmak istenirse “FOLLOW-ME” yazısı kapatılır ve “STOP” yazısı yakılır. Hizmetin bitiminde 
pano ışıkları ve tepe lambaları kapatılarak, araç uçak önünden ayrılır.

• Follow-me hizmeti veriliş durumuna ve sayısına bakılarak hizmetin ifası için daima hazır araç bulundu-
rulmalıdır.

• Otomatik parklama sistemi olan park sahalarında follow-me hizmeti uçağa, uçağın park sahasına dö-
nüş alanını belli etmeli, ancak sistemin devreye giriş sınırlarından önce follow-me aracı uçak önünden 
ayrılmalıdır.

• Follow-me hizmeti uçak emniyete alınmadan sonlandırılmamalı, park sahasına gelecek uçak için oto-
matik parklama sistemi / marshalling görevlisinin bulunduğundan emin olunmalı; aksi takdirde mars-
halling hizmeti de follow-me hizmetini veren personel tarafından verilmelidir.
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Follow-Me Hizmeti Verecek Personel;

• Havalimanı PAT sahalarının tanıtımı,

• Follow-me hizmetinin özellikleri, 

• Uçak park sahalarının yerleri ve o park sahasına planlanabilecek uçak tipleri, 

• Telsizle muhabere usulleri,

• Düşük görüş şartları operasyonları ve apron emniyet kuralları hakkında uygulamalı eğitimden geçiril-
melidir. 

• Hizmeti verenlerin Follow-me ve Marshalling Hizmet sertifikasının bulunması gerekmektedir.

B-1-2 Araçlara Verilen Hizmetler

Havalimanı dışından gelip PAT sahaları kurallarını bilmeyen (araç kullanma belgesi almamış) sürücülerin 
kullandığı araçlara,

Kule ile irtibatı olmayan araçlara, taksi yolu ve pistlere girişlerinde follow-me hizmeti verilerek refakat 
edilir.

Ağır hareket eden iş makinelerinin, taksi yolu ve pistlere giriş ve kat edişleri esnasında, 

Ambulans, cenaze, banka, yapım, onarım, bakım vb. araçları kullanacaklar için ise; havalimanı İşletme-
sinin iznine istinaden apron memurları/yetkilendirilmiş personel refakatinde PAT sahalarında araç kullan-
masına müsaade edilir. 
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C- Uçak Park/Yanaşma Yönlendirme Sistemi (VDGS- Visual Docking Guidance 
System)

Havalimanı PAT sahalarında uçaklara ve araçlara verilen yönlendirme amaçlı follow-me hizmeti esnasında 
uyulması gereken kural ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

• Uçakların; yönlendirici personele ihtiyaç duymaksızın, park yerinde mevcut sensörler yardımıyla, park-
lamasını yapmak üzere tesis edilmiş olan sisteme otomatik parklama sistemi (VDGS) denir.

• Tesis edilmiş olan VDGS sistemi gereken park hassasiyetine ve faaliyet gösteren uçağın tipine bağlı 
olmalıdır. 

• Bu sistemlerin kullanıma elverişli olmaması halinde; uçağın, köprüye yer kılavuzu eşliğinde yönlendiril-
mesi veya emniyet mesafelerini sağlamak amacıyla uçağın köprü manevra sahası dışına park edilmesi 
sağlanır.

(Görsel yönlendirme 
sistemi hakkında ayrın-
tılı bilgi için bkz. Havali-
manı Tasarım El Kitabı, 

Kısım 4, Bölüm 8.)

• Hassasiyet gerekmeyen durumlarda kullanılabilecek en basit park yeri yönlendirme sistemi, park yeri 
tanımlamasından ve uçağın park edileceği konumu gösteren işaretlemelerden oluşur.

• Bu sistem, uçağın bir yolcu köprüsüyle birleşmesinin gerekmediği ve hortumlu yakıt ikmal sistemlerinin 
kullanılmadığı burun içeri park işlemleri için uygundur.

• Boyayla yapılan işaretler maksimum görüş sağlamak için daima temiz tutulmalıdır.

• Gece hareketlerinin sık gerçekleştiği durumlarda merkez hattı işaretlemeleri, merkez hat ışıklandırması 
ile desteklenir. Bu ışıklar, sarı filtreli çok-yönlü tertibatlardan oluşur.

• Park yeri merkez hat ışıklandırmasının açma/kapma mekanizma kumandası Apron Park Planlama Bi-
riminde bulundurulmalıdır.



APRON YÖNETİMİ VE APRON EMNİYETİ

245DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

C-1 Yaklaştırma Sisteminde “Acil Dur” (Emergency Stop) Komutu

Programlanan durma noktasına yaklaşmakta olan uçaklar için tehlikeli bir durum fark edilirse (park sa-
hasında unutulan bir araç ya da kontrolsüz bir şekilde uçağın önüne doğru sürüklenebilir cisim vb.) “ACİL 
DURDURMA” (STOP, EMERGENCY STOP vb.) tuşuna basılır.

• Köprülerde iki adet “ACİL DURDURMA” butonu yer almaktadır. Bunlardan biri uçağı yönlendirmek üzere 
körük kabininde, diğeri ise körük altında bulunmaktadır. Bu sistemin olduğu istasyonlarda uygulanır.

• Yönlendirme sisteminin arızalanması durumunda, köprü park yerlerine gelen uçaklar, yer hizmet kuru-
luşları personeli tarafından marshalling yapılarak parka alınır. 

• Bu durum rehberlik yapan personel ile köprü operatörünün koordineli çalışmasını gerektirir. 

• Acil durdurma tuşuna basıldığı anda, ışıklı gösterge panosunda kırmızı “STOP” yazısı görünür.

Tehlike ortadan kaldırıldıktan sonra uçak marshalling yapılarak parklandırılır. Eğer gerek görülür ise, uçak 
park noktasına tow-car aracı ile çekilir.
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D-1 Yer Kılavuzu Hizmeti (Marshalling Hizmeti)

Otomatik yönlendirme sistemlerinin bulunmadığı veya hizmete elverişli olmadığı durumlarda; uçakların 
park yerlerine rehber eşliğinde yönlendirilmesi, marshalling hizmeti ile sağlanır. 

Marshalling hizmetinin sağlanması için; aşağıdaki bilgileri içeren yazılı talimatlar oluşturulmalıdır.

• Uluslararası kabul görmüş marshalling işaretlerinin kullanılması gerektiği, (bu belgelerin nüshaları uy-
gun noktalarda görülecek şekilde yerleştirilmelidir)

• Kullanılacak park yerinin sabit ve hareketli manialardan arındırılması gerektiği, 

• Tek bir yer kılavuzunun kullanılabileceği durumlar ve kanat ucu kılavuzlarının da desteğini gerektiren 
durumlar, 

• Yer kılavuzu hizmeti sırasında uçak hasarı meydana gelmesi durumunda uygulanacak işlemler talimat-
ta yer almalıdır.

• Marshalling hizmeti veren personel daima fark edilebilir, gündüz parlayan kırmızı, yansıtıcı turuncu, 
yansıtıcı sarı olmak üzere çeşitli renklerde bir yelek ya da ayırt edici bir çalışma kıyafeti giymelidir.

D-2 Marshalling Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

B

A

Concorde 29.0 m 10.0 m

B747 26.0 m 15.0 m

A340 / A310 16.0 m 10.0 m

B767 / B777 15.0 m 10.0 m

A310 / A 320 / A321 15.0 m 9.0 m

B737 / B727 13.0 m 6.0 m

F100 10.0 m 5.0 m

A B

- Uçak yolunda bir engel olup olmadığı kontrol 
kontrol edilmeli, eğer engel olduğu düşünülüyorsa 
uçak durdurulmalıdır.

- Burun tekerleklerinin durması gereken nokta tam 
bilinmelidir.

- Pilotların görüş alanı içerisinde durulmalıdır.
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D-3 Marshalling İşaretleri 
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ENGİNE

BRAKE
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Şekil 13: Freni brak Şekil 14: Takoz Koyuldu
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Sağ el baş üzerinde ve flama 
yere doğru bakacak şekilde 
tutulur. Dirsek kırılmaz. Flama 
yoksa el yumruk yapılır ve baş-
parmak yeri gösterir. Sol kol 
vücudun yanında serbest ola-
rak tutulur. 

“Talep edilen kabul edilemez”, 
“Olumsuz” anlamındadır. 

Sol kol bel hizasında serbest bir 
şekilde tutulurken sağ kol baş 
üzerinde flama yukarıyı gösterir 
vaziyette tutulur. Flama yok ise 
el yumruk yapılır ve başparmak 
açık olarak yukarıyı gösterir va-
ziyette tutulur.

“Talep edilen kabul edilebilir”, 
“Olumlu”, “Her hangi bir sorun 
yok” anlamındadır. 

Olumlu Olumsuz
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Durumunu Koru Bekle

Kontrolümden Çıktın

Kollar vücudun yanında 45 de-
rece olacak şekilde hareketsiz 
tutulur. 

Mevcut pozisyonunu koru sıra-
daki komuta kadar bekle anla-
mındadır. 

El veya flama ile hava aracını 
selamla.

“Hava aracın benim kontrolüm-
den çıktı kendi başına hareket 
et” anlamındadır.

Kollarını birbirine paralel olarak baş 
üzerine kaldır, dirseklerini kırma. 
Daha sonra bir elin diğer işaretçiyi 
veya kuleyi gösterir vaziyette iken 
diğer kolunu ona yaklaştır.

“Bir sonraki işaretçiye uy” yada 
“Kontrol kulesinin talimatlarına uy” 
anlamındadır. 

Her iki kolunu önde yere paralel 
olarak tut daha sonra paralel ola-
rak ve kırmadan başınızın üzerine 
kaldırın. 

“Kontrol bende”, “Benim kontro-
lümdesin”, “Vereceğim talimatları 
uygula” anlamındadır.

Sonraki İşaretçiye Uy

Kontrolümdesin
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Öne doğru hareket et 

Sağa Dön

Kolların vücudunun iki yanında 
iken paralel olarak baş hizasına 
kadar kaldırıp indir. Dirseklerden 
kırarak tamamla. 

Doğrultu değiştirmeden öne doğru 
hareket et anlamındadır. Kolların 
iniş ve kalkış hızı hava aracının hızlı 
veya yavaş hareket edeceği unu-
tulmamalıdır.

Sağ kolunu bel hizasından 45 dere-
ce olacak şekilde kırmadan ve sabit 
olarak tut, sol kolunu bel hizasın-
dan dirsekten kırarak baş hizasına 
kadar kaldırıp indir. Kolun hareket 
hızı manevranın hızını belirler. 

Hava aracının sabit olan kol yönüne 
hareket etmesini sağlar. 

Sol kolunu bel hizasından 45 dere-
ce olacak şekilde kırmadan ve sabit 
olarak tut, sağ kolunu bel hizasın-
dan dirsekten kırarak baş hizasına 
kadar kaldırıp indir. Kolun hareket 
hızı manevranın hızını belirler. 

Hava aracının sabit olan kol yönüne 
hareket etmesini sağlar. 

Sola Dön

Kollar vücudun her iki yanında gö-
ğüs hizasından bel hizasına kadar 
indirilip kaldırılır. Flama yoksa avuç 
içi açık ve yere paralel tutulur. 

Her iki yöndeki motorları yavaşlat 
anlamındadır. 

Yavaşla
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Her iki kol bel hizasından yanlara doğ-
ru açarak dirsekten kırarak baş üstün-
de çarpı (X) işareti oluşturacak şekilde 
birleştir. Kolların hareket hızı durma 
eyleminin hızını belirler. Flama yok ise 
kollar çarpı işaretini oluşturur. 

“Hareketi sonlandır” anlamındadır. 

Dur

Kollar yere paralel olarak omuz hiza-
sından dirseklerden kırarak baş üze-
rinde çarpı (X) işareti oluşturacak şe-
kilde hızlı hızlı aç, kapa. Flama yoksa 
kollar çarpı işaretini oluşturur.

Acil bir durumun olduğunu ve derhal 
hareketi sonlandırması gerektiğini 
bildirir.

Sağ kol baş hizasında dirsekten kırıl-
mış bir şekilde avuç içi acık vaziyette 
iken yumruk oluştur. Sol kol vücuda 
yapışık olmamak şartı ile vücudun 
yanında serbest bir şekilde durur. Bu 
hareket hızlı bir şekilde tekrarlanma-
malıdır. 

Hava aracını frene al anlamındadır. 

Acil Durum Dur 

Frene Al

Sağ kol baş hizasında dirsekten kırıl-
mış bir şekilde el ile yumruk oluştu-
rulmuş iken avuç içi acık başparmak 
hariç parmaklar birbirine yapışık ko-
numa getir. Sol kol vücuda yapışık 
olmamak şartı ile vücudun yanında 
serbest bir şekilde durur. Bu hareket 
hızlı bir şekilde tekrarlanmamalıdır. 

Hava aracının frenlerini bırak anla-
mındadır.

Frenleri Bırak
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Her iki kol baş üstünde dirseklerden 
kırılmadan birbirine doğru yaklaştırılıp 
uzaklaştırılır. Flama varsa dışa doğru 
tutulur. Flama yoksa her iki yumruk 
sıkılı iken baş parmaklar yere paralel 
bir şekilde ve dışa doğru bakacak şe-
kilde tutulur. 

Hava aracının takozlarının alındığını 
belirtir. 

Takozlar alındı

Sol kol baş ile omuz arasında yere para-
lel olarak ve dirsekten kırılarak sağdan 
sola doğru hareket ettirilir. Sağ kol baş 
üstünde dirsekten kırılmadan motor nu-
marası gösterilir. Sağ kol hareket ettiril-
meden bel hizasında ve vücudun yanın-
da tutulur ise tüm motorlar durdurulur. 

Gösterilen motoru durdur anlamındadır. 

Motorları Durdur

Her iki kol baş üstünde dirseklerden kırıl-
madan birbirine doğru yaklaştırılıp uzak-
laştırılır. Flama varsa içe doğru tutulur. 
Flama yoksa her iki yumruk sıkılı iken 
başparmaklar yere paralel bir şekilde ve 
birbirine bakacak şekilde tutulur. 

Hava aracının takozlandığını belirtir. 

Takozlar yerleştirildi

Sol el dirsekten kırılmış olarak baş hi-
zasında daire şekli çizerken sağ kol 
dirsekten kırılmadan baş üzerinde ilgili 
motoru gösterir veya motor numarasını 
gösterir. Diğer motor için el değiştirilir 
veya diğer motor numarası gösterilir. 

Gösterilen motoru çalıştır anlamındadır. 

Motor Çalıştır
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Sağ kol baş hizasında, başın 
önünde ve avuç içi yere bakacak 
şekilde dirsekten kırılır. Sol kol 
avuç içi açık bir şekilde ve vücu-
da paralel olarak omuz hizasın-
dan baş hizasına kadar yaklaştı-
rılır. Hareket tekrarlanmaz. 

Güç ünitesi hava aracına bağlan-
dı anlamındadır. 

Sağ kol baş hizasında, başın 
önünde ve avuç içi yere bakacak 
şekilde dirsekten kırılır. Sol kol 
avuç içi açık bir şekilde ve vücu-
da paralel olarak baş hizasından 
omuz hizasına kadar uzaklaştırı-
lır. Hareket tekrarlanmaz. 

Güç ünitesi hava aracından çıka-
rıldı anlamındadır.

Grand Power Bağlandı Grand Power Çıkarıldı

Merdiven açmak için sol kol yere 45 derece açı ile baş üze-
rinde tutulur. Sağ kol sol omuz hizasında iken yana doğru 
açılır. Merdiven kapatmak için Sol kol yere 45 derece açı ile 
baş üzerinde tutulur. Sağ kol vücudun yanından sol omuz 
hizasına doğru dirsekten kırılır. 

Merdiveni olan hava araçlarına merdivenin açılması veya 
toplanması talimatını verir. 

Hava Aracının Merdivenini Aç /Kapa
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D-4 Marshalling Kuralları

• Eğitim almış ve bu konuda yetkilendirilmiş personel marshalling yapabilir.

• Marshalling personeli, tüm marshalling işaretlerini ICAO EK-2’ye uygun olarak, açık ve kesin uygulama-
lıdır.

• Marshalling personeli mutlaka fosforlu yelek giymelidir.

• Marshalling işlemi gündüz; masa tenisi raketlerine benzeyen işaret çubukları, geceleri ve düşük görüş 
şartlarında ise ışıklandırılmış çubuklar kullanılarak yapılır.

• Köprülü park pozisyonlarda bulunan “Elektronik Yaklaştırma Sistemi” ne ait acil durum butonunun yeri 
bilinmelidir. Uçağın park alanına dönüşü sırasında kanat sarkmasının neden olduğu riskli bölgelere ka-
nat kontrolü yapması için gözcü yerleştirilir.

• Apron koşullarından dolayı dar alanlara park edecek uçaklar için; uçağın her iki kanadını kontrol etmek 
üzere gözcü konuşlandırılır.

• Uçağın yan tarafından (Kaptan tarafı-Sol taraf) yapılan işlemlerde, uçağın sağ tarafı kontrol dışı kaldı-
ğından, bu kısmı kontrol etmek üzere ikinci bir işaretçi görevlendirilir.

• Bir uçağın yerdeki hareketi esnasında marshalling personeli ve gözcü personeli;

• Gündüz koşullarında, görünürlüğü yüksek renklerde marshalling raketleri/flamaları kullanılmalıdır.

• Görüşün düşük olduğu durumlarda veya gece koşullarında mutlaka ışıklı marshalling raketleri kullanıl-
malıdır.

• Not: Gözcü personel uygulaması; gerek görülen veya uygun olmayan park pozisyonlarında yapılır. 
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E- Takozlama
 

• Ramp hizmeti takozlama ile başlar. Takoz 
uçağın kaymasını ve bu nedenle oluşabi-
lecek kazaları önler.

• Takozlar, yüksek görünürlüğe sahip bir 
renkte olmalı veya yüksek görünürlüğe 
sahip işaretlemelerle belirtilmelidir.

• Takozların şekli, lastiklere temas 
edeceği noktalarda yaklaşık 45° 
açıyla, üç köşeli olmalıdır.

• Takozlar, uygun bir sürtünme 
katsayısına sahip ve yeterli 
sertlikteki malzemeden yapıl-
mış olmalıdır.

• Takozlar, takoz konulması 
gereken tekerlerin tam enini 
kaplayacak uzunlukta olmalıdır.

• Takozların yüksekliği, tekerleğin büyüklüğü ve lastiğin tipiyle ilişkili olmalıdır. 

• Uçak tamamıyla durduktan sonra ön dikme lastiklerinin önüne ve arkasına takoz konulur.

• Motorlar durduktan ve ‘beacon’ ışıkları söndükten sonra ana iniş takımlarına takoz konulması işlemi; 
uygun bir yaklaşma yolu kullanarak, sol tekerlerin dış kısmının önüne ve arkasına takozları yerleştirerek 
yapılmalıdır.

• Takozlar, gövde imalatçısının talimatlarına ve müşteri havayolları prosedürlerine göre değişkenlik gös-
terebilmektedir.

• Takozların konulması ve alınması sırasında çıkıntılara (dikme kapakları, antenler vb.) dikkat edilmelidir.

• Takozlar, ön dikme ve ana dikme tekerleğinin aksına paralel ve ön dikme lastiklerine hafif temas halin-
de, ana dikmelere ise 2-3 cm boşluk bırakılarak konumlandırılmalıdır.

• Takozlar kullanıldıktan sonra, uygun ve emniyetli bir saklama alanına götürülmelidir.

• Takozların muhafaza edildiği alan, uçak hareket ekseninde olmamalıdır.

• Şiddetli rüzgar koşullarında hava aracını emniyete almak için, ek takoz konulması gerekir.

• Normal hava şartlarında; büyük gövdeli uçaklarda; 4 takoz ön tekerleklere, 2 takoz ana iniş takımlarına 
konur. Diğer uçaklarda; 2 takoz ön tekerleklere, 2 takoz ana iniş takımlarına konur.

• Şiddetli rüzgarlarda; 45 km/h (25 knot) üzerinde; ön tekerleklerde değişme olmaz, sağ ve sol ana iniş 
takımlarına 4 takoz konur.

• Uçak tekerlekleri takozlanmadan ve uçak sabitlenmeden hiçbir araç ve ekipman uçak altına girmemeli-
dir. Acelecilik nedeniyle bazen tüm takozların atılması beklenmeden merdivenler uçağa yanaştırılmak-
tadır. Bu hareketin çok yanlış ve tehlikeli olduğu unutulmamalıdır.

• Uçak altındaki herkes takozlama yapan personeli izlemelidir. Personelin acele ve dalgınlık nedeniyle 
motorlar durmadan arka tekerleklere gitmesi durumunda hemen engellenmelidir.

• Takozlama, Ekip Sorumlusu/ Makinist/ Operatör tarafından yapılmalıdır.

• Ana iniş takımlarında takozun dış tekerleklere atılması gerekir ayrıca rüzgârlı havalarda tüm uçakların 
ana iniş takımlarına ilave takozlama yapılması gerekmektedir. 
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Uçağa takoz atan veya uçaktan takoz alan personel, aşağıda belirtilen ve yaralanmaya neden olabilecek 
tehlikeli alanlar ve çıkıntılı uçak parçaları hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu bölgelerden uzak durmalıdır.

1) Uçak tekerleri ve fren tertibatı. (aşırı ısınmış olabileceğinden temkinli yaklaşılmalı ve dikkatli olunma-
lıdır)

2) İniş takımlarının kapakları (sivri, sert ve keskin kenarları nedeniyle temkinli yaklaşılmalı ve dikkatli 
olunmalıdır)

3) Anten bölgeleri (sivri, sert ve keskin kenarları nedeniyle temkinli yaklaşılmalı ve dikkatli olunmalıdır)

4) Gelen bir uçağa takoz atma işlemi sadece uçak motorları sustuktan ve beacon ışıkları söndükten sonra 
yapılmalıdır.

Not: APU ve GPU arızası olan kimi durumlarda, uçak park pozisyonuna yanaştıktan sonra bir süre daha 
motorlarını çalıştırmak durumunda kalabilir. Çoğu uygulamada bu durum bir istisna olarak kabul edilir ve 
personelin uçağa takoz atmasına olanak tanınır.
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F- Emniyet Konileri

Hava aracına emniyet konisi konulmasının amacı, hava aracı çevresinde, yer hasarına neden olabilecek 
alanları belirtmek amacıyla emniyet tamponu yaratmaktır.

Konilerin ideal tasarımı: 

• En az 75 cm yükseklikte

• En az 4,53 kg taban ağırlığına sahip

• Yansıtıcı şeritlerle turuncu renkli. 

Konilerin konumlandırılması:

• Her kanat ucunda,

• Kanattaki tüm motorların önünde,

• Hava araçlarına yer hizmetlerinin verilmesi sırasında ekipmanın normal akışını engelleyen diğer alan-
ların önüne,

• Hava aracının yakınlığının ramp hizmeti akışını etkileyebileceği alanlara, örneğin kuyruk/araç yolu, 

• Hava aracı park ettikten hemen sonra kanat uçlarına (koni mesafeleri yaklaşık olarak ifade edilmiştir)

• Not: Emniyet konileri havayolu prosedürleri ve Havalimanının lokal şartlarına göre uçağın azami korun-
masını sağlamak için, hava aracının park pozisyonunu terk etmesinden hemen önce veya  hareketini 
kısıtlamayacak şekilde hareketin hemen sonrasında kaldırılmalıdır.

4,53 kg

75 cm

1,5 METRE

1 METRE

1 METRE

1,5 METRE

1,5 METRE

1,5 METRE
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 G- Yolcular 

Havalimanı yolcularının apron üzerinde emniyetinin sağlanmasına yönelik genel ilkeler şunlardır:

• Yolcular gözetim altında tutulmalı ve etrafta dolaşmalarına izin verilmemelidir. Yolcular, terminale giriş 
çıkışlar için belirlenmiş güzergahları takip etmelidir.

• Yolcular uçakların jet motor egzozundan ve pervanelerinden uzak durmalıdır. 

• Yolcular, araç trafiğinden kesin bir şekilde ayrı tutulmalı ve elektrik kablolarından, yakıt hortumlarından 
ve diğer apron ekipmanlarından uzak durmalıdır.

• Uçak ile terminal arasındaki yolu gerektiğinde gösterecek personel görevlendirilmeli veya mümkün 
olan durumlarda bu yol emniyet konileri vb. araçlarla belirtilmedir.

• Yolcuların; sigara, pipo vb. tütün ürünleri (elektronik sigara dahil) tüketmemesi konusunda dikkatli 
olunmalıdır.

• Yolcuların, uçağa geçerken apronda geçireceği zamanı minimum seviyede tutabilmek için; yolcuların 
apronda bekleme yapmaması, fotoğraf çekimi vb. yapmaması konusunda önlemler alınarak apronda 
çalışan bütün personel bu ve benzeri durumlarda yolculara uyarılarda bulunmalıdır. 
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H-Uçak Emniyet Sahası

• Uçaklar, emniyetli bir operasyon için hayali bir çizgi ile kuşatılmıştır.

• Bu saha ekipmanlar için mavi ve yayalar için ise kırmızı renkle gösterilmiştir.

• Yayalar, uçak motorları çalışmasa bile emniyet sahasının dışında kalmalıdır.

• Ekipmanlar için sınırlandırılmış ekipman alanına göre emniyetli mesafe bırakılarak, konumlandırılma-
lıdır.

• Herhangi bir aracı uçağa yanaştırırken veya aracı uçaktan çekerken, aracın sürati yürüme hızında olma-
lıdır.

• Uçağın çok yakınında bulunması gereken ekipmanlar, “Emniyet Sahası (ES)” içerisine giriş yapabilirler.

• Sadece doğrudan uçağın hazırlanması için gerekli olan ekipmanlar “Sınırlandırılmış Ekipman Sahası 
(SES)” içerisine girebilirler.

• Diğer ekipmanlar Sınırlandırılmış Ekipman Sahasının dışında kalmalıdır.

1

"SES" SINIRLANDIRILMIŞ EKİPMAN SAHASI

2

"ES" EMNİYET SAHASI

1. 5 km / Saat (yürüyüş hızı) olmalıdır.

2. Yanaşma esnasında 3 metre kala 2 
kere fren kontrolü yapılmalıdır.

3. Araç hiçbir zaman, uçağa doğru çalışır 
vaziyette bırakılmamalıdır.

4. Sadece bulunması gereken ekipman-
lar bulundurulmalıdır. 

1. Temas gerektirmeyen ekipmanların 
uçağa olan mesafesi, 3 m  olmalıdır.

 2. Temas gerektiren tüm ekipmanlar 
için yanaştırmada yardımcı personel kulla-
nılmalıdır.

 3. Yer hizmetleri destek ekipmanları 
uçak çevresindeki hareketlerini mümkün 
olduğu ölçüde saat yönünde ( Hava aracı 
daima sürücü personelin solunda kalacak 
şekilde) olacak şekilde yapmalıdır.
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1
Merdiven

2
Traktör

3
Hat Bakım

1
Konveyor

1
İkram

2
Yakıt Aracı

1
WC/SU

3
Araçlar

1

1

2

1

1

WC

HOT
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2

EMNİYET SAHASI (ES)

Nose / Burun

Fuselage / Gövde

Engines / Motor

Tail / Kuyruk 3 metre
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7.5 m

(25 ft)

7.5 m

(25 ft)
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I- Yakıt İkmali 

Yakıt alımı uçağın yer operasyonu sürecindeki en önemli ve ciddi işlemlerden biridir. 

Uçağın yakıt depoları, kanatlarda ve uçağın gövdesinin kanata yakın bölümlerinde bulunur. Uçağa yakıt 
ikmalinde farklı ekipmanlar kullanılır. Bunlar;

Hidrant dispenseri: Bu ekipman, yeraltında bulunan ve borulardan oluşan yakıt dağıtım sistemine bağ-
lanarak, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde ve büyük miktarlardaki yakıtın, uçağa transfer edilmesine ola-
nak sağlar. 

Bu araç, uçağa ya da hidrant sistemine bağlı iken hareket ettirilemez.

ÖN

SU TAHLIYE VANALARI

FAZLA YAKIT TAHLIYE TANKI FAZLA YAKIT TAHLIYE TANKI

SOL KANAT YAKIT TANKI SAĞ KANAT YAKIT TANKI

MERKEZ YAKIT TANKI

STANDART BİR A321 UÇAĞI YAKIT TANKI YERLEŞİM PLANI



APRON YÖNETİMİ VE APRON EMNİYETİ

262 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Yakıt tankeri: Bu ekipman, uçağa verilecek jet yakıtını, aracın arkasında bulunan tankerinin içerisinde 
taşır ve yakıt ikmalini bu tankerden transfer ederek gerçekleştirir. 

Yakıt tankeri, yakıt ikmalini, dispensere kıyasla daha uzun sürede yapabilir. 

Daha küçük gövdeli uçaklara yakıt ikmali yapmak ve hidrant sisteminin bulunmadığı alanlarda kullanılır. 
Uçaktan yakıt çekmek (de-fueling) gerektiği durumlarda da kullanabilir.

Uçaklara yakıt ikmali veya uçaklardan boşaltılması esnasında dikkat edilecek çok önemli bir husus vardır. 

Bu husus; tanker ile uçağın statik elektrik bağlantısının yapılmasıdır. Çünkü statik elektrik; yakıt hatlarında 
yakıt akışıyla, uçuş sırasında ve yerde uçak üzerinde hava akımı nedeniyle oluşabilir. Kontrolsüz iletim nede-
niyle oluşabilecek ark ve kıvılcım ile yangın tehlikesi meydana gelebilir. 

Bu nedenle tanker topraklama kablosu, uçağa ilk önce bağlanmalı ve en son sökülmelidir. 

Büyük havalimanlarının çoğu hidrant yöntemini kul-
lanmaktadır. Bu yöntemde bir hidrant dağıtım aracı ve 
küçük bir kamyon şasisi üzerinde takılı bir ölçme ve filt-
rasyon sistemi bulunmaktadır. Araçtan çıkan hortumlar-
dan biri hidranta bağlanır; başka bir hortum ise uçağa 
bağlanır. Talep üzerine, yakıt ikmal görevlisi araç üze-
rindeki valfi açar ve yakıt, bu araç vasıtasıyla hidranttan 
uçağa akar. 

Personel, yakıt ikmali sırasında aracın hortumla-
rının zarar görmesini önlemek için dikkatli olmalıdır. 
Hidranta bağlı olan hortum yırtıldığı takdirde, dakika-
da 6.000 litre yakıt dökülebilir. 

Uçağa bağlı olan hortum yırtıldığı takdirde, dakika-
da 2.000 litre yakıt dökülebilir. 

Tankerden yapılan yakıt ikmali sırasında hortumun 
yırtılma olasılığı daha azdır. Yine de personel, yer ekip-
manlarının tankere veya hortumlarına çarpmamasına 
büyük özen göstermelidir. 
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I-1 Uçak Yakıtı 

Jet A-1, ısı kaynaklarından izole edilmesi gereken yanıcı, renksiz bir sıvıdır. 

Parlama noktası yaklaşık 40 santigrat derecedir. Yakıt, sıcaklığı 220 santigrat derecenin üzerine çıktığında 
tutuşur; bu durum örneğin sıcak motorla veya tekerlek freni ile temas ettiğinde meydana gelebilir. 

Yakıt ikmal ekipmanı, statik elektrik boşalmasını önlemek için uçağa bağlı olmalıdır. 

Bağlama kablosu yakıt ikmal işlemi sırasında çıkarsa, bağlama kablosu yeniden bağlanıncaya değin yakıt 
ikmal sisteminin durdurulması için derhal uçak yakıt görevlisi ikaz edilmelidir. 

I-2 Yakıt Emniyet Bölgesi

• Yakıt emniyet bölgesi, uçağın yakıt 
bağlantı noktasından, havalandırma 
noktalarından ve yakıt aracından itiba-
ren 6 m yarıçaplı bir alanı tanımlar.

• Yakıt alımı sırasında, yakıt emniyet 
bölgesinde kibrit, çakmak veya başka 
kolayca tutuşabilir maddeler kesinlikle 
bulundurulmamalıdır.

• Yakıt alımında hiçbir tekerlekli metal 
veya kıvılcım üreten ekipman hareket 
ettirilmemelidir.

• Acil durumlarda kullanılmak üzere, her 
bir park yerinde Hidrant acil kapatma 
sistemi (ESD-EMERGENCY SHUTDOWN) 
bulunmaktadır. 

• Acil durumlarda şalterlerin konumu 
mutlaka bilinmelidir.

>6 m
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I-3 Yakıt Alımı Esnasında Genel Kurallar

Hava yolları ve yakıt şirketleri uçak yakıt ikmal işlemleri sırasında emniyet usullerine riayet etmekle yü-
kümlüdür.

Bununla birlikte, apronda çalışan tüm personelin ana emniyet önlemlerinin farkında olması sağlanmalı 
ve bu personel, olası bariz ihlalleri yakıt ikmal işlemlerinden sorumlu kişi olan yakıt ikmal denetleyicisine 
bildirmelidir. 

Riayet edilmesi gereken ana hususlar şunlardır: 

• Tüm hava tarafı bölgesinde olduğu gibi yakıt ikmal bölgesinde de sigara (tüm tütün ürünleri ve elekt-
ronik sigara dahil) içilmemeli veya çıplak ateş bulundurulmamalıdır. 

• Yardımcı güç üniteleri ve yer güç üniteleri yakıt ikmal işlemi sırasında çalıştırılmamalıdır. 

• Yakıt ikmal donanımı ve ilgili personelin olası acil durumlarda hızlı bir şekilde tahliye edilebilmesi için 
uçağa/uçaktan açık bir çıkış yolu sağlanmalıdır. 

• Uçak ve besleme kaynakları birbirine gereken şekilde bağlanmış olmalı ve doğru topraklama prosedür-
leri uygulanmalıdır.

• Uygun tipte yangın söndürücüler daima hazır bulundurulmalıdır.

• Yakıt ikmal denetleyicisi, olası yakıt dökülmeleri konusunda derhal haberdar edilmelidir. Yakıt dökül-
mesi durumunda atılması gereken adımlara yönelik ayrıntılı talimatlar oluşturulmalıdır. (Bkz. I-4 Yakıt 
Dökülmesi )
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• Araçlar uçağa yürüme hızında yaklaşmalı, yakıt kamyonları ve hortumları kabin kapılarına ve ambar 
kapılarına erişimi engellememelidir.

• Hidrant acil durum düğmesi görünür ve ulaşılabilir şekilde olmalıdır. Tüm ramp personeli acil durum 
düğmesinin yerini ve kullanımını bilmelidir.

• Yakıt emniyet sahası içinde elektrikli uçak ekipmanları, GPU, pillerin ya da pil şarjlarının takılmasına/
sökülmesine izin verilmemelidir. Telsiz, radar, yönlendirme amaçlı ekipmanlar yakıt emniyet sahası 
içinde kullanılmamalıdır.

• Kullanıcısı olmayan yer hizmet ekipmanlarının motorları durdurulmalıdır.

• Yer hizmet ekipmanları kesinlikle kanat uçlarında bulunan yakıt tahliye deliklerinin 3m çapına park 
edilmemelidir.

• Ekipmanlar yakıt araçlarının rahatça girebileceği ve öne doğru rahatça hareket edebileceği bir şekilde 
yanaştırılmalıdır. 

• Yer hizmet ekipmanlarıyla herhangi bir yakıt ekipmanı (yakıt kamyonu, hortum, dispenser) arasında en 
az 1m mesafe bırakılmalıdır. 

• GPU’lar ile yakıt tahliye delikleri veya noktaları arasında 6m mesafe bırakılmalı aksi takdirde GPU’lar 
çalıştırılmamalıdır.

• GPU yakıt başlamadan önce çalıştırılmalı ve elektrik bağlantısı yapılmalıdır. Yakıt alma işlemi devam 
ederken GPU sökülmemeli ya da düğmeleriyle herhangi bir işlem yapılmamalıdır. 
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I-4 Yakıt Dökülmesi

• Yakıt dökülmesi durumunda GPU hemen durdurulmalı ve dökülen yakıt kaldırılıp yanma tehlikesi orta-
dan kalkana kadar hareket ettirilmemelidir. 

• Metal tekerlekli veya tekerleğinde zincir bağlı olan ekipmanlar yakıt emniyet sahası içinde hareket 
etmemelidir. 

• Sadece yetkili kişi ve araçlar yakıt emniyet sahası içinde olmalıdır.

• Air condition ile hizmet verilmesi esnasında yukarıda belirtilen tüm koşullar geçerlidir. Buna ek olarak 
sadece aracın motoru durdurulmalıdır. Bunun nedeni ise yanıcı gazların Air Condition vasıtasıyla uçak 
kabinine erişebilir olmasıdır. 

• Yakıt dökülmesi durumunda; kaptan, yetkili otorite ve acil durum birimlerine bilgi verilir. 

• Acil durum birimleri (ARFF) gelene kadar yangın söndürme cihazları yakınlaştırılarak beklemeye geçilir. 
Sahadaki yetkisiz personel ve ekipmanların hareketleri kontrol altına alınır. 

 

• Yetkili kişi (Havalimanı İşletmecisi) onay verene kadar normal hizmete ve operasyona başlanmamalıdır. 

• Yakıt herhangi bir cisme döküldüyse o cisim uçağa yüklenmemelidir. 

• Uçakta ya da yakınında yangın tespit edildiğinde yakıt alım işlemi derhal durdurulur ve acil durum 
birimlerine haber verilir. 

• Yolcu ya da ekip, uçak içindeyken yakıt dökülmesi meydana gelmiş ise bu durumdan ekip haberdar 
edilmelidir. 

• Yakıt alımı esnasında uçak içinde yolcu varsa yada yolcu uçağa biniyor/iniyorsa kabin ekibi vasıtasıyla 
bu durum yolculara bildirilmelidir.

• Oluşabilecek acil durumlarda uçağın acil bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak şekilde tüm ekipman ve 
araçlar uygun şekilde hareket ettirilmeli/yanaştırılmalı/park edilmelidir. 

• Acil durum çıkışlarının önünde engel olmamalı, yakıt araçlarının önü boş olmalıdır.

• Dökülen yakıtın yayılması engellenmeli bunun için kum vb. kullanılmalıdır.

• Dökülen yakıt emici ve absorban maddelerle emdirilmeli daha sonra temizlik işlemlerine geçilmelidir.

• Yakıt dökülmesi sırasında oluşan her türlü atık Çevre Mevzuatlarına uygun şekilde bertaraf ettirilmesi 
için Çevre Birimi/Sorumlusu ile koordineli faaliyet yürütülmelidir.
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Yakıt Alım Sürecinde Emniyet Tedbiri 

• Uçak yakıtı kerosen esaslı olduğu için kolay alev almaz. Ancak yakıt buharı için aynı şeyi söylemek 
mümkün değildir. Dolayısıyla çok ufak kıvılcımlarda dahi alev alma ve parlama özelliğine sahiptir. 

• Bu durum göz ardı edilmemeli ve önlemler buna göre alınmalıdır. 

• Tehlike durumunda hemen oradan uzaklaşabilmesi için yakıt aracının çıkış yolu ve yakıt güvenlik böl-
geleri engellenmemelidir.

• Fotoğraf makinesi kullanılmamalıdır.

• Yakıt hidrantı veya yakıt aracının çevresindeki 6 metrelik alana “Yakıt Emniyet Sahası” (Refuelling 
Safety Zone) denir. Bu alanda son derece dikkatli olunmalıdır. 

 

• Yakıt ikmalinden sonra kanatların ağırlığının artması ve kanatların yerden yüksekliğinin azalması nede-
niyle kanat altında hasara neden olabilecek araç ve ekipmanlar kaldırılmalıdır.

• Uçağa yüklenen ağırlık nedeniyle tekerleklerin apron yüzeyine temas eden kısımları genişler. Bu ne-
denle takozların üzerine yayılır, uçağın gidişinde takozları çıkartmak çok zor hale gelebilir ve zaman 
kaybı yaşanabilir. 

• Bu nedenle uçak yakıt alımına başlamadan önce, ana iniş takımlarındaki takozlar tam olarak teker-
leklere yapışık ise biraz aralık bırakılmalıdır. Bu işlem sırasında uçak hareket ederse takoz hemen eski 
durumuna getirilmelidir. 

• Her türlü önleme rağmen yakıt taşma durumu olursa işlem derhal durdurulmalı ve taşan yakıt bir an 
önce temizlenmelidir.
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Uçakta Personel ve Yolcu  Varken Yapılan Yakıt İkmali

• Uçakta ve yerde olan tüm çıkış kapıları ve koridorlar boş bırakılmalıdır.

• Yolcu basamakları, yolcu köprüleri ve çekerli merdivenler çıkış için düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir. 
Merdivenlerin karşısı tamamen boş olmalı ve yolcuları engelleyecek hiçbir araç ve ekipman bulunma-
malıdır.

• Uçaktaki görevlilere yakıt ikmalinin başlayacağı bildirilmelidir.

• Uçaktaki görevlilere potansiyel tehlikeli durumlar bildirilmelidir.

• Tüm ramp personeli yakıt ikmali sırasında, uçakta yolcu olduğundan, yolcu indiğinden ya da yolcu bin-
diğinden haberdar edilmelidir. Yakıt ikmali sırasında köprü kullanımdaysa ilave merdivene ihtiyaç du-
yulmaz. Fakat sol ya da sağ arka kapılardan birisi otomatik açılan slide vasıtasıyla acil çıkış kapısı olarak 
kullanılmak üzere kabin ekibi tarafından hazırlanır. Köprü kullanımda değilse, tercihen öne 1 arkaya 1 
olmak üzere açık vaziyette 2 merdiven yanaştırılır. Yer hizmet personeli, acil durum kaçış slide’larının 
kullanımındaki açılacak alanların engellerden arındırılmış olmasını sağlamalıdır. 

 

• Yakıt alımı esnasında uçaktan yolcu iniyor ya da biniyorsa veya uçağın içinde yolcu bekliyorsa mutlaka 
ARFF aracı uçak altında hazır olmalıdır.

• Özellikle transit uçaklarda veya yakıt almak için gerçekleşen teknik inişlerde ya da yakıt işlemi sürerken 
zaman kazanmak için uçağa yolcu kabul (boarding) işlemine başlandığında ve yakıt alımı sırasında 
yolcular çoğunlukla uçakta olduğundan yakıt verilmeden ARFF uçak altında hazır bulunmalı, ARFF gel-
meden işleme kesinlikle başlanmamalıdır.

• Seyyar yangın söndürücü hazır pozisyonda olmalıdır.

• İtfaiyenin ve yakıt aracının hareket alanı tamamen boş olmalıdır.

• Head set (mikrofonlu kulaklık) uçağa bağlı ve çalışır durumda olmalıdır. Tehlike durumunda pilotları en 
kısa zamanda bilgilendirmek için önemlidir.

• Ayrıca kabin kapıları açık olmalı, kötü hava şartlarında kapatılsa da kilitli olmamalıdır.

• Uçak içinde yakıt kokusu var ise yakıt servisi ve teknisyen uyarılmalı, koku dağılıncaya ve nedeni anla-
şılana kadar yakıt alımı durdurulmalıdır. 
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Yer Hizmetleri (Handling) Ekipmanları 

Yer hizmetleri tarafından sağlanması gereken hizmetleri verebilmek için uçak tiplerine uygun olarak, 
gerek uçağa yük yüklemek, temizlik hizmeti vermek, uçağa harici takat-hava-soğutucu sağlamak (GPU-A-
SU-ACU) ve gerekse uçak hareket sahasında yolcu ve personel taşımak amacıyla birçok ekipmana ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Bu ekipmanlar sağlanan hizmet türlerine göre sınıflandırılmıştır. Uçak tipine uygun araç/ekipman seçimi 
konusunda IATA AHM904 ve/veya havayolu el kitapları referans alınmaktadır. 

Uçak Servis Ekipmanları
ASU (Air Starter Unit) : Hava aracı

ACU (Air Conditioning Unit) : Soğutucu 

GPU (Ground Power Unit) : Harici takat aracı

Potable Water Vehicle : Kullanılır su ikmal aracı

Lavotory Truck : Tuvalet servis aracı

De-Icing aracı 

Follow Me 

FOD Arabası 
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Uçak Yükleme Ekipmanları 
Bagaj arabası

Bagaj konteynırı /palet dolly, çekme traktörü

Konteynır 

Palet  • Dolly  • Palet dolly

Çekerli konveyör 

Motorlu konveyör

High Loader 

a) Main deck high loader  b) Lower deck high loader

Forklift : Ağır yükleri uçağa yüklemede yada boşaltmada kullanılır.

Uçak Hareket Ekipmanları
Towbar : Çeki demiri (itme ve çekme)

Towcar : Uçak itme-çekme aracı

Towbarless : Çeki demirsiz itme çekme aracı

Towbar A/C Tractor : Elektrikli Uçak itme-çekme traktörü 

Traktör : Bagaj arabası, dolly, konveyör vb. gereçleri

Yolcu Hizmet Ekipmanları
Çekerli yolcu merdiveni

Motorlu yolcu merdiveni

Hasta aracı : Yürüme engeli olan, sedyede olan yolcuları kaldırarak uçağa bindirmeye yarar. 

Yolcu otobüsü : Terminal ile park sahası arasında yolcu ve mürettebat taşır.



APRON YÖNETİMİ VE APRON EMNİYETİ

271DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

B
antlı Yüklem

e
A

racı (Konveyör)

Su İkm
al A

racı

A
pron H

izm
et A

racı

A
nti/D

e Icing A
racı

Fosseptik A
racı

Karla M
ücadele A

racı

İkram
 Yüklem

e A
racı

Konteynır/Palet Taşıyıcısı
H

igh Loader
G

rand Pow
er U

nit (G
PU

)

Yolcu ve M
ürettebat Taşım

a A
racı

U
çak Çekm

e/
İtm

e A
racı

(Tow
 Car)

Follow
- M

e A
racı

Supervizor A
racı

B
agaj A

rabası (Rom
örk)

A
RFF Kam

yonu

Yakıt İkm
al A

racı

U
çağın kargo bölüm

üne bagaj
yüklem

e/ boşaltm
ada kullanılır.

U
çağa tem

iz su tedariği yapar.

Kabini tem
izliği ve battaniye, 

yastık,dergi gibi m
alzem

e 
değişim

i için kullanılır.

U
çaktaki m

evcut buzu
çözm

ek/buzlanm
ayı önlem

ek 
için kullanılan solüsyon
taşıyan/uygulayan araç.

U
çak tuvalet tanklarından gel-

en atıkları alm
ak için kullanılır.

PAT sahaları kar
tem

izliğinde kullanılır.U
çağa yiyecek ve içecek 

yüklem
esini sağlar.

Kargo konteynırları taşım
ak 

am
acıyla kullanılır.

Konteyner yüklem
e ve

boşaltm
ada kullanılır.

A
PU

 kapatıldığında uçağa 
elektrik sağlar.

U
çağa/uçaktan yolcuları/ekipleri taşır.

U
çağı park pozisyonundan taksi yoluna 

doğru geri geri iter.

U
çağı piste/park pozisyona doğru 

yönlendirir.

Harekat ve yer operasyon
personellerini taşır.

B
agaj ve kargo gibi m

alzem
eleri taşır ve 

genel taşım
a am

acıyla hizm
et verir.

Yangınla m
ücadele ve kurtarm

a aracıdır.

U
çağa yakıt taşır ve yakıt

yüklem
esi yapar.



APRON YÖNETİMİ VE APRON EMNİYETİ

272 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Ekipman Emniyeti

 

• Ramp’te kullanılan araç ve ekipmanları kullanacak personel hangi aracı kullanacak ise o araç ile ilgili 
teorik ve pratik eğitimi alması ve aracın tüm özellikleri konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. 
Bu eğitimlerde aracın teknik özellikleri, donanımı ve PAT Sahalarında emniyetli kullanımına ilişkin bilgi 
verilir ve kullanıcı adaylarına ilgili araçlarda pratik yaptırılır. 

• Bu eğitimlerden sonra başarılı olan adaylar yetkilendirilir. 

• Yetkisiz personel kesinlikle araç /ekipman kullanamaz.

• Yetkisiz araç kullanan personelin kaza yapması durumunda, hem personel hem de personelin mensubu 
olduğu kuruluş asli kusurlu duruma düşer. 

• Personel kullanacağı araca binmeden önce aracın çevresini dolaşarak, araçta fiziksel bir hasar olup 
olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Araçta herhangi bir hasar tespit edilmesi halinde hemen rapor 
edilmelidir. 

• Aracın temizliğine özen gösterilmeli, günlük bakımı mutlaka yapılmalıdır. 

• Şoför mahalline oturduktan sonra ilk iş aracın pedalların temizliğinin kontrol edilmesi olmalıdır. Çünkü 
uçaklardan ve araçlardan dökülen yağlar aracı daha önce kullanan personelin ayağına ve daha sonrada 
pedallara bulaşmış olabilir.

• Daha sonra aracın yakıt durumu, farları, kornası, sinyalleri, aküsü, en önemlileri ise aracın freni ile var 
ise “Acil Durum Durdurma Butonu” kontrol edilmelidir. 

• Tüm araçlarda yangın tüpü olmalıdır ve sürüş öncesi kontrol edilmelidir.

• Araç kullanılırken kapıları mutlaka kapalı olmalıdır.

• Uçaklara uygun ekipmanlar ile hizmet verilmelidir.

• Ekipmanlar temiz tutulmalıdır.
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• Koltuğu olmayan araçlar ile personel taşınmamalıdır.

• Ekipmanlar her zaman uçak kapıları kapalı iken uçağa yanaştırılmalıdır.

• Yükselebilen ekipmanlar, yükseltilmiş pozisyonda kullanılmamalıdır. Yanaşacak olan teçhizat, uçağı kar-
şısına aldıktan sonra (yanaşacağı kapı) yükseklik ayarı yapılıp uçağa yanaştırılmalıdır.

• Apron, park veya garaj bölgesinde, arıza nedeniyle bekleme yapan tüm ekipmanlar ARIZALI/SERVİS 
DIŞI levhası ile belirtilmeli ve koni ile çevre emniyeti sağlanarak, teknik birime bilgisi verilmeli ve ope-
rasyondan çekilmelidir.

Traktörler ile çekilen çekerli ekipmanların uçağa yanaşmadan önce duracağı mesafe minimum 3m olma-
lıdır.

3 METRE3 METRE
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• Ekipmanlar uçağa paralel yanaştırılmalıdır.

• Görevle ilgisi olmayan, kullanım amacı bilinmeyen hiçbir kumanda düğmesine dokunulmamalıdır.

• Dollylerin üzerinde bulunan yükün emniyete alınması için yük taşınması esnasında kilitler kullanılmalı-
dır. Bu kilitler sadece yükün uçağa dolly üzerinden yüklenmesi/ boşaltılması esnasında açık konumda 
bulundurulmalıdır.

• Ekipmanla operasyona başlamadan önce ilk fren testi uçağa 7,5m kala yapılmalıdır. 

•  Ekipman emniyet sahasına ve uçağa yanaşmadan önce tüm motorlu araç ve ekipmanlar tamamen 
durarak fren kontrolü yapmalıdır. Son fren kontrolü uçağa yanaşmadan 3m önce tamamen durarak 
yapılmalıdır.

• Bagaj arabaları, dolly ve benzeri ekipmanların çekilmesi esnasında bu ekipmanların sürüklenmesini ya 
da çarpmasını engellemek için ani dönüş yapılmamalı ya da engeli geçtikten sonra hemen dönülme-
melidir.

• Araç park edildikten sonra öncelikle el freni çekilir, araç vitese alınır veya aracın çalışma prensibine göre 
araç ya park pozisyonunda ya da boşta bırakılır. Takoz teçhiz edilmiş araçlara takozlama yapılır.

• Servis ekipmanları gövdeye uygun şekilde yanaştırılmalıdır. Farklı merdiven tipleri olduğundan bazı du-
rumlarda boşluklar kalabilir. Bu tür durumlarda kabin ekibine bilgi verilmelidir. Böylece kabin ekibi yol-
cuları ikaz edebilir ve yolcuların emniyetli bir şekilde merdiveni kullanmaları sağlanabilir. Hiç bir koşul-
da servis ekipmanlarının sürgülü emniyet bariyerleri, kanopileri ile uçak arasında boşluk olmamalıdır. 

• Uçağa yanaşan ekipmanlar uçağa temas etmemelidir. 

• Gerekli emniyet boşluğu kullanılan ekipmana göre bırakılmalıdır. (ör. High loader 7cm)

• Elektrikli/motorlu ekipmanların kullanımı sırasında kullanıcı, acil durum kontrollerine kolayca erişebilir 
olmalıdır. Acil durum kontrol düğmesi aracın dışında ise ve motor çalışır durumdaysa araçlar park alan-
larında refakatçisiz bırakılmamalıdır. 

• Operatör sürüş pozisyonunda olmalı ve tüm kontrollere hakim olmalıdır.
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Hız Limitleri 

PAT sahalarında kullanılan bütün araçlar, PAT Sahalarında Araç Kullanma Yönergesinde belirtildiği 
şekilde; 

• Apron dışındaki çevre yolları, bağlantı servis yollarında hız limiti 40 km/sa’dir. 

• Apron dahilinde azami hız limiti 25 km/sa’dir.  

• Bagaj işlem sahasında azami hız 10 km/sa’dir.

• Uçak altında ise (emniyet sahasında) bu limit 5 km/sa’dir (yürüme hızı).

• Acil durum anında kullanılan araçlar (ARFF, Güvenlik, Sağlık, Follow-me, Havacılık Elektronik, 
Elektrik sistemleri ve Seyrüsefer yardımcı cihazlarının onarımı işlerinde kullanılacak araçlar) bu 
hız sınırlarının dışındadır.
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Köprü (Körük) Emniyeti

• Köprü kullanımı terminal işletmeleri tarafından yapılmakta ve köprü üzerindeki güvenlik şeritleri köprü 
operatörü tarafından kullanılmaktadır.

• Köprü fonksiyonlarında tespit edilen bir olumsuzluk terminal işletmesine bildirilir.

• Köprünün çalışmaya başlayacağına dair sesli ve görsel ikazlar alındığında, personel ve ekipmanlar 
manevra alanının dışında kalmalıdır. Köprünün hareketini engelleyici hiçbir araç ve ekipman köprünün 
manevra alanı içerisinde olmamalıdır.

• Köprünün uçağa yanaştırılma işlemi esnasında köprü kumanda alanında sadece köprü operatörü olmalı, 
diğer personel köprü kumanda alanının dışında, belirlenmiş uzaklıktaki mesafede durmalıdır. 

• Köprüler uçak kapı eşiğine doğru ve köprü emniyet çubuğu uçak eşiğine temas edene kadar yavaşça 
hareket ettirilmelidir. Özellikle anten, pitot tüpü ve stop ikaz aletlerinin hasar görmesini engellemek 
için dikkat edilmelidir.

• Uçağın yanaşmasında körüğün emniyetli park sahasının içerisinde olup olmadığı eğitimli marshalling 
personeli tarafından (makinist, ekip Sorumlusu ve harekat Memuru) kontrol edilmelidir.

• Körüğün pozisyonu uçağın yanaşmasına tehlike teşkil ediyorsa, Köprü Operatörü uyarılır veya acil du-
rum butonu ile uçak durdurulur.

• Köprü kabini ile uçağın kapısı hizalanır. Bu hizalama köprünün sağ yan tarafı uçağın kapısına 10 cm 
olacak şekilde yapılmalıdır (B-737 tipi uçaklarda “Pitot Tüpleri” sol yandadır. Bu uçaklara hizalama ya-
pılırken uçak kapısı ile köprü sağ yan arası 1 metre olmalıdır).

• Köprü kabin zemini, uçağın kapı eşiğinden 10 cm. aşağıda olacak şekilde eşiğe paralel konuma geti-
rilmelidir. 
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H- Jet İtişlerinden Korunma (Jet Blast Önlemleri)

Uçak motorları çalışma prensipleri nedeniyle, kurallara uyulmadığı takdirde sonucu çok ciddi olabilecek 
kazalara neden olabilir.

Jet motorlarının çalışma prensibi: Motor, pal adı verilen titanyumdan imal edilmiş pervaneler (blade) 
yardımı ile havayı çeker. Elektrik süpürgesi gibi vakumlanarak çekilen bu hava içeriye alındıktan sonra yan-
ma odalarında yakıtla birlikte basınç altında yakar. Ortaya çıkan itiş gücünü uçağın egzozundan dışarı verir 
ve ileri hareket sağlanır. 

Yapılan araştırmalara göre maksimum güçte çalışan yolcu uçaklarının motorlarının arkasından saatte 603 
kilometre hızla esen rüzgarlar oluşur. 

Örneğin motordan 61 metre uzakta rüzgar saatte 240 kilometre hızla eser. Kategori 1 fırtınaların bile sa-
atteki hızı 119-153 kilometre olduğu düşünülürse; uçağın egzozundan çıkan itiş gücünün ne kadar tehlikeli 
olduğu aşikardır. Uçaklarda taksi sırasında çok az gaz açılması bile fırtınadan daha ağır etkiler oluşturabilir. 

JET Motorunun Tehlike Alanları
Jet motorların etrafında iki önemli tehlike bölgesi vardır.

A- Çekim Alanı (Jet Ingestion)
Uçaklara hizmet vermesi planlanan personel, araç ve ekipman, zaman kazanmak için uçağın yanaşacağı 

park yerine önceden gider ve bekler. Uçak, kendisi için belirlenmiş park pozisyonuna yanaştıktan sonra 
motorlarını susturur. 

Yanaşma manevrası ile motorlarını durdurana kadar geçen süre; kaza risklerinin en fazla olduğu zaman 
dilimidir.

Taksi yollarında karşıdan karşıya geçen araç sürücülerinin, bu konuda çok dikkatli olmaları ve emniyet 
mesafesi standartlarına uymaları gerekmektedir.   
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Motorların Çekim Alanından Korunma Standartları:
1. Uçak motorları durmadan veya “Anti Collision Beacon” ışığı yanarken uçağın burun hizasından ileriye 

geçilmez.

2. Başı boş ekipmanlar tehlikeli bölgelerden uzak tutulur.

3. Uçağa, hiçbir zaman motorları durmadan yaklaşılmaz.

4. Takozlar, uçağın ana dikmesine Anti Collision Beacons (ACBs) ışıkları söndükten sonra yerleştirilir.

5. Motor çekim alanının etkili olduğu mesafeye yaklaşırsanız, sonuçları ölümcül olabilir.

6. Jet motorlarının farklı çekim güçleri vardır. Çekim alanının yarattığı tehlikeli bölgeler uçağın boyutu ve 
motor gücüne göre 15 metreye kadar etkili olabilir.

7. Bu çekim gücü motora yaklaştıkça daha tehlikeli olur. Bu nedenle motorlar çalışırken hiçbir zaman mo-
torlara yaklaşılmamalıdır. 

Özel Durumlar:
Görevleri nedeniyle sadece üç personelin motorlar durmadan burun hizasını ön dikmeye kadar geçebil-

me izni bulunur.

1. Head set personeli  (Kulaklık girişleri uçağın burnunda ve emniyetli mesafede bulunur.)

2. Ön tekerlek takozlarını yerleştiren personel

3. Eğer gerekiyor ise GPU’yu bağlayan personel

JET Motorunun Tehlike Alanları
Jet motorların etrafında iki önemli tehlike bölgesi vardır.

B- Jet İtişi (Jet Blast)
Motor arkasında egzozdan hızla ve yüksek sıcaklıkta dışarıya çıkan hava patlaması oluşur. Motorun itme 

gücü artıkça, bu havanın sıcaklık ve hızı da aynı oranda artar.

Unutulmamalıdır ki jet rüzgarı çok büyüktür ve ağır araçları bile rahatlıkla metrelerce sürükleyebilir.

Motorların jet itişinden korunmak için standartlar:

• Motorları düşük güçte (rölantide) çalışan bir uçağın arkasında bırakılması gereken minimum emniyetli 
mesafe, o uçağın uzunluğu kadar olmalıdır.

• Motorları yüksek güçte çalışan (hareket halinde uçak) bir uçağın arkasında bırakılması gereken mini-
mum emniyetli mesafe ise söz konusu uçağın uzunluğunun iki katı olmalıdır.

Yüksek güç (hareket 
halinde olan bir uçak 
için), uçağın boyundan 
iki katı emniyet 
mesafesi bulunmalıdır.

Düşük güç (Rölantide 
çalışma) esnasında, 
uçağın boyundan bir 
katı emniyet mesafesi 
bırakılmalıdır.
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C- Pervaneler Hakkında Uyarılar

• Günümüzde, hizmet verilen uçakların büyük çoğunluğu jet motorlu olsa da pervaneli hava araçlarına da 
hizmet vermekteyiz. Bu hava araçlarında en önemli tehlike pervanelerdir.

• Havacılık uzmanları, helikopterin yere indikten hemen sonra kazaların çokça meydana geldiğine dikkat 
çekerek; psikolojik olarak helikopterden inen yolcuların arka tarafa doğru ilerlediğini ve yukarıda dönen 
ana palden çok daha hızlı ve küçük olan pervanenin genellikle fark edilemediği ve kazaların bir çoğu-
nun bu yüzden meydana geldiğini açıklamaktadır. 

• Pervaneli uçaklarda; uçak altına girilmeden önce, pervanelerin tamamen durması beklenmelidir. 
Özellikle Rus uçaklarında pervaneler teknik yapıları gereği uzun süre dönmeye devam ederler. Perva-
nelerin dönüş hızı çok yavaş da olsa tamamen durmadan kesinlikle burun hizasından öteye geçilme-
melidir.

• Ayrıca pervaneler tam olarak durduktan sonra da dikkatli olmak gerekir. Kesinlikle motorların dönüş 
alanı içerisinden geçilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bu motorlar çok kısa sürede ivme kazanabilirler. 
Kokpit personelinin de hata yapabileceği göz ardı edilmemelidir.

• Bazı pervaneli uçaklarda örn: AN/24 - AN/26 ana iniş takımları motorun bulunduğu kaportanın içeri-
sinden çıkar ve pervanelerin hemen arkasında bulunur.

• En fazla hatalı davranışa bu uçaklarda rastlanılmaktadır. Genellikle ana iniş takımlarına takozları yerleş-
tirecek olan personel, pervanelerin dönüş alanı içerisinden geçerek takozlamayı yapmaya çalışır. Bu tür 
uçaklarda motorların etrafından dolaşılmalı ve kesinlikle pervanelerin arasından geçilmemelidir. 

Özetle pervanelerin tehlikelerinden korunabilmek için gereken kurallar aşağıdaki gibidir;

• Hiçbir zaman pervane el ile durdurulmamalıdır. 

• Pervaneler tamamen durana kadar beklenmelidir. 

• Pervanelerin özellikle motorlar durduktan sonra sessiz olduğu unutulmamalıdır. 

• Dönen pervaneler kolayca görünmediğinden dikkatli olunmalıdır. 

• Pervaneli motor çalıştığı zaman, pervanelerin çevresindeki tehlikeli alan 4 metredir. Bu mesafe korun-
malıdır. 
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Push-Back ve Towing İşlemleri

Tüm yer hizmetleri tamamlanmış olan bir uçağın; “TAXI” yoluna çıkartılması için bulunduğu park pozisyo-
nundan güvenli bir şekilde geriye doğru itilmesi işlemine PUSH-BACK denir.

Körük veya açık park pozisyonundaki bir uçağın; bakım, motor test, slot vb. sebeplerle apronda yer de-
ğiştirmesine veya hangara çekilmesi işlemine ise TOWING denir.

Bir uçağın geliş veya gidişindeki push-back / towing gibi yer hareketlerinin emniyetli bir şekilde ger-
çekleştirilebilmesi için, yeterli sayıda ve uygun nitelikte eğitimli ve sertifikalı personelin görevlendirilmesi 
gerekmektedir.

Bu işlemler için uçağın gerçekleştirecek olduğu yer hareketinin yanı sıra aşağıdaki hususlar da göz önün-
de bulundurularak değerlendirilmelidir.

1. Uçak Tipi: Operasyonu gerçekleştirilecek uçak tipine ve ortam/hava şartlarına uygun ekipman seçil-
melidir.

2. Altyapı: İlgili işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için nitelikli ve eğitimli personel görevlendirilmelidir.

3. Kullanılan Ekipmanlar: Ekipmanlar uygun ve doğru şekilde kullanılmalı ve bakımlı olmalıdır. 

Towcar (traktör) & Towbarless: Uçağı towbarlı veya towbarsız iten veya çeken araca denir.

Towbar: Uçak tipine göre özel olarak imal edilen, uçak ve push-back arasında bağlayıcı görev yapan yer 
teçhizatıdır.

Head-set: Yer personeli ile kaptan arasındaki haberleşmeyi sağlayan ekipmandır.

By pass pin: Ön dikmeye gelen hidrolik basıncın yolunu değiştirmek, kesmek için kullanılan pindir.

Shear pin: Sert hareketler ve aşırı yükler karşısında, uçağın (ön dikme) hasarlanmasını önlemek için 
towbar üzerine monte durumda olan ve kırılabilen metal pindir.
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Push-Back/Towing İşlemlerinde Genel Kurallar

• Uçağın gidiş yüzey kontrolü tamamlandıktan sonra herhangi bir nedenle yolcu, servis veya ambar 
kapılarının açılması durumunda, o bölge tekrar kontrol edildikten sonra push-back operasyonu başla-
tılmalıdır. 

• Bir uçağın push-back veya towing işlemi esnasında, söz konusu uçak tipi ile ilgili havayolunun talepleri 
ve/veya üretici firmanın önerileri doğrultusunda hareket edilmelidir. 

• Ön dikmenin azami dönüş açısı kesinlikle aşılmamalıdır.

• Uçağa hizmet veren tüm diğer ekipmanlar ve servis araçları uçaktan ayrılmış ve uygun mesafede ko-
numlandırılmış olmalıdır.

• Operasyon sahasının yabancı maddelerden arındırılmış olmasını sağlamak amacıyla FOD kontrolü ya-
pılmalıdır.

• Push-back veya towing işlemini yürüten kişi, daima kokpitin görüş alanı içinde olmalı, tehlikeli böl-
gelerden uzak durmalı, hiçbir aşamada geri yürümemeli ve operasyonun hiçbir aşamasında towbar 
üzerinden geçmemelidir.

• Head-set ve/veya manuel iletişim kuran harekat memuru, uçak motorundan ve towcar aracına emni-
yetli mesafede yürümelidir.

• Uçak tipine uygun by pass pin, ön dikmede bulunan ilgili yuvaya doğru şekilde takılmalıdır.

• Towbarla uçağın bağlantısı yapıldıktan sonra, pimlerin deliklere geçtiği veya mekanizmanın tam olarak 
yerine oturduğu el ve gözle kontrol edilmelidir.

• Towbar uçağa bağlanmadan önce; shear pin, uçak bağlantı mekanizması ve hidrolik pompa kontrol 
edilmelidir. Towbar uçağa bağlandıktan sonra ilgili bağlantı mekanizması tekrar kontrol edilerek emin 
olunmalıdır.

• Boarding’in bitimine yakın alınan onay ile push-back towbara ya da towbarless uçağa nezaretçi eşli-
ğinde; boarding bitmiş ve tüm ekipmanlar uçaktan ayrıldıktan sonra ise towcar uçağa bağlanmalıdır.

• Bir uçağın push-back veya towing işlemi esnasında, yer personeli ile kokpit personeli arasında, önce-
den belirlenmiş olan ortak bir frezyolojinin kullanıldığı sözlü iletişim gerçekleştirilmelidir.
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• Uçağa güç sağlayan kabloların 
ve yolcu köprüsünün uçaktan 
ayrılmış olduğu kontrol edil-
melidir.

• Takozların tüm tekerlerin önle-
rinden alındığı kontrol edilme-
lidir.

• Push-back veya towing 
işlemi için kokpit per-
soneli ile iletişim, hare-
kat personeli veya uçak teknis-
yeni tarafından yürütülür. 

• Bu işlem için kullanılan head 
sete ait, emniyet için gereken 
yeterli mesafeyi sağlayan kor-
donu bulunmalıdır. Bu mesafe, 
hem uçak ön dikmesi hem de push-back için kullanılan araç ve tow-bar arasındaki emniyetli mesafe 
hesaplanarak bırakılmalıdır.

• Mevcut iletişim sisteminin sekteye uğraması ihtimaline karşı, ikinci bir iletişim sistemi hazır bulundu-
rulmalıdır.

• Head set sisteminde oluşabilecek bir arızada, iletişim IATA standartlarında belirtilen el işaretleriyle ya-
pılmalıdır. Bu işaretler tüm operatör ve harekat memurlarınca bilinmelidir.

• Push-back esnasında iletişim kesilirse bu durum hemen uçuş ekibine bildirilmeli ve uçağın yavaşlatıla-
rak durdurulması sağlanmalıdır. Akabinde uçak frene aldırılmalı ve yeniden iletişime geçilmelidir.

• Operasyona katılan tüm personel, sorumlu kişi tarafından, operasyonel sorumlulukları hakkında bilgi-
lendirilmelidir.

• Uçak altında görev alan personel; motor emiş gücü, ön dikmenin hareketi, düşük görüş, vb. tehlike 
yaratabilecek konular hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

• Uçağın park pozisyonundan ayrılmasından önce mutlaka, uçağın hizmet kapıları ve panellerinin kapalı 
ve kilitli olduğu kontrol edilmelidir.

• Uçağın yer hareketlerine başlamadan önce ya da harekat sırasında, merkez hat çizgisi boyunca herhan-
gi bir engel bulunup bulunmadığı görsel olarak kontrol edilmelidir.

• Uçağın hareket ettirilmesinden önce, iletişimin ne şekilde sağlanacağı ve push-back/towing işleminin 
nasıl yapılacağı konusunda tüm personel arasında mutabakat sağlanmalıdır. Bu farkındalığı oluşturmak 
için, sorumlu kişi farklı renkte ve belirgin bir ceket/yelek giymelidir.

• Harekat memuru ve uçağın sorumlu teknisyeni tarafından en son onay işareti uçuş ekibine verilmelidir.

• Harekat memuru ve uçağın sorumlu teknisyeni tarafından, varsa by-pass pin uçuş ekibine gösterilme-
lidir.

• Harekat memuru ve uçağın sorumlu teknisyeni tarafından, uçuş ekibinden her şeyin yolunda olduğuna 
dair onay alınmalıdır.

• Her gidiş veya geliş yer hareketi (hizmeti) operasyonunda, güvenli operasyon için sorumlu kişi harekat 
memurudur. Çalışan tüm personel bu kişinin sorumlu olduğunu bilmelidir. 
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De/Anti Icing 

Bir uçağın kanatlarına, kuyruğuna, gövdesine, stabilizer’lerine, kontrol yüzeylerine, motor girişlerine, 
pitot tube’lerine, static port’larına ve diğer kritik alanlarına kırağı, buz, kar veya sulu kar birikmesi veya 
oluşması durumunda, uçağın kalkışı (take off) mümkün olmayabilir. 

Bu nedenle uçakların emniyetli bir şekilde kalkış yapabilmesi için de-icing/anti-icing uygulaması yapıl-
malıdır. 

Uçakta Buzlanmaya Neden Olan Şartlar

a) Yerde Buzlanma Şartları 

Hava sıcaklığının donma noktasının altında olduğu, yağış veya yoğunlaşma yoluyla buz ya da rutubetin 
meydana geldiği zamanlarda beklenmelidir. Yağış; yağmur, kar veya sulu kar şeklinde olabilir. Ayrıca buzlan-
ma, hava sıcaklığı donma derecesi altında ise sisli havalardaki yoğunlaşma nedeniyle de olabilir.

b) Uçak ile İlgili Şartlar

I- Dış hava sıcaklığı donma derecesinin üzerinde olsa bile, uçak yere indiğinde, tankta fazla yakıt kalmışsa 
veya ilave olarak uçağa 0 °C den daha soğuk yakıt ikmali yapılmışsa, kanat üst ve alt yüzeylerinde oluşan su 
zerrecikleri karlanma veya buzlanmaya dönüşür.

II- Uçağın sıcak bir ortamdan çıkışında (hangar), kar yağışı var ise, kar uçak üzerinde erir, yapısal soğuma 
başlayınca da su buza dönüşür. Bu durum seferden yeni gelmiş bir uçak için de geçerlidir.

III- Kar yağışı devam ederken durdurulmuş sıcak motor üzerinde eriyen kar, motor kaporta ve sens delik-
lerinden veya havalandırma deliklerinden içeriye dolarak donar ve bazı mekanik sistem arızalarına sebebi-
yet verebilir.

IV- Kanat üzerinde gözle görülmesi çok zor olan “Clear Ice (şeffaf buz)” oluşur.

De-Icing: Temiz bir uçak yüzeyi elde etmek için uçak yüzeyleri üzerinde birikmiş olan kırağı, buz, sulu kar 
ve karın temizlenmesi işlemidir.

Anti-Icing: Önlem amaçlı olup, belirli bir süre için (Hold Over Time) temiz uçak yüzeyini, üzerinde oluşa-
bilecek kırağı, buz veya kar birikintilerine karşı korumak içindir.
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De-Icıng/Anti-Icıng Uygulama Teknikleri 

De-Icing: Tabanca, mızrak ucu şeklinde ayarlanmalı, buzlanma olan bölgelerde buz kırılana kadar aynı 
noktaya sıkılmalı daha sonra oluşan buz tabakasını bu noktadan hareket ettirerek temizlemelidir.

Anti-Icing: Bu işlemde tabanca en geniş açıya ayarlanmalı (rüzgarlı havalarda açı daraltılabilir) ve müm-
kün olduğu kadar homojen ve ince bir film tabakası oluşturulmalıdır.

Gövde: Gövde üzerindeki kar, kırağı ve buzu temizlemek  için  üst orta bölümden başlayarak De-icing 
ve Anti-icing yapılmalıdır. Kokpit ve kabin camlarına kesinlikle sıvı sıkılmamalıdır. 

Dik Yüzeyler: En üst noktadan başlayarak en alt noktaya kadar uygulanmalıdır.

De-icing/Anti-icing Uygulamasında Kısıtlamalı Bölgeler

• Motor hava girişi. 

• APU hava girişi. 

• İniş takımları kapakları. 

• Motor kaportaları

• Hava çıkışı. 

• Pitot tüpü ve problar. 

• Fren sistemi. 

• İniş takım kapakları.

• Kabin ve kokpit camları.



APRON YÖNETİMİ VE APRON EMNİYETİ

285DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Apronun Temizlenmesi/Süpürülmesi

Apronun Süpürülmesi

Taksi yapmakta olan uçakların motorlarında yabancı madde kaynaklı hasarlar (FOD) meydana gelmesini 
önlemek için kaplamalı alanların temizliği son derece önemlidir. 

Uçakların taksi yaptığı veya park ettiği kaplamalı faaliyet alanlarının belirli bir süre içerisinde süpürül-
mesini sağlamak adına, tüm apron ve taksi yollarının mekanik süpürme işlemi için düzenli bir program 
oluşturulmalıdır. 

Bunun yanı sıra, son gerçekleştirilen düzenli süpürme işlemi sonrasında gevşeyen malzemelerin biriktiği 
ve uçaklar için tehlike teşkil ettiği alanların süpürülmesi için “talep üzerine” süpürme de yapılabilir.   

Havalimanında tozlu veya kumluk bir alanda bulunmadığı sürece, pistlerin düzenli olarak süpürülmesi 
genellikle gerekmez.

Uçak park yerleri belirli aralıklarla kullanıma kapatılmalı ve kaplamalı alana zarar/hasar vermeyecek şe-
kilde kimyasal çözücü uygulanarak fırçalamak suretiyle yağ, gres ve kauçuk kalıntıları giderilmelidir. 

Bu işlem ayrıca park yeri işaretlemelerinin yeniden boyanması öncesinde de gerçekleştirilmelidir. 

Çözücü, püskürtme depoları kullanılarak bir pompa aracılığıyla uygulanabilir ve ardından park yeri me-
kanik döner fırça kullanılarak fırçalanır. Fırçalama işlemleri sırasında ilgili park yerinin uçaklar tarafından 
kullanılmaması gerekmektedir.
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ÖNSÖZ 

Emniyet Yönetimi El Kitabının (SMM) bu dördüncü baskısı, 2013 yılının Mayıs ayında yayınlanan üçüncü baskıyı tümüyle 
yürürlükten kaldırarak söz konusu baskının yerini almaktadır.  Bu baskının geliştirilmesine, söz konusu tadil ile getirilen 
değişikliklerin ele alınması ve son revizyondan itibaren kazanılan bilginin ve deneyimin yansıtılması için, Annex 19'a 1 
sayılı Revizyonun kabulü sonrasında başlanmıştır. 

Emniyet yönetimi uygulayarak geniş bir yelpazeye yayılan havacılık topluluğunun ihtiyaçlarına ve 2015 yılında 
gerçekleştirilen ikinci Üst Düzey Emniyet Konferansından ileri gelen tavsiyeye işaret etmek üzere, Emniyet Yönetimi El 
Kitabına (SMM) tamamlayıcı nitelikte olmak ve en iyi uygulamaların paylaşımına yönelik bir bilgi havuzu olarak hizmet 
etmek üzere Emniyet Yönetimi Uygulama (SMI) web sitesi (www.icao.int/SMI) oluşturulmuştur. Söz konusu web sitesinde, 
uygulamalı örnekler, araçlar ve destekleyici eğitici materyal süreklilik esasına dayalı olarak toplanacak, gözden geçirilecek
ve ilan edilecektir. 

Bu baskı, etkin Devlet emniyet programlarının (SSP) uygulanmasında Devletlere destek vermeyi amaçlamaktadır.  Hizmet 
sağlayıcıları tarafından Annex 19 hükümlerine uygun olarak emniyet yönetimi sistemlerinin (SMS) uygulanmasının 
sağlanması buna dahildir.  Emniyet yönetimi ilkeleriyle tutarlı olabilmek için, aşırı derecede kural koyucu olmaktan kasıtlı 
olarak sakınarak her bir Standart ve Tavsiye Edilen Uygulamanın (SARP) amaçlanan sonucuna odaklanmak üzere 
birbiriyle uyumlu çalışmalar yapılmıştır.  Emniyet yönetiminin her bir organizasyon tarafından kendine özgü ortama uygun 
olacak şekilde uyarlanmasına önem verilmiştir. 

Not 1.— Bu el kitabında, "organizasyon" terimi, gerek Devletlere gerek hizmet sağlayıcılarına atıfta bulunmak 
üzere kullanılmaktadır.  

Not 2.— Bu el kitabında, "hizmet sağlayıcısı" terimi, söz konusu terimin, uluslararası genel havacılık 
işletmelerinin hariç tutulduğu, 3. Bölüm kapsamında yer alan ziyadesiyle spesifik bir organizasyonlar listesine atıfta 
bulunmak üzere kullanıldığı Annex 19'un aksine, ister zorunlu ister gönüllü esasta olsun, SMS uygulayan herhangi bir 
havacılık sektörü organizasyonuna atıfta bulunmak üzere kullanılmaktadır.  

Dördüncü baskı, okuyucu tarafından emniyet yönetiminin dereceli olarak anlaşılmasını sağlayan dokuz bölüme ayrılmıştır. 
Bu bölümler, aşağıdaki üç tema kapsamında gruplandırılabilir: 

1) Emniyet yönetimi ana esasları – Emniyet yönetimini destekleyen temel prensiplerin okuyucu
tarafından anlaşılmasına yönelik 1. ila 3. Bölüm.

(iii)

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI tarafından 
İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca, Rusça ve İspanyolca 
baskılar halinde ayrı olarak yayınlanmıştır

999 Robert-Bourassa Boulevard, Montréal, Quebec, Kanada H3C 5H7

Sipariş bilgileri ve satış acentelerin ile kitapçılara ilişkin tam liste 
için www.icao.int adresinde bulunan ICAO İnternet sitesini ziyaret 
ediniz. 

Birinci baskı, 2006 
Üçüncü baskı, 2013 
Dördüncü baskı, 2018 
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Tüm hakları saklıdır. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın önceden yazılı 
izni olmaksızın bu yayının hiçbir bölümü çoğaltılamaz, geri kazanım 
sisteminde saklanamaz veya herhangi bir yol veya yöntem vasıtasıyla 
iletilemez.
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(iv) Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

2) Emniyet istihbaratının oluşturulması – Ana esaslara dayalı olarak geliştirilmiş 4. ila 7. Bölüm. Bu
bölümler, kaynakların en etkin ve verimli kullanımına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, veriye dayalı
kararlar almak üzere herhangi bir organizasyonun liderliği tarafından kullanılabilen, eyleme geçirilebilir
iç görülerin oluşturulmasına yönelik olarak emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin desteklenmesine
ilişkin olarak birbirleriyle ilişkili başlıktan oluşmaktadır.

3) Emniyet yönetimi uygulaması – 8. ve 9. Bölüm kapsamında, önceki bölümlerden elde edilen kavramların
Devlet ve hizmet sağlayıcısı seviyesinde emniyet yönetiminin kurumsallaştırılması için nasıl
uygulanması gerektiği açıklanmaktadır.

Bu el kitabında, Annex 19 kapsamı dışında yer alan, sektöre özgü emniyet yönetimi Standart ve Tavsiye Edilen 
Uygulamaların (SARP'ler) (örneğin, uçuş veri analizi programları) desteklenmesine yönelik kılavuzluğa yer 
verilmemektedir. Hava Aracı Kaza ve Olay Soruşturması adlı Annex 13'e uygun olarak bağımsız Devlet kaza ve olay 
soruşturmalarının yürütülmesine yönelik kılavuzluk, Hava Aracı Kaza ve Olay Soruşturması El Kitabı kapsamında yer 
almaktadır.

ICAO, katkılarından dolayı, Emniyet Yönetimi Heyeti (SMP) ile Emniyet Bilgileri Koruma Uygulama Grubu'na (SIP IG) ve 
bu el kitabına destek, tavsiye ve girdi sağlayan diğer uzman gruplara ve münferit uzmanlara teşekkürü borç bilir.   Söz 
konusu içerik iki yılın üzerinde bir süre boyunca oluşturulmuş ve akabinde, bu el kitabının geniş bir topluluk için emniyet 
yönetimine yönelik kapsayıcı bir kılavuz materyal olmasının beklenildiği göz önünde bulundurularak uzman topluluğunun 
yorumlarını toplamak ve dikkate almak üzere, görevdaşların kapsamlı gözden geçirmesine sunulmuştur. 

Bilhassa uygulanmasına ve kullanışlılığına ilişkin olmak üzere, bu el kitabına ilişkin olarak tüm Devletlerden, emniyet 
gözetimi denetim heyetlerinden ve ICAO teknik işbirliği alanındaki heyetlerden gelecek yorumlar takdir ile karşılanacaktır. 
Müteakip baskıların hazırlanmasında bu yorumlar dikkate alınacaktır.  Yorumlar aşağıdaki adrese iletilmelidir: 

Genel Sekreter
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 
999 Robert-Bourassa Boulevard 
Montréal, Quebec
Kanada, H3C 5H7
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SÖZLÜKÇE 

TANIMLAR 

Aşağıdaki terimler, bu el kitabında kullanıldıklarında aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaklardır.

Not.— Herhangi bir terimin yanında yıldız işareti olduğunda, söz konusu terim daha önceden Annex'lerde 
ve Hava Seyrüsefer Hizmetlerine İlişkin Usuller (PANS) kapsamında tanımlanmıştır.

Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP). Söz konusu Devletin Devlet emniyet programında 
tanımlanarak emniyet performansı hedefleri ve emniyet performansı göstergeleri bakımından ifade edilerek herhangi 
bir Devletteki sivil havacılık sistemi için ulaşılmak üzere Devlet otoriteleri tarafından kabul edilen emniyet performansı 
seviyesi. 

Sorumlu yetkili. Hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkin ve verimli performansından sorumlu 
olan, belirlenebilir tek kişi. 

Değişim yönetimi. Herhangi bir organizasyonun bünyesindeki değişikliklerin, bu tür değişikliklerin uygulanması 
öncesinde, belirlenen tehlikelere ve risk hafifletme stratejilerine etki edebilecek olan değişiklikler göz önünde 
bulundurulacak şekilde yönetilmesine yönelik şekli süreç.

Savunmalar.  Herhangi bir tehlikenin gerçekleşmesini veya istenmeyen sonuca dönüşmesini önlemek üzere uygulanan 
spesifik hafifletici tedbirler, önleyici kontroller veya kurtarma tedbirleri.

Hatalar.  Herhangi bir operasyon personeli tarafından gerçekleştirilen, organizasyonun veya söz konusu operasyon 
personelinin niyetinden veya beklentisinden farklılığa yol açan herhangi bir eylem veya eylemsizlik. 

*Tehlike. Herhangi bir hava aracı olayına veya kazasına sebebiyet verme veya katkıda bulunma potansiyeline sahip olan 
herhangi bir durum veya obje.

Risk hafifletme. Herhangi bir tehlikenin öngörülen sonucunun ciddiyetinin ve/veya ihtimalinin düşürülmesine yönelik 
olarak savunmaların, önleyici kontrollerin veya kurtarma tedbirlerinin dahil edilme süreci.

Emniyet. Hava araçlarının işletilmesine ilişkin veya hava araçlarının işletilmesinin doğrudan yararına olan havacılık 
faaliyetleriyle ilişkili risklerin azaltıldığı ve kabul edilebilir bir seviyede kontrol altına alındığı durum. 

*Emniyet verileri.  Havacılıkla ilgili çeşitli kaynaklardan toplanan, emniyeti muhafaza etmek veya iyileştirmek üzere
kullanılan, tanımlanmış gerçekler dizisi veya emniyet değerleri dizisi. 

Not.— Söz konusu emniyet verileri, aşağıdakiler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, ileriye 
etkili veya tepkisel nitelikteki emniyet ile ilgili faaliyetlerden toplanır: 

a) kaza veya olay soruşturmaları;

b) emniyet raporlaması;

c) sürekli uçuşa elverişlilik raporlaması;

d) operasyonel performans izlemesi;
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KISALTMALAR VE AKRONİMLER 

ADREP Kaza/olay verileri raporlaması 
AIA Kaza soruşturma otoritesi
ALoSP Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi 
AOC Hava işletme ruhsatı 
ATS Hava trafik hizmeti (hizmetleri)
CAA Sivil havacılık otoritesi
CVR Kokpit ses kayıt cihazı
D3M Veriye dayalı karar alma
Doc Doküman
ERP Acil müdahale planı
FDA Uçuş verileri analizi 
FDR Uçuş verileri kayıt cihazı 
FMS Finansal yönetim sistemi 
FRMS Yorgunluk riski yönetim sistemleri 
GASP Global Havacılık Emniyeti Planı 
ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 
iSTARS Entegre Emniyet Trendi Analiz ve Raporlama Sistemi  
LOSA Hat operasyonları emniyet denetimi 
OHSMS İş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi  OSHE

İş güvenliği, sağlık ve çevre 
PIRG Planlama ve uygulama bölgesel grubu 
QMS Kalite yönetim sistemi 
RASG Bölgesel havacılık emniyeti grubu 
RSOO Bölgesel emniyet gözetimi organizasyonu 
SAG Emniyet eylem grubu
SARP'ler Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar
SD Standart sapma 
SDCPS Emniyet verileri toplama ve işleme sistemi 
SeMS Güvenlik yönetimi sistemi 
SMM Emniyet yönetimi el kitabı
SMP Emniyet Yönetimi Heyeti 
SMS Emniyet yönetimi sistemi (sistemleri)
SPI Emniyet performansı göstergesi 
SPT Emniyet performansı hedefi 
SRB Emniyet gözden geçirme kurulu 
SRBS Emniyet riskine dayalı gözetim
SRM Emniyet riski yönetimi 
SSO Devlet emniyet gözetimi 
SSP Devlet emniyet programı 
STDEVP Popülasyon standart sapması 
TNA Eğitim ihtiyaçları analizi 
USOAP Evrensel Emniyet Gözetimi Denetim Programı

(ix)

(viii) Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

e) incelemeler, denetimler, teftişler veya

f) emniyet etütleri ve gözden geçirmeleri.

*Emniyet bilgileri.  Emniyet yönetimi amaçları için faydalı hale getirilmek üzere belirli bir bağlamda işlenen, düzenlenen
veya analiz edilen emniyet verileri. 

*Emniyet yönetimi sistemi (SMS). Gerekli organizasyon yapıları, mesuliyet, sorumluluklar, politikalar ve prosedürler
de dahil olmak üzere, emniyetin yönetilmesine yönelik sistematik bir yaklaşım. 

Emniyet amacı.  Devlet emniyet programı veya hizmet sağlayıcısının emniyet yönetimi sistemi tarafından ulaşılacak 
emniyet başarısına veya arzu edilen sonuca ilişkin kısa, üst seviye bir açıklama. 

Not.— Emniyet amaçları, organizasyonun başlıca emniyet risklerinden oluşturulur ve daha sonraki 
emniyet performansı göstergelerinin ve hedeflerinin oluşturulması sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.  

*Emniyet gözetimi. Herhangi bir Devlet tarafından, herhangi bir havacılık faaliyetini icra eden kişiler ve organizasyonlar
tarafından emniyet ile ilgili ulusal kanunlara ve düzenlemelere riayet edildiğinden emin olmak üzere icra edilen 
görev.

*Emniyet performansı.  Herhangi bir Devletin veya hizmet sağlayıcısının, söz konusu Devletin veya hizmet
sağlayıcısının emniyet performansı hedefleri ve emniyet performansı göstergeleriyle tanımlanan emniyet başarısı.

*Emniyet performansı göstergesi.  Emniyet performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan, veri tabanlı bir 
parametre.

*Emniyet performansı hedefi.  Devletin veya hizmet sağlayıcısının, emniyet amaçlarıyla uygun olan belirli bir süre genelinde 
herhangi bir emniyet performansı göstergesine yönelik olarak planlanan veya amaçlanan hedefi. 

*Emniyet riski.  Herhangi bir tehlikenin sonuçlarının veya akıbetinin tahmin edilen ihtimali ve ciddiyeti.

*Devlet emniyet programı (SSP). Emniyetin iyileştirilmesine yönelik bir dizi entegre düzenlemeler ve faaliyetler.

*Gözetim. Devlet tarafından havacılık lisansı, sertifikası, yetkilendirmesi veya onayı sahipleri tarafından belirlenmiş
gereklilikleri karşılamaya devam edildiğinin ve söz konusu Devlet tarafından öngörülen yetkinlik ve emniyet 
seviyesinde görev yapıldığının incelemeler ve denetimler vasıtasıyla proaktif olarak doğrulandığı Devlet faaliyetleri.

Sistem. Birbiriyle ilişkili ve birbirine bağımlı unsurlardan ve bileşenlerden ve herhangi bir spesifik faaliyetin yürütülmesi 
veya herhangi bir problemin çözüme kavuşturulması için oluşturulan ilgili politikalardan, prosedürlerden ve 
uygulamalardan oluşan organize ve bir amaca yönelik yapı. 

Tetikleyici. Gerekli görülen herhangi bir eylemin (örneğin, herhangi bir değerlendirme, düzeltme veya iyileştirici faaliyet) 
başlatılmasına hizmet eden belirli bir emniyet performansı göstergesine ilişkin belirlenmiş seviye veya kriter değeri. 



EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI

295DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

KISALTMALAR VE AKRONİMLER 

ADREP Kaza/olay verileri raporlaması 
AIA Kaza soruşturma otoritesi
ALoSP Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi 
AOC Hava işletme ruhsatı 
ATS Hava trafik hizmeti (hizmetleri)
CAA Sivil havacılık otoritesi
CVR Kokpit ses kayıt cihazı
D3M Veriye dayalı karar alma
Doc Doküman
ERP Acil müdahale planı
FDA Uçuş verileri analizi 
FDR Uçuş verileri kayıt cihazı 
FMS Finansal yönetim sistemi 
FRMS Yorgunluk riski yönetim sistemleri 
GASP Global Havacılık Emniyeti Planı 
ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 
iSTARS Entegre Emniyet Trendi Analiz ve Raporlama Sistemi  
LOSA Hat operasyonları emniyet denetimi 
OHSMS İş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi  OSHE

İş güvenliği, sağlık ve çevre 
PIRG Planlama ve uygulama bölgesel grubu 
QMS Kalite yönetim sistemi 
RASG Bölgesel havacılık emniyeti grubu 
RSOO Bölgesel emniyet gözetimi organizasyonu 
SAG Emniyet eylem grubu
SARP'ler Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar
SD Standart sapma 
SDCPS Emniyet verileri toplama ve işleme sistemi 
SeMS Güvenlik yönetimi sistemi 
SMM Emniyet yönetimi el kitabı
SMP Emniyet Yönetimi Heyeti 
SMS Emniyet yönetimi sistemi (sistemleri)
SPI Emniyet performansı göstergesi 
SPT Emniyet performansı hedefi 
SRB Emniyet gözden geçirme kurulu 
SRBS Emniyet riskine dayalı gözetim
SRM Emniyet riski yönetimi 
SSO Devlet emniyet gözetimi 
SSP Devlet emniyet programı 
STDEVP Popülasyon standart sapması 
TNA Eğitim ihtiyaçları analizi 
USOAP Evrensel Emniyet Gözetimi Denetim Programı

(ix)

(viii) Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

e) incelemeler, denetimler, teftişler veya

f) emniyet etütleri ve gözden geçirmeleri.

*Emniyet bilgileri.  Emniyet yönetimi amaçları için faydalı hale getirilmek üzere belirli bir bağlamda işlenen, düzenlenen
veya analiz edilen emniyet verileri. 

*Emniyet yönetimi sistemi (SMS). Gerekli organizasyon yapıları, mesuliyet, sorumluluklar, politikalar ve prosedürler
de dahil olmak üzere, emniyetin yönetilmesine yönelik sistematik bir yaklaşım. 

Emniyet amacı.  Devlet emniyet programı veya hizmet sağlayıcısının emniyet yönetimi sistemi tarafından ulaşılacak 
emniyet başarısına veya arzu edilen sonuca ilişkin kısa, üst seviye bir açıklama. 

Not.— Emniyet amaçları, organizasyonun başlıca emniyet risklerinden oluşturulur ve daha sonraki 
emniyet performansı göstergelerinin ve hedeflerinin oluşturulması sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.  

*Emniyet gözetimi. Herhangi bir Devlet tarafından, herhangi bir havacılık faaliyetini icra eden kişiler ve organizasyonlar
tarafından emniyet ile ilgili ulusal kanunlara ve düzenlemelere riayet edildiğinden emin olmak üzere icra edilen 
görev.

*Emniyet performansı.  Herhangi bir Devletin veya hizmet sağlayıcısının, söz konusu Devletin veya hizmet
sağlayıcısının emniyet performansı hedefleri ve emniyet performansı göstergeleriyle tanımlanan emniyet başarısı.

*Emniyet performansı göstergesi.  Emniyet performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan, veri tabanlı bir 
parametre.

*Emniyet performansı hedefi.  Devletin veya hizmet sağlayıcısının, emniyet amaçlarıyla uygun olan belirli bir süre genelinde 
herhangi bir emniyet performansı göstergesine yönelik olarak planlanan veya amaçlanan hedefi. 

*Emniyet riski.  Herhangi bir tehlikenin sonuçlarının veya akıbetinin tahmin edilen ihtimali ve ciddiyeti.

*Devlet emniyet programı (SSP). Emniyetin iyileştirilmesine yönelik bir dizi entegre düzenlemeler ve faaliyetler.

*Gözetim. Devlet tarafından havacılık lisansı, sertifikası, yetkilendirmesi veya onayı sahipleri tarafından belirlenmiş
gereklilikleri karşılamaya devam edildiğinin ve söz konusu Devlet tarafından öngörülen yetkinlik ve emniyet 
seviyesinde görev yapıldığının incelemeler ve denetimler vasıtasıyla proaktif olarak doğrulandığı Devlet faaliyetleri.

Sistem. Birbiriyle ilişkili ve birbirine bağımlı unsurlardan ve bileşenlerden ve herhangi bir spesifik faaliyetin yürütülmesi 
veya herhangi bir problemin çözüme kavuşturulması için oluşturulan ilgili politikalardan, prosedürlerden ve 
uygulamalardan oluşan organize ve bir amaca yönelik yapı. 

Tetikleyici. Gerekli görülen herhangi bir eylemin (örneğin, herhangi bir değerlendirme, düzeltme veya iyileştirici faaliyet) 
başlatılmasına hizmet eden belirli bir emniyet performansı göstergesine ilişkin belirlenmiş seviye veya kriter değeri. 



EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI

296 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

YAYINLAR 
(Bu el kitabında atıfta bulunulan yayınlar) 

 
 
 

Bu el kitabında aşağıdaki dokümanlara atıfta bulunulmaktadır ve söz konusu dokümanlar ilave kılavuz materyal sunabilecektir.

ICAO DOKÜMANLARI  
 
 

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Annex'leri 
 

Annex 1 — Personel Lisanslandırma 
 

Annex 6 — Hava Araçlarının Operasyonu 
Kısım I — Uluslararası Ticari Hava Taşımacılığı — Uçaklar 
Kısım II — Uluslararası Genel Havacılık — Uçaklar 

 
Annex 8 — Hava Araçlarının Uçuşa Elverişliliği  

 
Annex 13 — Hava Aracı Kaza ve Olay Soruşturması  

 
Annex 14 — Havaalanları 

Cilt I — Havaalanı Tasarımı ve İşletimi 
 

Annex 18 — Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Emniyetli Taşınması 
 

Annex 19 — Emniyet Yönetimi  
 
 

PANS 
 

Hava Seyrüsefer Hizmetlerine İlişkin Usuller (PANS — Havaalanları (Doc 9981)

Hava Seyrüsefer Hizmetlerine ilişkin Usuller — Hava Trafik Yönetimi (PANS-ATM) (Doc 4444)

El Kitapları 
 

Havalimanı Hizmetleri El Kitabı (Doc 9137), Kısım 3 — Yaban Hayatının 

Kontrolü ve Azaltılması Hava Trafik Hizmetleri Planlama El Kitabı (Doc 9426)

Uçuşa Elverişlilik El Kitabı (Doc 9760)

Havacılık Güvenliği El Kitabı (Doc 8973 — Hizmete Özel)

Global Havacılık Emniyeti Planı (GASP) (Doc 10004)

(xi) 



EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI

297DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

YAYINLAR 
(Bu el kitabında atıfta bulunulan yayınlar) 

 
 
 

Bu el kitabında aşağıdaki dokümanlara atıfta bulunulmaktadır ve söz konusu dokümanlar ilave kılavuz materyal sunabilecektir.

ICAO DOKÜMANLARI  
 
 

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Annex'leri 
 

Annex 1 — Personel Lisanslandırma 
 

Annex 6 — Hava Araçlarının Operasyonu 
Kısım I — Uluslararası Ticari Hava Taşımacılığı — Uçaklar 
Kısım II — Uluslararası Genel Havacılık — Uçaklar 

 
Annex 8 — Hava Araçlarının Uçuşa Elverişliliği  

 
Annex 13 — Hava Aracı Kaza ve Olay Soruşturması  

 
Annex 14 — Havaalanları 

Cilt I — Havaalanı Tasarımı ve İşletimi 
 

Annex 18 — Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Emniyetli Taşınması 
 

Annex 19 — Emniyet Yönetimi  
 
 

PANS 
 

Hava Seyrüsefer Hizmetlerine İlişkin Usuller (PANS — Havaalanları (Doc 9981)

Hava Seyrüsefer Hizmetlerine ilişkin Usuller — Hava Trafik Yönetimi (PANS-ATM) (Doc 4444)

El Kitapları 
 

Havalimanı Hizmetleri El Kitabı (Doc 9137), Kısım 3 — Yaban Hayatının 

Kontrolü ve Azaltılması Hava Trafik Hizmetleri Planlama El Kitabı (Doc 9426)

Uçuşa Elverişlilik El Kitabı (Doc 9760)

Havacılık Güvenliği El Kitabı (Doc 8973 — Hizmete Özel)

Global Havacılık Emniyeti Planı (GASP) (Doc 10004)

(xi) 



EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI

298 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Bölüm 1. GİRİŞ 

 
1.1 EMNİYET YÖNETİMİ NEDİR? 

 
1.1.1 Emniyet yönetimi, havacılık kazalarıyla ve olaylarıyla sonuçlanmaları öncesinde emniyet risklerinin proaktif 
bir şekilde hafifletilmesini amaçlamaktadır. Emniyet yönetiminin uygulanmasıyla, Devletler, emniyet faaliyetlerini daha 
disiplinli, bütünleyici ve odaklanmış bir şekilde yönetebilirler.  Emniyetli operasyonlara yönelik katkısını ve rolünü tam 
olarak kavramak, ilgili Devletin ve havacılık sektörünün emniyet risklerinin ele alınmasına yönelik tedbirlere öncelik 
vermesine ve kaynaklarını havacılık emniyetinin optimal yararına daha etkin bir şekilde yönetmesine imkan verir. 

1.1.2 Herhangi bir Devletin emniyet yönetimi faaliyetlerinin etkinliği, Devlet emniyet programı (SSP) vasıtasıyla ve 
hizmet sağlayıcılarına yönelik emniyet yönetimi sistemleri (SMS'ler) vasıtasıyla resmi ve kurumsallaşmış bir şekilde 
yürütüldüğünde güçlendirilir.  Herhangi bir Devletin, hizmet sağlayıcılarına yönelik Emniyet Yönetimi Sistemleri (SMS'ler) 
ile birleştirilmiş emniyet programı kapsamında, emniyet riskleri sistematik bir şekilde ele alınır, her bir hizmet sağlayıcısının 
emniyet performansı iyileştirilir ve söz konusu Devletin emniyet performansı bir bütün halinde geliştirilir. 

1.1.3 Devlet Emniyet Programı (SSP), her bir Devlet tarafından, söz konusu Devletin havacılık emniyeti 
performansının yönetilmesine yardımcı olunmasına yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım olarak oluşturulur ve sürdürülür.  
Mevcut havacılık emniyeti kaydına uyum bazlı geleneksel yaklaşımla erişilir ve buna Devlet Emniyet Programının (SSP) 
temeli olarak muamele edilmeye devam edilmelidir.  Böylelikle, Devletler tarafından etkin emniyet gözetimi sistemlerinin 
uygulandığından emin olunmalıdır.  Devlet Emniyet Programı (SSP) hakkında daha fazla bilgiye 8. Bölüm kapsamında 
ulaşılabilir. 

1.1.4 Devletler tarafından, tehlikeleri tanımlamak, verileri toplamak ve analiz etmek ve emniyet risklerini süreklilik 
esasına dayalı olarak değerlendirmek ve yönetmek suretiyle, emniyet performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için, 
Annex 19 - Emniyet Yönetimi kapsamında belirlendiği şekilde, kendi yetkisi dahilindeki hizmet sağlayıcıları tarafından bir 
Emniyet Yönetim Sisteminin (SMS) oluşturulması ve sürdürülmesi gerekli görülecektir (Emniyet Yönetimi Sistemi 
uygulanabilirliğine ilişkin detaylar için bakınız madde 1.2).  Emniyet Yönetimi Sisteminin uygulanmasına ilişkin daha fazla 
bilgiye 9. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

1.1.5 ICAO Global Havacılık Emniyeti Planı (GASP, Doc 10004) amaçları kapsamında Devletler tarafından sağlam 
ve sürdürülebilir emniyet gözetimi sistemlerinin yerleştirilmesi ve bu sistemlerin artan bir şekilde, emniyet performansının 
yönetilmesine yönelik daha gelişmiş araçlara dönüştürülmesi öngörülmektedir.  Bu amaçlar, Devletler tarafından Devlet 
Emniyet Programlarının (SSP'ler) ve hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetim Sistemlerinin (SMS'ler) 
uygulanmasına yönelik ICAO gereklilikleri ile aynı doğrultudadır. 

1.1.6 Sadece herhangi bir Devletin uyumlu olup olmamasına yoğunlaşılmasından ziyade, arzu edilen sonuca 
ulaşılmasına odaklanmakta olduğundan dolayı emniyete yönelik bu performansa dayalı yaklaşım sayesinde iyileştirmelere 
fırsat verir.  Bununla birlikte, belirtilen sonuçlara ulaşmak, Devletlere ilişkin olarak ise her bir hizmet sağlayıcısının 
yaklaşımını değerlendirmek üzere, havacılık sektörü tarafında uygun yöntemlerin oluşturulması için gayret gerektirmekte 
olması sebebiyle, emniyet performansı yaklaşımının uygulanmasının ortak çalışmaya dayalı olduğunu kayda almak önem 
arz etmektedir. 

1-1 

(xii) Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Hava Aracı Kaza ve Olay Soruşturması El Kitabı (Doc 9756)

Kısım I — Organizasyon ve Planlama 
Kısım II — Prosedürler ve Kontrol Listeleri 
Kısım III — Soruşturma 
Kısım IV — Raporlama 

Yorgunluk Yönetimi Yaklaşımlarının Gözetimine ilişkin El Kitabı (Doc 9966)

Lazer Yayıcı Cihazlara ve Uçuş Emniyetine ilişkin El Kitabı (Doc 9815)

Uzaktan Kumanda Edilen Pilotsuz Hava Aracı Sistemlerine ilişkin El Kitabı (RPAS) (Doc 10019)

Sivil Havacılık Emniyet Denetçilerinin Yetkinliklerine ilişkin El Kitabı (Doc 10070)

ICAO Kuş Çarpması Bilgilendirme Sistemine ilişkin El Kitabı (IBIS) (Doc 9332)

Emniyet Bilgilerinin Korunmasına ilişkin El Kitabı (Doc 10053)
Kısım I — Kaza ve Olay Soruşturma Kayıtlarının Korunması 

Emniyet Gözetimi El Kitabı (Doc 9734)
Kısım A — Devlet Emniyet Gözetim Sisteminin Oluşturulması ve Yönetimi 
Kısım B — Bölgesel Emniyet Gözetimi Organizasyonunun Oluşturulması ve Yönetimi Tehlikeli 

Maddelerin Hava Yoluyla Emniyetli Taşınmasına Yönelik Teknik Talimatlar (Doc 9284)
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disiplinli, bütünleyici ve odaklanmış bir şekilde yönetebilirler.  Emniyetli operasyonlara yönelik katkısını ve rolünü tam 
olarak kavramak, ilgili Devletin ve havacılık sektörünün emniyet risklerinin ele alınmasına yönelik tedbirlere öncelik 
vermesine ve kaynaklarını havacılık emniyetinin optimal yararına daha etkin bir şekilde yönetmesine imkan verir. 

1.1.2 Herhangi bir Devletin emniyet yönetimi faaliyetlerinin etkinliği, Devlet emniyet programı (SSP) vasıtasıyla ve 
hizmet sağlayıcılarına yönelik emniyet yönetimi sistemleri (SMS'ler) vasıtasıyla resmi ve kurumsallaşmış bir şekilde 
yürütüldüğünde güçlendirilir.  Herhangi bir Devletin, hizmet sağlayıcılarına yönelik Emniyet Yönetimi Sistemleri (SMS'ler) 
ile birleştirilmiş emniyet programı kapsamında, emniyet riskleri sistematik bir şekilde ele alınır, her bir hizmet sağlayıcısının 
emniyet performansı iyileştirilir ve söz konusu Devletin emniyet performansı bir bütün halinde geliştirilir. 

1.1.3 Devlet Emniyet Programı (SSP), her bir Devlet tarafından, söz konusu Devletin havacılık emniyeti 
performansının yönetilmesine yardımcı olunmasına yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım olarak oluşturulur ve sürdürülür.  
Mevcut havacılık emniyeti kaydına uyum bazlı geleneksel yaklaşımla erişilir ve buna Devlet Emniyet Programının (SSP) 
temeli olarak muamele edilmeye devam edilmelidir.  Böylelikle, Devletler tarafından etkin emniyet gözetimi sistemlerinin 
uygulandığından emin olunmalıdır.  Devlet Emniyet Programı (SSP) hakkında daha fazla bilgiye 8. Bölüm kapsamında 
ulaşılabilir. 

1.1.4 Devletler tarafından, tehlikeleri tanımlamak, verileri toplamak ve analiz etmek ve emniyet risklerini süreklilik 
esasına dayalı olarak değerlendirmek ve yönetmek suretiyle, emniyet performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için, 
Annex 19 - Emniyet Yönetimi kapsamında belirlendiği şekilde, kendi yetkisi dahilindeki hizmet sağlayıcıları tarafından bir 
Emniyet Yönetim Sisteminin (SMS) oluşturulması ve sürdürülmesi gerekli görülecektir (Emniyet Yönetimi Sistemi 
uygulanabilirliğine ilişkin detaylar için bakınız madde 1.2).  Emniyet Yönetimi Sisteminin uygulanmasına ilişkin daha fazla 
bilgiye 9. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

1.1.5 ICAO Global Havacılık Emniyeti Planı (GASP, Doc 10004) amaçları kapsamında Devletler tarafından sağlam 
ve sürdürülebilir emniyet gözetimi sistemlerinin yerleştirilmesi ve bu sistemlerin artan bir şekilde, emniyet performansının 
yönetilmesine yönelik daha gelişmiş araçlara dönüştürülmesi öngörülmektedir.  Bu amaçlar, Devletler tarafından Devlet 
Emniyet Programlarının (SSP'ler) ve hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetim Sistemlerinin (SMS'ler) 
uygulanmasına yönelik ICAO gereklilikleri ile aynı doğrultudadır. 

1.1.6 Sadece herhangi bir Devletin uyumlu olup olmamasına yoğunlaşılmasından ziyade, arzu edilen sonuca 
ulaşılmasına odaklanmakta olduğundan dolayı emniyete yönelik bu performansa dayalı yaklaşım sayesinde iyileştirmelere 
fırsat verir.  Bununla birlikte, belirtilen sonuçlara ulaşmak, Devletlere ilişkin olarak ise her bir hizmet sağlayıcısının 
yaklaşımını değerlendirmek üzere, havacılık sektörü tarafında uygun yöntemlerin oluşturulması için gayret gerektirmekte 
olması sebebiyle, emniyet performansı yaklaşımının uygulanmasının ortak çalışmaya dayalı olduğunu kayda almak önem 
arz etmektedir. 
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(xii) Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Hava Aracı Kaza ve Olay Soruşturması El Kitabı (Doc 9756)

Kısım I — Organizasyon ve Planlama 
Kısım II — Prosedürler ve Kontrol Listeleri 
Kısım III — Soruşturma 
Kısım IV — Raporlama 

Yorgunluk Yönetimi Yaklaşımlarının Gözetimine ilişkin El Kitabı (Doc 9966)

Lazer Yayıcı Cihazlara ve Uçuş Emniyetine ilişkin El Kitabı (Doc 9815)

Uzaktan Kumanda Edilen Pilotsuz Hava Aracı Sistemlerine ilişkin El Kitabı (RPAS) (Doc 10019)

Sivil Havacılık Emniyet Denetçilerinin Yetkinliklerine ilişkin El Kitabı (Doc 10070)

ICAO Kuş Çarpması Bilgilendirme Sistemine ilişkin El Kitabı (IBIS) (Doc 9332)

Emniyet Bilgilerinin Korunmasına ilişkin El Kitabı (Doc 10053)
Kısım I — Kaza ve Olay Soruşturma Kayıtlarının Korunması 

Emniyet Gözetimi El Kitabı (Doc 9734)
Kısım A — Devlet Emniyet Gözetim Sisteminin Oluşturulması ve Yönetimi 
Kısım B — Bölgesel Emniyet Gözetimi Organizasyonunun Oluşturulması ve Yönetimi Tehlikeli 

Maddelerin Hava Yoluyla Emniyetli Taşınmasına Yönelik Teknik Talimatlar (Doc 9284)
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i) Arttırılmış etkinlikler – Mevcut süreçlerdeki ve sistemlerdeki etkisizlikleri teşhir etmek suretiyle 
operasyonların maliyetindeki olası indirim. Diğer dahili veya harici yönetim sistemleriyle entegrasyon da 
ilave maliyet tasarrufları sağlayabilir.

j) Maliyetten kurtulma– Tehlikelerin proaktif bir şekilde tanımlanması ve emniyet riski yönetimi (SRM) ile 
kazalar ve olaylar sebebiyle altına girilen maliyetlerden kurtulunabilir.  Bu gibi hallerde, doğrudan 
maliyetler yaralanmaları, mal zararını, ekipman onarımlarını ve tarife/program gecikmelerini içerebilir. 
Dolaylı maliyetler, yasal işlemleri, iş kaybını ve itibarın zarar görmesini, fazlalık yedek parçaları, araçları 
ve eğitimi, artan sigorta primlerini, personel verimliliğinin kaybını, ekipman kurtarmasını ve temizliğini, 
kısa vadeli ikame ekipmanlara sebebiyet veren ekipman kullanımı kaybını ve dahili soruşturmaları 
içerebilir. 

1.2 EMNİYET YÖNETİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 
 

Devlet emniyet yönetimi sorumlulukları Annex 19 Bölüm 3 kapsamında ortaya konmakta olup, Standart ve Tavsiye Edilen 
Uygulamalarda belirlenmiş hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasının gerekli 
olduğuna yer verilmektedir. Hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS'ler) uygulanmasına ilişkin 
hükümlere Annex 19'un 2. Eki ve 4. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

1.2.1 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulanabilirliği  
 

1.2.1.1 Annex 19'un 1 sayılı Revizyonuna ilişkin olarak Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanabilirliğinin 
tespitine yönelik değerlendirme bir dizi kritere dayandırılmıştır. Uygulanabilirliğin diğer havacılık organizasyonlarını 
kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik ihtiyacın yeniden değerlendirilmesi için ICAO ile Emniyet Yönetimi Paneli 
(SMP) tarafından periyodik olarak aynı kriterlerin kullanılması beklenmektedir. 

Toplam sistem emniyeti yaklaşımı  
 

1.2.1.2 Toplam sistem emniyeti yaklaşımında havacılık sektörünün tümü bir sistem olarak değerlendirilir.  Tüm 
hizmet sağlayıcıları ve bunların emniyetin yönetilmesine yönelik sistemleri alt sistemler olarak değerlendirilir.  Bu sayede,
Devletler tarafından etkileşimlerin ve tüm sistem genelinde sebebin ve sonucun değerlendirilmesine imkan verilir.  Tüm 
emniyet sistemlerini aynı yolla oluşturmak genelde olanaksız veya elverişsizdir.  Bu sebeple, farklı etkileşen sistemler 
arasında arayüzlerin en iyi ne şekilde yönetilmesi gerektiği Devletler ve hizmet sağlayıcıları için temel sorunu teşkil 
etmektedir. 

1.2.1.3 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanabilirliği gözden geçirilirken, Annex 19 kapsamında daha 
önceden Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliğine sahip olan hizmet sağlayıcıları ile herhangi bir havacılık faaliyetini 
yürüten diğer organizasyonlar arasındaki bağ değerlendirilmiştir.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması, 
emniyet boşlukları veya çakışmaları riskini azaltmalı, azaltılmış birlikte işlerlikle emniyet riskini arttırmamalıdır.

Alt yükleniciye vermenin sonuçları  
 

1.2.1.4 Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) hizmet sağlayıcıları genelinde etkin olması için, boşluklar veya çakışmalar 
olmadan, tehlikelerin tanımlanmasına ve sistem dahilindeki tüm hizmetler zinciri için ilişkili emniyet risklerinin yönetilmesine 
yönelik sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanması önem arz etmektedir.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliğine 
sahip olan herhangi bir hizmet sağlayıcısı tarafından Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) tabi olmayan herhangi bir 
organizasyon ile sözleşme yapıldığı hallerde, söz konusu yüklenici tarafından potansiyel olarak getirilen tehlikeler ve 
emniyet riskleri söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kapsamında ele alınır. Bu sayede, 
yüklenicisinin (yüklenicilerinin) faaliyetleri ile tetiklenen emniyet riskleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere, 
söz konusu hizmet sağlayıcısına ilave Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sorumlulukları getirilir.  Emniyet Riski Yönetimi (SRM) 
hakkında daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 2.
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1.1.7 EMNİYET YÖNETİMİNİN FAYDALARI  

Emniyet yönetiminin uygulanmasının pek çok faydası mevcut olup, bu faydalardan bazıları şunlardır: 

a) Güçlendirilmiş emniyet kültürü – Herhangi bir organizasyonun emniyet kültürü, yönetimin taahhüdünü
görünür hale getirmek ve personeli emniyet riskinin yönetimine faal bir şekilde dahil etmek suretiyle
güçlendirilebilir.  Emniyet, yönetim tarafından faal bir şekilde bir öncelik olarak kabul edildiğinde,
personel tarafından da genel olarak iyi bir şekilde algılanır ve normal operasyonların bir parçası haline
gelir.

b) Emniyetin güvence altına alınmasına yönelik belgelenmiş, süreç bazlı yaklaşım – Personel tarafından
idrak edilebilen ve başkalarına kolaylıkla anlatılabilen, emniyetli operasyonlara ulaşılmasına yönelik açık
ve belgelenmiş bir yaklaşım oluşturur.  İlaveten, temel performansın açık bir şekilde tanımlanması, bu
sayede söz konusu organizasyon tarafından değişikliği uygulamak için gerekli kaynakların optimize
edilmesine yardımcı olarak emniyet programı/sistemi sürekli olarak iyileştirilirken kontrollü değişikliklere
imkan verir.

c) Emniyet ile ilgili arayüzlerin ve ilişkilerin daha iyi anlaşılması – Emniyet yönetimi arayüzlerini
belgelendirme ve tanımlama süreci, uçtan uca sürecin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına ve arttırılmış
etkinliklere yönelik imkanların ortaya konmasına yol açarak süreç içi ilişkilerin söz konusu organizasyon
tarafından anlaşılmasına fayda edebilir.

d) Emniyet tehlikelerinin erken tespitinin geliştirilmesi – Söz konusu Devletin/hizmet sağlayıcısının,
tehlikelerin proaktif bir şekilde belirlenmesi ve emniyet risklerinin yönetilmesiyle kazaları ve olayları
engelleyebilecek olan, ortaya çıkan emniyet sorunlarını tespit etme becerisini geliştirir.

e) Emniyet verilerine dayalı karar alma – Söz konusu Devletin/hizmet sağlayıcısının, emniyet analizi
amacıyla emniyet verilerini elde etme becerisini geliştirir. Hangi soruların yanıtlanması gerektiğinin tespit
edilmesine yönelik bir miktar stratejik düşünceyle, sonuçta oluşan emniyet bilgileri, karar vericilere, daha
bilgiye dayalı, geçerli kararların alınmasında neredeyse gerçek zamanlı olarak yardımcı olabilir.
Kaynakların daha fazla ilgi veya ihtiyaç gerektiren alanlara tahsis edilmesi, bu karar almanın önemli bir
yönünü teşkil etmektedir.

f) Geliştirilmiş emniyet iletişimi – Organizasyon ve sektör genelinde ortak bir emniyet dili ortaya koyar.
Organizasyonun emniyet hedeflerine ve başarılarına yönelik ortak bir anlayışın oluşturulmasında ortak
emniyet dili temel etkendir.  Ortak emniyet dili, özellikle, söz konusu organizasyonun emniyet amaçları
ve emniyet performansı göstergeleri (SPI'ler) ile emniyetin yönlendirilmesine ve özendirilmesine imkan
veren emniyet performansı hedeflerine (SPT'ler) yönelik takdir sağlar.  Personel, organizasyonun
performansının ve tanımlanan emniyet amaçlarına ulaşılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen
ilerlemenin yanı sıra bunların söz konusu organizasyonun başarısına nasıl katkı sağladığının daha fazla
bilincinde olacaktır.  Ortak emniyet dili, birden fazla havacılık işletmesine sahip olan hizmet sağlayıcıları
tarafından organizasyonel kuruluşlardan emniyet bilgilerinin bir araya getirilmesine imkan verir.
Havacılık sistemi genelindeki arayüzlerin yönetiminin desteklenmesi gerekir.

g) Emniyetin bir öncelik olduğuna dair kanıt – Organizasyon dahilinde ve haricinde olmak üzere, havacılık
toplumu nezdinde artan güvene yol açarak emniyetin yönetim tarafından nasıl desteklendiğini ve
olanaklı kılındığını, emniyet risklerinin nasıl tanımlandığını ve yönetildiğini ve emniyet performansının
sürekli olarak nasıl iyileştirildiğini ortaya koyar. Ayrıca, yüksek kalibreli personelin artarak
cezbedilmesine ve elde tutulmasına imkan verebilecek şekilde, personel tarafından söz konusu
organizasyonun emniyet performansına güvenle bakılması sonucunu doğurur.  Ayrıca, Devletler ve
bölgesel emniyet gözetimi organizasyonları (RSOO'lar) tarafından hizmet sağlayıcıların emniyet
performansına yönelik güven oluşturulmasına imkan verir.

h) Olası finansal tasarruflar – Bir takım hizmet sağlayıcıları tarafından, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS)
sonuçlarına dayalı olarak sigorta primlerine ilişkin indirime ve/veya iş kazası sigortası primlerinde
tenzilata hak kazanılmasına imkan verebilir.
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i) Arttırılmış etkinlikler – Mevcut süreçlerdeki ve sistemlerdeki etkisizlikleri teşhir etmek suretiyle 
operasyonların maliyetindeki olası indirim. Diğer dahili veya harici yönetim sistemleriyle entegrasyon da 
ilave maliyet tasarrufları sağlayabilir.

j) Maliyetten kurtulma– Tehlikelerin proaktif bir şekilde tanımlanması ve emniyet riski yönetimi (SRM) ile 
kazalar ve olaylar sebebiyle altına girilen maliyetlerden kurtulunabilir.  Bu gibi hallerde, doğrudan 
maliyetler yaralanmaları, mal zararını, ekipman onarımlarını ve tarife/program gecikmelerini içerebilir. 
Dolaylı maliyetler, yasal işlemleri, iş kaybını ve itibarın zarar görmesini, fazlalık yedek parçaları, araçları 
ve eğitimi, artan sigorta primlerini, personel verimliliğinin kaybını, ekipman kurtarmasını ve temizliğini, 
kısa vadeli ikame ekipmanlara sebebiyet veren ekipman kullanımı kaybını ve dahili soruşturmaları 
içerebilir. 

1.2 EMNİYET YÖNETİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 
 

Devlet emniyet yönetimi sorumlulukları Annex 19 Bölüm 3 kapsamında ortaya konmakta olup, Standart ve Tavsiye Edilen 
Uygulamalarda belirlenmiş hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasının gerekli 
olduğuna yer verilmektedir. Hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS'ler) uygulanmasına ilişkin 
hükümlere Annex 19'un 2. Eki ve 4. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

1.2.1 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulanabilirliği  
 

1.2.1.1 Annex 19'un 1 sayılı Revizyonuna ilişkin olarak Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanabilirliğinin 
tespitine yönelik değerlendirme bir dizi kritere dayandırılmıştır. Uygulanabilirliğin diğer havacılık organizasyonlarını 
kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik ihtiyacın yeniden değerlendirilmesi için ICAO ile Emniyet Yönetimi Paneli 
(SMP) tarafından periyodik olarak aynı kriterlerin kullanılması beklenmektedir. 

Toplam sistem emniyeti yaklaşımı  
 

1.2.1.2 Toplam sistem emniyeti yaklaşımında havacılık sektörünün tümü bir sistem olarak değerlendirilir.  Tüm 
hizmet sağlayıcıları ve bunların emniyetin yönetilmesine yönelik sistemleri alt sistemler olarak değerlendirilir.  Bu sayede,
Devletler tarafından etkileşimlerin ve tüm sistem genelinde sebebin ve sonucun değerlendirilmesine imkan verilir.  Tüm 
emniyet sistemlerini aynı yolla oluşturmak genelde olanaksız veya elverişsizdir.  Bu sebeple, farklı etkileşen sistemler 
arasında arayüzlerin en iyi ne şekilde yönetilmesi gerektiği Devletler ve hizmet sağlayıcıları için temel sorunu teşkil 
etmektedir. 

1.2.1.3 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanabilirliği gözden geçirilirken, Annex 19 kapsamında daha 
önceden Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliğine sahip olan hizmet sağlayıcıları ile herhangi bir havacılık faaliyetini 
yürüten diğer organizasyonlar arasındaki bağ değerlendirilmiştir.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması, 
emniyet boşlukları veya çakışmaları riskini azaltmalı, azaltılmış birlikte işlerlikle emniyet riskini arttırmamalıdır.

Alt yükleniciye vermenin sonuçları  
 

1.2.1.4 Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) hizmet sağlayıcıları genelinde etkin olması için, boşluklar veya çakışmalar 
olmadan, tehlikelerin tanımlanmasına ve sistem dahilindeki tüm hizmetler zinciri için ilişkili emniyet risklerinin yönetilmesine 
yönelik sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanması önem arz etmektedir.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliğine 
sahip olan herhangi bir hizmet sağlayıcısı tarafından Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) tabi olmayan herhangi bir 
organizasyon ile sözleşme yapıldığı hallerde, söz konusu yüklenici tarafından potansiyel olarak getirilen tehlikeler ve 
emniyet riskleri söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kapsamında ele alınır. Bu sayede, 
yüklenicisinin (yüklenicilerinin) faaliyetleri ile tetiklenen emniyet riskleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere, 
söz konusu hizmet sağlayıcısına ilave Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sorumlulukları getirilir.  Emniyet Riski Yönetimi (SRM) 
hakkında daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 2.
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1.1.7 EMNİYET YÖNETİMİNİN FAYDALARI  

Emniyet yönetiminin uygulanmasının pek çok faydası mevcut olup, bu faydalardan bazıları şunlardır: 

a) Güçlendirilmiş emniyet kültürü – Herhangi bir organizasyonun emniyet kültürü, yönetimin taahhüdünü
görünür hale getirmek ve personeli emniyet riskinin yönetimine faal bir şekilde dahil etmek suretiyle
güçlendirilebilir.  Emniyet, yönetim tarafından faal bir şekilde bir öncelik olarak kabul edildiğinde,
personel tarafından da genel olarak iyi bir şekilde algılanır ve normal operasyonların bir parçası haline
gelir.

b) Emniyetin güvence altına alınmasına yönelik belgelenmiş, süreç bazlı yaklaşım – Personel tarafından
idrak edilebilen ve başkalarına kolaylıkla anlatılabilen, emniyetli operasyonlara ulaşılmasına yönelik açık
ve belgelenmiş bir yaklaşım oluşturur.  İlaveten, temel performansın açık bir şekilde tanımlanması, bu
sayede söz konusu organizasyon tarafından değişikliği uygulamak için gerekli kaynakların optimize
edilmesine yardımcı olarak emniyet programı/sistemi sürekli olarak iyileştirilirken kontrollü değişikliklere
imkan verir.

c) Emniyet ile ilgili arayüzlerin ve ilişkilerin daha iyi anlaşılması – Emniyet yönetimi arayüzlerini
belgelendirme ve tanımlama süreci, uçtan uca sürecin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına ve arttırılmış
etkinliklere yönelik imkanların ortaya konmasına yol açarak süreç içi ilişkilerin söz konusu organizasyon
tarafından anlaşılmasına fayda edebilir.

d) Emniyet tehlikelerinin erken tespitinin geliştirilmesi – Söz konusu Devletin/hizmet sağlayıcısının,
tehlikelerin proaktif bir şekilde belirlenmesi ve emniyet risklerinin yönetilmesiyle kazaları ve olayları
engelleyebilecek olan, ortaya çıkan emniyet sorunlarını tespit etme becerisini geliştirir.

e) Emniyet verilerine dayalı karar alma – Söz konusu Devletin/hizmet sağlayıcısının, emniyet analizi
amacıyla emniyet verilerini elde etme becerisini geliştirir. Hangi soruların yanıtlanması gerektiğinin tespit
edilmesine yönelik bir miktar stratejik düşünceyle, sonuçta oluşan emniyet bilgileri, karar vericilere, daha
bilgiye dayalı, geçerli kararların alınmasında neredeyse gerçek zamanlı olarak yardımcı olabilir.
Kaynakların daha fazla ilgi veya ihtiyaç gerektiren alanlara tahsis edilmesi, bu karar almanın önemli bir
yönünü teşkil etmektedir.

f) Geliştirilmiş emniyet iletişimi – Organizasyon ve sektör genelinde ortak bir emniyet dili ortaya koyar.
Organizasyonun emniyet hedeflerine ve başarılarına yönelik ortak bir anlayışın oluşturulmasında ortak
emniyet dili temel etkendir.  Ortak emniyet dili, özellikle, söz konusu organizasyonun emniyet amaçları
ve emniyet performansı göstergeleri (SPI'ler) ile emniyetin yönlendirilmesine ve özendirilmesine imkan
veren emniyet performansı hedeflerine (SPT'ler) yönelik takdir sağlar.  Personel, organizasyonun
performansının ve tanımlanan emniyet amaçlarına ulaşılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen
ilerlemenin yanı sıra bunların söz konusu organizasyonun başarısına nasıl katkı sağladığının daha fazla
bilincinde olacaktır.  Ortak emniyet dili, birden fazla havacılık işletmesine sahip olan hizmet sağlayıcıları
tarafından organizasyonel kuruluşlardan emniyet bilgilerinin bir araya getirilmesine imkan verir.
Havacılık sistemi genelindeki arayüzlerin yönetiminin desteklenmesi gerekir.

g) Emniyetin bir öncelik olduğuna dair kanıt – Organizasyon dahilinde ve haricinde olmak üzere, havacılık
toplumu nezdinde artan güvene yol açarak emniyetin yönetim tarafından nasıl desteklendiğini ve
olanaklı kılındığını, emniyet risklerinin nasıl tanımlandığını ve yönetildiğini ve emniyet performansının
sürekli olarak nasıl iyileştirildiğini ortaya koyar. Ayrıca, yüksek kalibreli personelin artarak
cezbedilmesine ve elde tutulmasına imkan verebilecek şekilde, personel tarafından söz konusu
organizasyonun emniyet performansına güvenle bakılması sonucunu doğurur.  Ayrıca, Devletler ve
bölgesel emniyet gözetimi organizasyonları (RSOO'lar) tarafından hizmet sağlayıcıların emniyet
performansına yönelik güven oluşturulmasına imkan verir.

h) Olası finansal tasarruflar – Bir takım hizmet sağlayıcıları tarafından, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS)
sonuçlarına dayalı olarak sigorta primlerine ilişkin indirime ve/veya iş kazası sigortası primlerinde
tenzilata hak kazanılmasına imkan verebilir.
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1.2.5 Havacılık emniyeti karşısında iş güvenliği, sağlık ve çevre 

İş güvenliği, sağlık ve çevre (İGSÇ) (ayrıca iş sağlığı ve güvenliği (İSG) veya işyeri sağlığı ve güvenliği (İYSG) olarak da 
anılmaktadır), kişilerin iş başında oldukları sıradaki güvenliği, sağlığı ve refahı ile ilgili olan bir alandır.  Havacılık emniyeti 
yönetimi ile İGSÇ sistemleri arasındaki başlıca fark amaçtır.  Bir çok Devlette, işverenler, çalışanlarının sağlığına ve 
güvenliğine yönelik makul özen göstermekle yasal olarak yükümlüdürler.  İGSÇ programları, emniyetli ve sağlıklı bir 
çalışma ortamını teşvik ederek işverenlerin yasal ve etik yükümlülüklerini karşılamayı amaçlamaktadır. Bu konular 
normalde, havacılık konularını ele alan devlet organından farklı olan bir devlet organı bünyesinde ele alınır.  Bu itibarla, 
Annex 19, Bölüm 2, Uygulanabilirlik kapsamında özel olarak "hava araçlarının emniyetli işletilmesine ilişkin veya hava 
araçlarının emniyetli işletilmesini doğrudan destekler nitelikteki emniyet yönetimi görevlerine" odaklanılmaktadır. 

1.3 EMNİYET YÖNETİMİNİN UYGULANMASI 

1.3.1 Etkin emniyet yönetimi uygulamasına ulaşılması için sağlam bir zeminin kurulması elzemdir.  Devlet Emniyet 
Programı (SSP) veya Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliklerinin uygulanmasında aşağıdaki yönlerin ilk adımlar 
olarak ele alınması gerekmektedir:

a) Üst yönetim taahhüdü: Tüm Devlet havacılık kurumlarının üst yönetimi tarafından etkin emniyet yönetimi
uygulamasının taahhüt edilmesi elzemdir.

b) Kuralcı gerekliliklere uyum: Devletler tarafından, kalifiye teknik personel de dahil olmak üzere, söz
konusu Devlette havacılık faaliyetleri icra eden kişilerin ve organizasyonların lisanslandırılmasına,
sertifikasyonuna, yetkilendirilmesine ve onaylanmasına yönelik olarak olgunlaşmış bir emniyet gözetim
sisteminin uygulanması sağlanmalıdır. Hizmet sağlayıcıları tarafından, yerleşmiş kuralcı gerekliliklere
sürekli uyumun sağlanmasına yönelik olarak uygulanan süreçlere sahip olunması sağlanmalıdır.

c) Yürütme düzeni: Devletler tarafından, taraflarca farklılıkların ve önemsiz ihlallerin yönetilmesine ve
çözüme kavuşturulmasına imkan veren bir yürütme politikası ve çerçeveler tesis edilmelidir.

d) Emniyet bilgilerinin korunması: Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin sürekli elverişliliğini sağlamak
üzere Devletler tarafından koruyucu bir yasal çerçevenin uygulanması elzemdir.

1.3.2 Sistem tanımı 

Sistem tanımı, söz konusu organizasyonun (Devlet veya hizmet sağlayıcısı) kendi emniyet sistemi kapsamında yer alan 
emniyet riski değerlendirmesi ve tehlike tanımlaması için değerlendirilmesi gereken süreçlerinin, faaliyetlerinin ve 
arayüzlerin bir özetidir.  Söz konusu organizasyonun görev yaptığı ve çeşitli kuruluşların ve otoritelerin dahil olduğu 
havacılık sistemini tanımlar.  Söz konusu organizasyonun bünyesindeki arayüzlerin yanı sıra, hizmetlerin emniyetli bir 
şekilde sunulmasına katkı sağlayan harici organizasyonlar ile olan arayüzleri içerir.  Sistem tanımı, Devlet Emniyet 
Programının (SSP)/Emniyet Yönetim Sisteminin (SMS) uygulanmasına yönelik bir başlangıç noktası sunar.  Devletlere ve 
hizmet sağlayıcılarına yönelik sistem tanımı hakkında daha fazla bilgiye, sırasıyla, 8. ve 9. Bölümlerde ulaşılabilir.

1.3.3 Arayüzler 

1.3.3.1 Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından emniyet yönetiminin uygulanması değerlendirildiğinde, 
birbirleriyle arayüze sahip olan kuruluşlar tarafından tetiklenen emniyet risklerinin göz önünde bulundurulması önem arz 
etmektedir.  Arayüzler dahili (örneğin, işletme ve bakım veya finans, insan kaynakları veya hukuk müşavirliği departmanları 
arasında) veya harici (örneğin, diğer Devlet, hizmet sağlayıcıları veya anlaşmalı hizmetler) nitelikte olabilir.  Devletler ve 
hizmet sağlayıcıları, arayüzler belirlendiğinde ve yönetildiğinde, ilgili emniyet risklerinin üzerinde daha fazla kontrole 
sahiptirler.  Arayüzler, sistem tanımı kapsamında tanımlanırlar. 

1-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Emniyet riskinin düzenlemelerle kontrolü 

1.2.1.5 Devletler tarafından, mevcut mevzuat ve düzenlemeler kapsamında, söz konusu faaliyet tarafından 
öngörülen tehlikelerin etkin bir şekilde ele alınıp alınmadığı değerlendirilmelidir.  Mevcut gereklilikler kapsamında yeterli
emniyet riski hafifletmesinin sağlanması ve Annex 19 kapsamında geçerli olmayan organizasyonlar için Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) gerekliliğinin öngörülmesinin esaslı emniyet faydası getirmemesi söz konusu olabilir. 

1.2.2 İsteğe bağlı Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulanabilirliğinin genişletilmesi 

1.2.2.1 Yukarıda belirtilmekte olan uygulanabilirlik kriterleri, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) Annex 19 
kapsamında tanımlanmakta olanın ötesine genişletilmesi veya gönüllü uygulamanın teşvik edilmesi değerlendirilirken 
Devletlere yönelik kılavuz materyal olarak da hizmet edebilir.  İsteğe bağlı Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
uygulanabilirliğinin uygulanması dikkatlice değerlendirilmelidir. Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulanabilirliğinin 
sektörlere veya hizmet sağlayıcılarına genişletilmesine yönelik kararda, söz konusu Devlette tanımlanan emniyet riskleri 
göz önünde bulundurulmalı ve böyle bir kararın verilmesi halinde, Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamında Emniyet 
Yönetimi Sistemi (SMS) uygulaması takip edilmelidir.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) öngörülmesi öncesinde, 
Devletler tarafından; 

a) emniyet performansındaki arzu edilen gelişmeye ulaşılması için herhangi bir başka uygulanabilir opsiyonun olup
olmadığının ve

b) söz konusu Devlet ve sanayi sektörü için Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması ve takibi için
yeterli kaynakların mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi talep edilir.  Bilhassa, kadro oluşturma
üzerindeki olası etkinin ve gerekli becerilerin ve bilginin elde edilmesinde ve entegre edilmesinde
karşılaşılacak olası zorlukların dikkate alınması gerekir.

1.2.2.2 Her bir Devlet tarafından kendi endüstrisi genelindeki kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) 
dikkate alınmalı ve söz konusu Devletin emniyet amaçlarına ulaşması en muhtemel olan bir Emniyet Yönetimi Sistemi 
(SMS) uygulanabilirlik planı tesis edilmelidir.  Uygulanan Emniyet Yönetimi (SMS) uygulanabilirlik planının, söz konusu 
Devletin kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) ile sürekli olarak uyuşarak gelişmesi muhtemeldir. 

1.2.3 Emniyet yönetimi sorumluluğu 

Annex 19 kapsamındaki hiçbir hükümde, havacılık hizmeti sağlayıcısının veya işleticinin sorumluluklarının Devlete 
devredilmesi amaçlanmamaktadır.  Devletler, kendi sistemleri dahilinde emniyeti yönetmek üzere bir çok araca sahiptirler.  
Kendi Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamında, her bir Devlet tarafından, güncel ICAO Annex'lerinin kapsamına 
girmeyebilecek havacılık faaliyetlerinin veya yeni veya yeni geliştirilen faaliyetlerin gözetimine yönelik en iyi opsiyonlar göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

1.2.4 Devlete ait olan veya askeri hizmet sağlayıcıları için uygulanabilirlik 

1.2.4.1 Bazı Devletlerde, hizmet sağlayıcısı görevi Devletin kamu veya askeri hizmetleri tarafından sağlanmaktadır. 
Bazı sivil hizmet sağlayıcıları tarafından askeriyeye sözleşmeli olarak hizmetler sunulmakta ve bazı askeri kuruluşlar 
tarafından sivil hizmet sağlanmaktadır.  Düzenlemeye bakılmaksızın, söz konusu Devletteki sivil hizmete yönelik hizmet 
sağlayıcısı tarafından, söz konusu organizasyonun kendine has mahiyetine bakılmaksızın Annex 19 Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) gereklilikleri de dahil olmak üzere, tüm geçerli ICAO Standart ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (SARP'ler) 
ele alınmalıdır.  Söz konusu Devletin veya hizmet sağlayıcısının sistem tanımında bu organizasyonların görevleri ile 
birbirleri ile olan ilişkisi dikkate alınmalıdır.  İster sivil, ister askeri olsun, söz konusu hizmet sağlayıcısının sorumlu 
yöneticisi, düzenlemeleri ve emniyet risklerinin nasıl yönetildiğini açıklayabilmelidir.  Basitçe ifade etmek gerekirse, hizmet 
sağlayıcıları tarafından emniyet, organizasyonel düzenlemelere bakılmaksızın yönetilmelidir. 

1.2.4.2 Söz konusu Devletin hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterdiği hallerde, söz konusu Devletin hizmet 
sağlayıcısı olarak görevleri ile söz konusu Devletin düzenleyici otoritesinin görevleri arasında açık bir ayrım olmalıdır.  Bu 
ayrım, çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik olarak Devlet otoritesi ile hizmet sağlayıcısı personeline ilişkin görevlerin
ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanmış olmasıyla sağlanır. 
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1.2.2.1 Yukarıda belirtilmekte olan uygulanabilirlik kriterleri, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) Annex 19 
kapsamında tanımlanmakta olanın ötesine genişletilmesi veya gönüllü uygulamanın teşvik edilmesi değerlendirilirken 
Devletlere yönelik kılavuz materyal olarak da hizmet edebilir.  İsteğe bağlı Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
uygulanabilirliğinin uygulanması dikkatlice değerlendirilmelidir. Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulanabilirliğinin 
sektörlere veya hizmet sağlayıcılarına genişletilmesine yönelik kararda, söz konusu Devlette tanımlanan emniyet riskleri 
göz önünde bulundurulmalı ve böyle bir kararın verilmesi halinde, Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamında Emniyet 
Yönetimi Sistemi (SMS) uygulaması takip edilmelidir.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) öngörülmesi öncesinde, 
Devletler tarafından; 

a) emniyet performansındaki arzu edilen gelişmeye ulaşılması için herhangi bir başka uygulanabilir opsiyonun olup
olmadığının ve

b) söz konusu Devlet ve sanayi sektörü için Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması ve takibi için
yeterli kaynakların mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi talep edilir.  Bilhassa, kadro oluşturma
üzerindeki olası etkinin ve gerekli becerilerin ve bilginin elde edilmesinde ve entegre edilmesinde
karşılaşılacak olası zorlukların dikkate alınması gerekir.

1.2.2.2 Her bir Devlet tarafından kendi endüstrisi genelindeki kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) 
dikkate alınmalı ve söz konusu Devletin emniyet amaçlarına ulaşması en muhtemel olan bir Emniyet Yönetimi Sistemi 
(SMS) uygulanabilirlik planı tesis edilmelidir.  Uygulanan Emniyet Yönetimi (SMS) uygulanabilirlik planının, söz konusu 
Devletin kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) ile sürekli olarak uyuşarak gelişmesi muhtemeldir. 

1.2.3 Emniyet yönetimi sorumluluğu 

Annex 19 kapsamındaki hiçbir hükümde, havacılık hizmeti sağlayıcısının veya işleticinin sorumluluklarının Devlete 
devredilmesi amaçlanmamaktadır.  Devletler, kendi sistemleri dahilinde emniyeti yönetmek üzere bir çok araca sahiptirler.  
Kendi Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamında, her bir Devlet tarafından, güncel ICAO Annex'lerinin kapsamına 
girmeyebilecek havacılık faaliyetlerinin veya yeni veya yeni geliştirilen faaliyetlerin gözetimine yönelik en iyi opsiyonlar göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

1.2.4 Devlete ait olan veya askeri hizmet sağlayıcıları için uygulanabilirlik 

1.2.4.1 Bazı Devletlerde, hizmet sağlayıcısı görevi Devletin kamu veya askeri hizmetleri tarafından sağlanmaktadır. 
Bazı sivil hizmet sağlayıcıları tarafından askeriyeye sözleşmeli olarak hizmetler sunulmakta ve bazı askeri kuruluşlar 
tarafından sivil hizmet sağlanmaktadır.  Düzenlemeye bakılmaksızın, söz konusu Devletteki sivil hizmete yönelik hizmet 
sağlayıcısı tarafından, söz konusu organizasyonun kendine has mahiyetine bakılmaksızın Annex 19 Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) gereklilikleri de dahil olmak üzere, tüm geçerli ICAO Standart ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (SARP'ler) 
ele alınmalıdır.  Söz konusu Devletin veya hizmet sağlayıcısının sistem tanımında bu organizasyonların görevleri ile 
birbirleri ile olan ilişkisi dikkate alınmalıdır.  İster sivil, ister askeri olsun, söz konusu hizmet sağlayıcısının sorumlu 
yöneticisi, düzenlemeleri ve emniyet risklerinin nasıl yönetildiğini açıklayabilmelidir.  Basitçe ifade etmek gerekirse, hizmet 
sağlayıcıları tarafından emniyet, organizasyonel düzenlemelere bakılmaksızın yönetilmelidir. 

1.2.4.2 Söz konusu Devletin hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterdiği hallerde, söz konusu Devletin hizmet 
sağlayıcısı olarak görevleri ile söz konusu Devletin düzenleyici otoritesinin görevleri arasında açık bir ayrım olmalıdır.  Bu 
ayrım, çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik olarak Devlet otoritesi ile hizmet sağlayıcısı personeline ilişkin görevlerin
ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanmış olmasıyla sağlanır. 
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1.3.5 Boyut ve karmaşıklık hususları 

1.3.5.1 Her bir Devlet ve her bir hizmet sağlayıcısı farklıdır.  Devlet Emniyet Programları (SSP'ler) ve Emniyet 
Yönetimi Sistemleri (SMS'ler), her bir Devletin veya hizmet sağlayıcısının kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
uygun hale getirilmek üzere tasarlanır.  Devlet Emniyet Programının (SSP)/Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS) tüm 
bileşenleri ve tüm unsurları birbirleriyle bağlantılı ve birbirine bağımlı ve etkin bir şekilde işlemek üzere gereklidir.  Devlet 
Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliklerinin sadece kuralcı bir şekilde uygulanmamaları 
önemlidir. Geleneksel kuralcı gereklilikler, performansa dayalı bir yaklaşımla tamamlanmalıdır. 

1.3.5.2 Program/sistem, her bir organizasyon için gereksiz külfet olmaksızın arzu edilen sonuçları sunmak üzere 
tasarlanır.  İyi bir şekilde uygulanan Devlet Emniyet Programının (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) amacı, söz 
konusu organizasyonun mevcut sistemlerini ve süreçlerini tamamlamak ve iyileştirmektir.  Etkin emniyet yönetimine, her 
bir gerekliliğin söz konusu organizasyonun kültürüne ve çalışma ortamına uygun olan yollarla ele alınması sağlanarak 
dikkatli planlama ve uygulamayla ulaşılır. Devletler ve hizmet sağlayıcıları için Devlet Emniyet Programının (SSP)/Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasında nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği hakkında daha fazla bilgiye, 
sırasıyla, 8. ve 9. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

1.3.6 Temel unsurların entegre edilmesi 

Tüm sistemlerin, kişiler, süreçler ve teknolojiden oluşan üç temel unsurdan oluştuğunun unutulmaması önem arz 
etmektedir.  Bu husus, emniyet yönetimi için de geçerlidir.  Farklı süreçler, faaliyetler ve görevler tesis ederken veya 
sürdürürken tüm Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından, her bir gerekliliğin amacının ve en önemlisi, söz konusu 
organizasyonun emniyet amaçlarını karşılamak için bunların birlikte nasıl çalışacaklarının göz önünde bulundurulmuş 
olduğundan emin olunmalıdır.  Emniyet yönetiminin bu unsurlarının her biri ve karşılıklı ilişkiler bu el kitabının tümünde ele
alınacaktır. 

1.4 ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ 

1.4.1 Havacılık sistemi, bir bütün olarak finans, çevre, emniyet ve güvenlik gibi bir çok ve farklı işlevsel 
sistemlerden oluşur.  Bunlardan son ikisi, daha büyükçe havacılık sisteminin başlıca operasyonel alanlarını teşkil eder. 
Kavramlar olarak tümünün çeşitli büyüklüklerde sonuçlara sahip olan olaylar riskiyle ilgili olmaları sebebiyle önemli 
özellikleri paylaşırlar.  Bununla birlikte, amaca ilişkin önemli unsur bakımından farklılık gösterirler.  Güvenlik, herhangi bir 
sistemin performansını aksatmaya yönelik kötü niyetli, kasti eylemlere ilişkindir.  Emniyet, ilgili sistemlerin performansında, 
faktörlerin kombinasyonunun kasıtsız sonuçlarının sebebiyet verdiği olumsuz etkiye odaklanır. 

1.4.2 Operasyonel bağlamda, tüm işlevsel sistemler tarafından, olumsuz sonuçların azaltılmasına yönelik olarak 
uygun bir şekilde yönetilmesi gereken bir takım riskler üretilir.  Geleneksel olarak, her bir sistem tarafından, her bir sistemin 
ayrı özelliklerinin ele alınmasına yönelik olarak tasarlanan sektöre özgü risk yönetimi çerçeveleri ve uygulamaları 
geliştirilmiştir.  Bu risk yönetimi uygulamalarının çoğu, genellikle kasıtsız sonuçların yönetilmesi olarak anılan, sistem içi
sonuçların kapsamlı analizini içerir.  Başka bir yön de sisteme özgü risk yönetim süreçlerinden kaynaklanan sistemlerarası 
sonuçlardır.  Bu husus, tek bir belirli sektörün etkin risk yönetimi stratejisinin havacılığın başka bir operasyonel sektörü 
üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilmesine ilişkindir.  Havacılıkta, en çok vurgulanan sistemlerarası bağımlılık 
emniyet/güvenlik ikilemidir.  Etkin güvenlik tedbirleri emniyet üzerinde, emniyet de etkin güvenlik tedbirleri üzerinde 
olumsuz etkilere sahip olabilir.  Emniyet ve güvenlik alanları dayanak amaç unsuru bakımından farklılık gösterebilmekle 
birlikte, (kişilerin ve varlıkların korunmasına yönelik ortak amaçta birleşirler (siber tehditlerin ve risklerin ele alınması için 
havacılık emniyeti ve güvenliği alanları genelinde koordinasyonun gerekli olması gibi).  Bazı hallerde, söz konusu 
alanlardan birinin içsel riskinin yönetilmesi diğer alana, aşağıdaki örneklerdeki gibi öngörülemeyen yollarla etki 
edebilecektir: 

a) güvenlik riskleri sebebiyle gerekli kılınan güçlendirilmiş kokpit kapıları herhangi bir uçağın işletiminde
emniyet sonuçlarına sahip olabilecektir;

b) kabinde kişisel elektronik cihazların taşınmasına yönelik kısıtlamalar, arttırılmış emniyet riskine
sebebiyet vererek güvenlik riskinin kabinden kargo kompartımanına geçmesini sağlayabilecektir ve
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Arayüz emniyet etkisi değerlendirmesi 

1.3.3.2 Herhangi bir Devlet veya hizmet sağlayıcısı tarafından arayüzlerinin belirlenmesi sonrasında, söz konusu 
organizasyonun mevcut emniyet riski değerlendirmesi süreçleri kullanılarak her bir arayüz tarafından teşkil edilen emniyet 
riski değerlendirilir (detaylar için bakınız Bölüm 2). Belirlenen emniyet risklerine dayalı olarak, söz konusu Devlet veya 
hizmet sağlayıcısı tarafından uygun bir emniyet riski kontrol stratejisinin tespit edilmesi için diğer organizasyonlarla 
çalışılması değerlendirilebilecektir. İşbirliği çerçevesinde çalışan organizasyonlar tarafından, ilgili emniyet riskleri 
değerlendirilerek ve karşılıklı olarak uygun kontroller tespit edilerek daha fazla arayüz tehlikesi belirlenebilecektir.  Emniyet 
riski algısının organizasyonlar arasında farklılık gösterebilecek olmasına bağlı olarak ortak çalışma ziyadesiyle makbuldür. 

1.3.3.3 Dahil olan her bir organizasyonun kendi organizasyonuna tesir eden tehlikelerin belirlenmesinden ve 
belirlenen tehlikelerin yönetilmesinden sorumlu olduğunun kabulü de önem arz etmektedir.  Söz konusu arayüzün kritikliği 
her bir organizasyon için farklılık gösterebilecektir.  Her bir organizasyon tarafından makul çerçevede farklı emniyet riski
sınıflandırmaları uygulanabilecek ve (emniyet performansı, kaynaklar, zaman bakımından) farklı emniyet riski önceliklerine 
sahip olunabilecektir. 

Arayüzlerin izlenmesi ve yönetimi 

1.3.3.4 Devletler ve hizmet sağlayıcıları, hizmetlerin emniyetli bir şekilde sunulmasını sağlamak üzere kendi 
arayüzlerinin sürekli olarak izlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludurlar.  Birbirleriyle arayüz bağlantısına sahip olan 
organizasyonlar arasında, açık bir şekilde tanımlanmış izleme ve yönetim sorumluluklarının yer aldığı resmi anlaşmaların 
tesis edilmesi, Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) arayüzlenmesine yönelik etkin bir yaklaşım teşkil etmektedir. Tüm arayüz 
emniyet sorunlarının, emniyet raporlarının ve öğrenilen derslerin yanı sıra emniyet risklerinin belgelenmesi ve birbirleriyle
arayüz bağlantısına sahip olan organizasyonlar arasında paylaşılması açık bir anlayışa imkan verecektir.  Paylaşım, her
bir organizasyonun emniyet etkinliğini iyileştirebilecek olan bilgi transferine ve çalışma uygulamalarına imkan verir. 

1.3.4 Uygulamanın planlanması 

1.3.4.1 Devlet Emniyet Programının (SSP)/Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasına başlanmadan önce 
boşluk analizinin gerçekleştirilmesi, söz konusu organizasyona, mevcut organizasyon yapıları ve süreçleri ile etkin Devlet 
Emniyet Programı (SSP) veya Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) işleyişi için gerekli olanlar arasındaki boşluğu belirleme 
imkanı verecektir. Devlet Emniyet Programı (SSP) için, Devlet Emniyet Programının (SSP) temeli olarak değerlendirilen 
Evrensel Emniyet Gözetimi Denetim Programı (USOAP) protokol sorularının gözden geçirilmesine yer verilmesi 
önemlidir. 

1.3.4.2 Devlet Emniyet Programı (SSP) veya Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama planı, adından da 
anlaşılabileceği üzere, Devlet Emniyet Programı (SSP) veya Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulamasına yönelik bir 
plandır.  Gerekli kaynaklara, görevlere ve süreçlere ve önemli görevlerin ve sorumlulukların gösterge niteliğindeki 
zamanlamasına ve sıralandırılmasına ilişkin açık bir tanım sunar.  Devletler ve hizmet sağlayıcıları için emniyet yönetiminin
uygulanması hakkında daha fazla bilgiye, sırasıyla 8. ve 9. Bölümlerde ulaşılabilir. 

Olgunluk değerlendirmesi 

1.3.4.3 Devlet Emniyet Programının (SSP) veya Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) ana bileşenlerinin ve 
unsurlarının uygulanmasının hemen sonrasında, ne denli etkin çalışmakta olduğunu takip etmek üzere periyodik 
değerlendirmeler gerçekleştirilmelidir.  Sistem olgunlaştıkça, söz konusu organizasyon tarafından, sistemin amaçlandığı 
şekilde çalıştığına ve belirlenen emniyet amaçlarına ve hedeflerine ulaşılmasında etkin olduğuna dair güvence arayışında 
olunmalıdır.  Emniyet yönetiminin olgunlaşması zaman alır ve amaç, söz konusu organizasyonun emniyet performansının 
muhafaza edilmesi veya sürekli olarak iyileştirilmesi olmalıdır. 
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1.3.5 Boyut ve karmaşıklık hususları 

1.3.5.1 Her bir Devlet ve her bir hizmet sağlayıcısı farklıdır.  Devlet Emniyet Programları (SSP'ler) ve Emniyet 
Yönetimi Sistemleri (SMS'ler), her bir Devletin veya hizmet sağlayıcısının kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
uygun hale getirilmek üzere tasarlanır.  Devlet Emniyet Programının (SSP)/Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS) tüm 
bileşenleri ve tüm unsurları birbirleriyle bağlantılı ve birbirine bağımlı ve etkin bir şekilde işlemek üzere gereklidir.  Devlet 
Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliklerinin sadece kuralcı bir şekilde uygulanmamaları 
önemlidir. Geleneksel kuralcı gereklilikler, performansa dayalı bir yaklaşımla tamamlanmalıdır. 

1.3.5.2 Program/sistem, her bir organizasyon için gereksiz külfet olmaksızın arzu edilen sonuçları sunmak üzere 
tasarlanır.  İyi bir şekilde uygulanan Devlet Emniyet Programının (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) amacı, söz 
konusu organizasyonun mevcut sistemlerini ve süreçlerini tamamlamak ve iyileştirmektir.  Etkin emniyet yönetimine, her 
bir gerekliliğin söz konusu organizasyonun kültürüne ve çalışma ortamına uygun olan yollarla ele alınması sağlanarak 
dikkatli planlama ve uygulamayla ulaşılır. Devletler ve hizmet sağlayıcıları için Devlet Emniyet Programının (SSP)/Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasında nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği hakkında daha fazla bilgiye, 
sırasıyla, 8. ve 9. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

1.3.6 Temel unsurların entegre edilmesi 

Tüm sistemlerin, kişiler, süreçler ve teknolojiden oluşan üç temel unsurdan oluştuğunun unutulmaması önem arz 
etmektedir.  Bu husus, emniyet yönetimi için de geçerlidir.  Farklı süreçler, faaliyetler ve görevler tesis ederken veya 
sürdürürken tüm Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından, her bir gerekliliğin amacının ve en önemlisi, söz konusu 
organizasyonun emniyet amaçlarını karşılamak için bunların birlikte nasıl çalışacaklarının göz önünde bulundurulmuş 
olduğundan emin olunmalıdır.  Emniyet yönetiminin bu unsurlarının her biri ve karşılıklı ilişkiler bu el kitabının tümünde ele
alınacaktır. 

1.4 ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ 

1.4.1 Havacılık sistemi, bir bütün olarak finans, çevre, emniyet ve güvenlik gibi bir çok ve farklı işlevsel 
sistemlerden oluşur.  Bunlardan son ikisi, daha büyükçe havacılık sisteminin başlıca operasyonel alanlarını teşkil eder. 
Kavramlar olarak tümünün çeşitli büyüklüklerde sonuçlara sahip olan olaylar riskiyle ilgili olmaları sebebiyle önemli 
özellikleri paylaşırlar.  Bununla birlikte, amaca ilişkin önemli unsur bakımından farklılık gösterirler.  Güvenlik, herhangi bir 
sistemin performansını aksatmaya yönelik kötü niyetli, kasti eylemlere ilişkindir.  Emniyet, ilgili sistemlerin performansında, 
faktörlerin kombinasyonunun kasıtsız sonuçlarının sebebiyet verdiği olumsuz etkiye odaklanır. 

1.4.2 Operasyonel bağlamda, tüm işlevsel sistemler tarafından, olumsuz sonuçların azaltılmasına yönelik olarak 
uygun bir şekilde yönetilmesi gereken bir takım riskler üretilir.  Geleneksel olarak, her bir sistem tarafından, her bir sistemin 
ayrı özelliklerinin ele alınmasına yönelik olarak tasarlanan sektöre özgü risk yönetimi çerçeveleri ve uygulamaları 
geliştirilmiştir.  Bu risk yönetimi uygulamalarının çoğu, genellikle kasıtsız sonuçların yönetilmesi olarak anılan, sistem içi
sonuçların kapsamlı analizini içerir.  Başka bir yön de sisteme özgü risk yönetim süreçlerinden kaynaklanan sistemlerarası 
sonuçlardır.  Bu husus, tek bir belirli sektörün etkin risk yönetimi stratejisinin havacılığın başka bir operasyonel sektörü 
üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilmesine ilişkindir.  Havacılıkta, en çok vurgulanan sistemlerarası bağımlılık 
emniyet/güvenlik ikilemidir.  Etkin güvenlik tedbirleri emniyet üzerinde, emniyet de etkin güvenlik tedbirleri üzerinde 
olumsuz etkilere sahip olabilir.  Emniyet ve güvenlik alanları dayanak amaç unsuru bakımından farklılık gösterebilmekle 
birlikte, (kişilerin ve varlıkların korunmasına yönelik ortak amaçta birleşirler (siber tehditlerin ve risklerin ele alınması için 
havacılık emniyeti ve güvenliği alanları genelinde koordinasyonun gerekli olması gibi).  Bazı hallerde, söz konusu 
alanlardan birinin içsel riskinin yönetilmesi diğer alana, aşağıdaki örneklerdeki gibi öngörülemeyen yollarla etki 
edebilecektir: 

a) güvenlik riskleri sebebiyle gerekli kılınan güçlendirilmiş kokpit kapıları herhangi bir uçağın işletiminde
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Bölüm 2 

EMNİYET YÖNETİMİ ANA ESASLARI 

2.1 EMNİYET KAVRAMI VE GELİŞİMİ 

2.1.1 Bu bölümde, temel emniyet yönetimi kavramlarına ve uygulamalarına ilişkin genel bilgiler verilmektedir. 
Sonraki bölümlerde yer alan emniyet yönetimine ilişkin detaylara odaklanılması öncesinde bu ana esasların idrak edilmesi 
önem arz etmektedir. 

2.1.2 Havacılık bağlamında, emniyet, "hava araçlarının işletilmesine ilişkin veya hava araçlarının işletilmesinin 
doğrudan yararına olan havacılık faaliyetleriyle ilişkili risklerin azaltıldığı ve kabul edilebilir bir seviyede kontrol altına
alındığı durum"dur.

2.1.3 Havacılık emniyeti dinamiktir.  Yeni emniyet tehlikeleri ve riskleri sürekli olarak ortaya çıkar ve bu tehlikelerin 
ve risklerin hafifletilmesi gerekir.  Emniyet riskleri uygun bir kontrol seviyesinde tutulduğu sürece, havacılık kadar açık ve
dinamik bir sistem de emniyetli halde tutulabilir.  Kabul edilebilir emniyet performansının genellikle yerel ve uluslararası 
normlar ve kültür ile tanımlandığını ve bunlardan etkilendiğini dikkate almak önemlidir. 

2.1.4 Havacılık emniyetindeki ilerleme, genel hatlarıyla faaliyet dönemleri doğrultusunda olan dört yaklaşımla 
açıklanabilir.  Söz konusu yaklaşımlar aşağıda sıralanmakta ve Şekil 2-1 kapsamında resmedilmektedir.

a) Teknik — 1900'lerin başından 1960'ların sonlarına kadar, havacılık, tanımlanan emniyet eksikliklerinin
başlangıçta teknik etkenler ve teknolojik arızalarla ilgili olduğu bir toplu taşıma şekli olarak ortaya
çıkmıştır. Bu sebeple, emniyet çalışmalarının odak noktası, teknik etkenlerin (örneğin hava araçları)
soruşturulması ve iyileştirilmesi olmuştur.  1950'li yıllara gelindiğinde, teknolojik gelişmeler sonucunda
kazaların meydana gelme oranında kademli bir düşüş başlamış ve emniyet süreçleri de düzenlemelere
uyumu ve gözetimi kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

b) İnsan faktörleri — 1970'lerin başlarında, havacılık kazalarının sıklığı, büyük teknolojik ilerlemelere ve
emniyet düzenlemelerindeki gelişmelere bağlı olarak belirgin bir düşüş göstermiştir. Havacılık, çok daha
güvenli bir taşıma şekli haline gelmiş ve emniyet çalışmalarının odak noktası, "insan/makine arayüzü"
de dahil olmak üzere, insan faktörlerini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Hataların hafifletilmesine
yönelik olarak yapılan kaynak yatırımına rağmen, insan faktörleri, kazaların tekrarlanmasında tekrar
eden bir etken olarak anılmaya devam etmiştir. İnsan faktörleri, operasyonel ve organizasyonel bağlam
tümüyle dikkate alınmadan kişiye odaklanma eğiliminde olmuştur.  Kişilerin, davranışa etki edebilecek
birden fazla etkeni içeren karmaşık bir ortamda faaliyet gösterdiklerinin kabulü ancak 1990'ların
başlarında olmuştur.

c) Organizasyonel — 1990'ların ortaları sırasında, emniyet, sistematik bir perspektiften görülmeye ve
organizasyonel etkenlerin yanı sıra, insan faktörleri ile teknik etkenleri kapsamaya başlamıştır.
"Organizasyonel kaza" kavramı ortaya çıkarılmıştır.  Bu perspektifte, organizasyon kültürü ve politikaları
gibi hususların emniyet riski kontrollerinin etkinliği üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır.  İlaveten, reaktif
ve proaktif metodolojilerin kullanıldığı rutin emniyet verileri toplama ve analizi, organizasyonlar
tarafından bilinen emniyet risklerinin izlenmesine ve yeni çıkan emniyet trendlerinin tespit edilmesine
imkan vermiştir.  Bu gelişmeler, güncel emniyet yönetimi yaklaşımına yol açan öğrenmeyi ve temeli
ortaya çıkarmıştır.
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c) çatışma bölgeleri üzerinde uçuş gerçekleştirilmesini önlemek üzere gerçekleştirilen rota değişiklikleri
emniyet problemi teşkil eden sıkışık hava koridorlarıyla sonuçlanabilecektir.

1.4.3 Havacılıktaki başarılı risk yönetiminde, dahil olan tüm işlevsel sistemler de dahil olmak üzere, sistemde genel 
olarak risk azaltımı amaçlanmalıdır.  Bu süreç, tüm sistemin uygun kuruluşun en üst seviyesinde (Devlet, bölgesel 
organizasyonlar, hizmet sağlayıcıları) analitik olarak değerlendirilmesini gerektirir.  İşlevsel sistem ihtiyaçlarının ve karşılıklı 
bağımlılığın değerlendirilmesine ve entegrasyonuna entegre risk yönetimi (IRM) adı verilir.  Entegre Risk Yönetimi (IRM), 
söz konusu organizasyonun genel risk azaltımına odaklanır.  Buna, gerek içsel risklerin gerekse de sektöre özgü risk 
yönetimi süreçlerinin etkinliğinin ve etkisinin kantitatif ve kalitatif analiziyle ulaşılır.  Entegre Risk Yönetiminde (IRM), risk 
yönetimi süreçlerinin risk azaltımına yönelik tek bir amaçla koordine edilmesine, uyumlaştırılmasına ve optimize edilmesine 
yönelik sistem geneline yayılan bir sorumluluk mevcuttur.  Entegre Risk Yönetimi (IRM), işlevsel sistemlerin kendine özgü 
risk yönetimlerinin yerini alamaz ve bu yönetimlere ilave görevler ve sorumluluklar verme amacı taşımaz.  Entegre Risk 
Yönetimi (IRM), sektöre özgü risk yönetiminin uzmanlığının desteklenmesine ve sosyal bakımdan kabul edilebilir bir 
seviyede en yüksek sistem performansı seviyesine ulaşmak için bütünsel geri bildirim sağlanmasına yönelik ayrı bir üst 
seviye kavramdır.  Bu el kitabının kapsamı dahilinde olan emniyet riski yönetimi hakkında daha fazla bilgiye (Devletler için)
2. ve 8. Bölüm ve (hizmet sağlayıcıları için) 9. Bölüm kapsamında ulaşılabilir.

Not.— Söz konusu Devlet dahilindeki hükümetin yapısı ve sorumluluk alanları her bir alanın gözetimine etki 
edebilecektir.  Örneğin, havacılık emniyetinden sivil havacılık otoritesinin (CAA) sorumlu olması, çevresel gözetimden ise 
çevre koruma kurumunun sorumlu olması.  Her bir gözetim kuruluşu farklı gerekliliklere ve metodolojilere sahip 
olabilecektir.  
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Bölüm 2. Emniyet yönetimi ana esasları 2-3

2.1.5 Emniyetin istikrarlı, yoğunlaşan gelişimi, Devletleri ve hizmet sağlayıcılarını, sistemin bileşenleri olan kişiler, 
süreçler ve teknolojiler arasındaki etkileşimlere ve arayüzlere ciddi ehemmiyetin verildiği bir noktaya getirmiştir.  Bu da 
kişilerin sistemde oynadıkları rolün daha fazla takdir görmesini sağlamıştır.  Emniyet, hizmet sağlayıcıları arasındaki ve 
hizmet sağlayıcıları ile Devletler arasındaki işbirliğinden fayda görür.  Bu perspektif, hizmet sağlayıcıları arasında birden 
fazla ortak çalışmaya dayalı girişimi ve emniyet sorunları ele alınırken ortak çalışmanın getirdiği faydaların takdirini teşvik 
etmiştir.  ICAO Pist Emniyeti Programı iyi bir örnektir. 

2.1.6 Ortak çalışmaya dayalı toplam sistemin gelişmesi için, organizasyonlar (Devletler de dahil olmak üzere) 
arasındaki arayüzlerin ve etkileşimlerin iyi bir şekilde idrak edilmesi ve yönetilmesi gerekir.  Toplam havacılık sistemi 
yaklaşımının Devlet Emniyet Programlarının (SSP) geliştirilmesinde oynayabileceği rolü Devletler de kabul etmeye 
başlamışlardır.  Örneğin, toplam havacılık sistemi yaklaşımı, birden fazla havacılık faaliyetlerinin ötesine geçen emniyet 
risklerinin yönetilmesine yardımcı olur. 

2.2 SİSTEMDEKİ BİREYLER 

2.2.1 Kişilerin emniyete yönelik sorumlulukları hakkında ne şekilde düşündükleri ve iş yerindeki görevlerinin 
ifasında başkaları ile nasıl etkileşim kurdukları, organizasyonlarının emniyet performansına belirgin bir şekilde etki eder. 
Emniyetin yönetilmesinde, kişiler tarafından organizasyonel emniyete, gerek pozitif gerek negatif olmak üzere, nasıl 
katkıda bulunduğu ele alınmalıdır.  İnsan faktörleri, kişilerin dünya ile etkileşim kurdukları yolların, kabiliyetlerinin ve 
sınırlarının anlaşılması ve kişilerin iş yapma yollarını geliştirmek üzere beşeri faaliyete etki edilmesi ile ilgilidir.  Sonuç 
olarak, insan faktörlerinin göz önünde bulundurulması, emniyet yönetiminin, riskleri anlamak, tanımlamak ve hafifletmek 
ve bireyler tarafından organizasyonel emniyete yönelik katkıları optimize etmek için gerekli olan ayrılmaz bir parçasıdır. 

2.2.2 Emniyet yönetimi süreçlerinde insan faktörlerinin göz önünde bulundurulduğu kilit yollar şunlardır:

a) üst yönetim tarafından, insan performansını optimize eden ve personeli, söz konusu organizasyonun
emniyet yönetimi süreçlerine faal bir şekilde katılmaya ve bu süreçlere katkıda bulunmaya teşvik eden
bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik taahhütte bulunulması;

b) ortak anlayışı ve beklentileri sağlamak üzere personelin emniyet yönetimine ilişkin sorumluluklarının
açıklığa kavuşturulması;

c) personele, söz konusu organizasyon tarafından aşağıdaki türden bilgilerin temin edilmesi:

1) organizasyonel süreçlere ve prosedürlere ilişkin olarak beklenen davranışları tanımlayan;

2) münferit davranışlara karşılık olarak söz konusu organizasyon tarafından hangi tedbirlerin alınacağını 
tanımlayan;

d) insan kaynakları seviyelerinin operasyonel taleplerin karşılanması için yeterli kişinin mevcut olmasını
sağlayacak şekilde izlenmesi ve ayarlanması;

e) emniyet raporlamasını teşvik etmek üzere politikaların, süreçlerin ve prosedürlerin tesis edilmesi;

f) ilişkili organizasyonel ve operasyonel etkenlere özellikle dikkat gösterilerek, değişken insan performansına
ve insan sınırlarına ilişkin risklerin göz önünde bulundurulmasına imkan vermek üzere
emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin analiz edilmesi;

g) aşağıdaki amaçlarla, açık, öz ve işletilir politikaların, süreçlerin ve prosedürlerin oluşturulması:

2-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

d) Toplam sistem — 21. yüzyılın başından itibaren, bir çok Devlet ve hizmet sağlayıcısı tarafından
geçmişteki emniyet yaklaşımlarına sahip çıkılmış ve daha yüksek düzeyde bir emniyet olgunluğu
geliştirilmiştir.  Söz konusu Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından Devlet Emniyet Programı (SSP)
veya Emniyet Yönetimi Sistemleri (SMS'ler) uygulanmaya başlanmıştır ve emniyet faydalarının
meyveleri toplanmaktadır.  Bununla birlikte, toplam havacılık sistemine yönelik daha geniş bağlama
minimal düzeyde itibar edilerek, emniyet sistemleri bugüne kadar ağırlıklı olarak münferit emniyet
performansına ve yerel kontrole odaklanmıştır.  Bu odaklanma, havacılık sisteminin karmaşıklığının ve
havacılık emniyetinde tümü bir role sahip olan farklı organizasyonların giderek tanınmasına yol açmıştır.
Organizasyonlar arasındaki arayüzlerin olumsuz sonuçlara katkıda bulunduğunu gösteren bir çok kaza
ve olay örneği mevcuttur.

Şekil 2-1.    Emniyetin gelişimi 
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Şekil 2-2. SHELL Modeli 

2.2.7 İnsanlar (Liveware). Söz konusu modelin kritik odak noktası, operasyonların ön saflarındaki kişilerdir ve bu 
kişiler, modelin merkezinde resmedilmektedir.  Bununla birlikte, bu unsur, modeldeki tüm boyutlar arasında en az 
öngörülebilir ve dahili (açıklık, yorgunluk, motivasyon, vb.) ve harici (sıcaklık, ışık, gürültü, vb.) etkilenimlerin etkilerine en 
duyarlı olandır.  Yeni koşullara dikkat çekici derecede uyabilmelerine karşın, kişiler, performansta kayda değer değişimlere 
tabidirler.  Kişiler, donanımlarla aynı derecede standart hale getirilemez; dolayısıyla, bu yapının uçları basit ve düz değildir. 
İnsan performansını tehlikeye atabilecek gerilimlerin önlenmesi için çeşitli SHELL yapıları ile merkezi Liveware yapısı 
arasındaki arayüzlerdeki düzensizliklerin etkilerinin anlaşılması gerekmektedir. Modüllerin sivriltilmiş uçları, her bir 
modülün eksik eşleşmesini temsil etmektedir.  Bu husus, havacılık sisteminin çeşitli bileşenleri arasındaki aşağıdaki 
arayüzlerin görselleştirilmesinde fayda sağlamaktadır:

a) Liveware (İnsanlar)-Donanım (L-H). L-H arayüzü, insan ve ekipmanın, makinelerin ve tesislerin fiziksel
özellikleri arasındaki ilişkiye işaret etmektedir.  Burada, ekipmanların personel tarafından
kullanılmasının ergonomisi, emniyet bilgilerinin nasıl gösterildiği ve anahtarların ve çalıştırma kollarının
nasıl etiketlendiği ve kullanım bakımından mantıklı ve sezgisel olacak şekilde nasıl kullanıldığı
değerlendirilmektedir.

b) Liveware (İnsanlar) - Yazılım (L-S). L-S arayüzü, düzenlemeler, el kitapları, kontrol listeleri, yayınlar,
süreçler ve prosedürler ve bilgisayar yazılımları gibi, işyerinde bulunan destekleyici sistemler ile insanlar
arasındaki ilişkidir.  Tecrübenin güncelliği, tutarlılık, format ve sunum, kelime hazinesi, açıklık ve
sembollerin kullanımı gibi hususları kapsar.  L-S kapsamında süreçler ve prosedürler ve bunların takip
ve anlaşılma bakımından ne kadar basit oldukları değerlendirilir.

L
L

4-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

1) insan performansının optimize edilmesi;

2) yanlışlıkla yapılan hataların önlenmesi;

3) değişken insan performansının istenmeyen sonuçlarının azaltılması; bunların etkinliğinin normal
operasyonlar sırasında sürekli olarak izlenmesi;

h) normal operasyonların sürekli izlenmesi, süreçlerin ve prosedürlerin takip edilip edilmediğinin ve takip
edilmediğinde, sebebin tespiti için soruşturmaların yürütülüp yürütülmediğinin değerlendirilmesini
kapsar;

i) emniyet soruşturmaları, çoğu durumda kişilerin işin yapılması için ellerinden geleni yaptığına dair
anlayışla, katkıda bulunan insan faktörlerinin değerlendirilmesini, sadece davranışları değil, aynı
zamanda bu davranışların sebeplerinin (bağlam) incelenmesini içerir;

j) değişim yönetim süreci, kişilerin sistemdeki gitgide gelişen görevlerinin ve rollerinin göz önünde
bulundurulmasını içerir;

k) görevlerini ifa etmeye yetkin olmalarını sağlamak üzere personel eğitime tabi tutulur, eğitimin etkinliği
gözden geçirilir ve eğitim programları, değişen ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanır.

2.2.3 Emniyet yönetiminin etkinliği ağırlıklı olarak üst yönetim tarafından, insan performansını optimize eden ve 
personeli, söz konusu organizasyonun emniyet yönetimi süreçlerine faal bir şekilde katılmaya ve bu süreçlere katkıda 
bulunmaya teşvik eden bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik taahhütte bulunma derecesine bağlıdır. 

2.2.4 Söz konusu organizasyon tarafından insan performansına etki edilme yolunun ele alınması için, etkin 
emniyet yönetimi uygulamak üzere üst düzey destek mevcut olmalıdır.  Bu destek, doğru çalışma ortamının ve insan 
faktörlerine işaret edecek doğru emniyet kültürünün oluşturulmasına yönelik yönetim taahhüdünü kapsar.  Bu sayede, söz 
konusu organizasyondaki herkesin tutum ve davranışlarına etki edilecektir.  Emniyet kültürü hakkında daha fazla bilgiye 
3. Bölüm kapsamında ulaşılabilir.

2.2.5 Emniyet performansına ilişkin olarak insan faktörlerinin değerlendirilmesini desteklemek üzere bir dizi model 
oluşturulmuştur.  Farklı sistem bileşenlerinin insanlar üzerindeki etkisini ve etkileşimini tasvir etmek için SHELL Modeli iyi
bilinen, faydalı ve insan faktörlerinin Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) entegre bir parçası olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini vurgulayan bir modeldir. 

2.2.6 İnsan (modelin merkezinde olmak üzere) ve işyeri bileşenleri arasındaki ilişki Şekil 2-2'de tasvir edilmektedir. 
SHELL Modeli dört uydu bileşen içerir: 

a) Yazılım (S): prosedürler, eğitim, destek, vb.;

b) Donanım (H): makineler ve ekipmanlar;

c) Ortam (E): L-H-S sisteminin geri kalanının işlemesi gereken çalışma ortamı ve

d) İnsanlar (Liveware) (L): işyerindeki diğer kişiler.
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Şekil 2-2. SHELL Modeli 
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gerektiğini vurgulayan bir modeldir. 

2.2.6 İnsan (modelin merkezinde olmak üzere) ve işyeri bileşenleri arasındaki ilişki Şekil 2-2'de tasvir edilmektedir. 
SHELL Modeli dört uydu bileşen içerir: 

a) Yazılım (S): prosedürler, eğitim, destek, vb.;

b) Donanım (H): makineler ve ekipmanlar;

c) Ortam (E): L-H-S sisteminin geri kalanının işlemesi gereken çalışma ortamı ve

d) İnsanlar (Liveware) (L): işyerindeki diğer kişiler.
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2.3.7 Emniyet yönetimine yönelik "İsviçre Peyniri" uygulamaları 

2.3.7.1 "İsviçre Peyniri" Modeli, söz konusu durumun açığa çıkmasına imkan vermiş olabilecek organizasyonel
koşullarda herhangi bir kazaya veya belirlenmiş tehlikeye müdahil olan kişiler görmezden gelinerek gerek Devletler gerek 
hizmet sağlayıcıları tarafından bir analiz rehberi olarak kullanılabilir. Emniyet Riski Yönetiminde, emniyet gözetiminde, iç 
denetimde, değişim yönetiminde ve emniyet soruşturmasında uygulanabilir.  Her bir durumda, söz konusu model, söz 
konusu organizasyonun savunmalarından hangilerinin etkin olduğunun, hangilerinin ihlal edilebildiğinin veya ihlal edilmiş 
olduğunun ve sistemin ilave savunmalardan nerelerde fayda görebileceğinin değerlendirilmesi için kullanılabilir. 
Belirlenmesi sonrasında, savunmalardaki zayıflıklar gelecekteki kazalar ve olaylar karşısında güçlendirilebilir. 

2.3.7.2 Uygulamada, söz konusu olay, Şekil 2-3'ün yorumlanmasında gösterilen ok (tehlikelerden kayıplara doğru 
olmak üzere) istikametinde savunmaları ihlal edecektir.  Duruma ilişkin değerlendirmeler ise, bu kez kayıplardan tehlikeye 
doğru olmak üzere, karşı yönde yürütülecektir.  Gerçek havacılık kazalarında genellikle ilave bir karmaşıklık derecesi yer 
alacaktır.  Devletlere ve hizmet sağlayıcılarına, kazaların nasıl ve neden oluştuğunun idrak edilmesinde yardımcı 
olabilecek daha fazla komplike model mevcuttur. 

2.3.8 Pratik kopma 

2.3.8.1 Scott A. Snook'un pratik kopma teorisi, herhangi bir sistemin performansının başlangıçtaki tasarımından nasıl 
"koptuğunu" anlamak üzere kullanılmaktadır. Görevler, prosedürler ve ekipmanlar genellikle, başlangıçta, neredeyse her 
şeyin önceden görülebileceğine ve kontrol edilebileceğine dair zımni bir varsayımla ve her şeyin beklendiği gibi çalıştığı 
ideal koşullarda teorik bir ortamda tasarlanır ve planlanır.  Bu husus genel olarak aşağıdaki üç ana varsayıma dayalıdır:

a) sistem üretim hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan teknolojinin mevcut olması;

b) personelin, söz konusu teknolojiyi amaçlandığı şekilde hakkıyla kullanmak üzere eğitilmesi, buna yetkin 
ve bu konuda motive olması ve

c) politika ve prosedürler tarafından sistemin ve insan davranışının dikte edilecek olması.

Şekil 2-4'de gösterilen operasyonel konuşlandırmanın başlangıcından itibaren grafik olarak düz bir çizgi olarak sunulabilen 
temel (veya ideal) sistem performansının altında bu varsayımlar yatar. 

Tehlikeler

Kayıplar 

6-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

c) Liveware (İnsanlar)-Liveware (İnsanlar) (L-L). L-L arayüzü, çalışma ortamındaki insanların arasındaki
ilişki ve etkileşimdir.  Bu etkileşimlerin bazıları organizasyon dahilinde (iş arkadaşları, amirler,
yöneticiler), bir çoğu ise farklı rollere sahip olan farklı organizasyonlardan olan kişilerin arasındadır (hava
trafik kontrolleri ile pilotlar, pilotlar ile teknisyenler, vb.) İnsan performansının tespit edilmesinde iletişim
ile kişilerarası becerilerin yanı sıra, grup dinamiklerinin önemi göz önünde bulundurulur.  Ekip kaynak
yönetiminin ilerlemesi ve ekip kaynak yönetiminin hava trafik hizmetlerine (ATS) ve bakım
operasyonlarına genişletilmesi, organizasyonlar tarafından hataların yönetiminde ekip performansının
dikkate alınmasına imkan vermiştir.  Personel/yönetim ilişkileri ve organizasyon kültürü de bu arayüzün
kapsamı dahilindedir.

d) Liveware (İnsanlar)-Ortam (L-E). Bu arayüz, insan ile fiziki ortam arasındaki ilişkiyi kapsar.  Sıcaklık,
ortam ışığı, gürültü, titreşim ve hava kalitesi gibi hususları içerir.  Hava durumu, altyapı ve bölge gibi
harici çevresel etkenleri de dikkate alır.

2.3 KAZALARDAKİ NEDEN- SONUÇ İLİŞKİSİ 

2.3.1 Profesör James Reason tarafından geliştirilen ve havacılık endüstrisinde iyi bilinen "İsviçre Peyniri" (veya 
Reason) Modeli, kazaların birden fazla savunmanın ardışık ihlallerini içerdiğini tasvir etmektedir.  Bu ihlaller, ekipman 
arızaları veya operasyonel hatalar gibi bir dizi etkinleştirici faktör tarafından tetiklenebilmektedir.  İsviçre Peyniri Modelinde, 
havacılık gibi karmaşık sistemlerin, savunma katmanlarıyla ("bariyerler" olarak da bilinir) fazlasıyla savunulduğu ileri 
sürülmektedir.  Tek nokta kırılması nadiren sonuca bağlıdır.  Emniyet savunmalarındaki ihlaller, etkileri veya zarar verme 
potansiyeli belirli çalışma koşulları (gizli koşullar olarak bilinir) ile etkinleştirilinceye değin uykuda kalabilecek olan, söz 
konusu organizasyonun üst seviyelerinde alınan kararların sonuçların geciktirilmiş bir sonucu olabilir.  Bu gibi spesifik 
koşullar altında, operasyonel seviyedeki insan kaynaklı kırılmalar (veya "aktif kırılmalar), emniyet savunmasının son 
katmanını ihlal edecek şekilde hareket eder.  Reason Modelinde, tüm kazalarda aktif kırılmaların ve gizli koşulların bir 
kombinasyonunun yer aldığı ileri sürülür. 

2.3.2 Aktif kırılmalar, hatalar ve kural ihlalleri de dahil olmak üzere, ani olumsuz etkiye sahip olan eylemler veya 
eylemsizliklerdir.  Bunlara geçmiş tecrübelerden edinilmiş bilgilerle, emniyetsiz eylemler olarak bakılır. Aktif kırılmalar, ön
saflardaki personel (pilotlar, hava trafik kontrolörleri, hava aracı bakım teknisyenleri, vb.) ile ilişkilidir ve zararlı sonuçlara 
yol açabilirler. 

2.3.3 Gizli koşullar, zarar verici herhangi bir sonucun çok ötesinde sistemde mevcut olabilirler.  Gizli koşulların 
sonuçları, uzun bir süre boyunca uykuda kalmaya devam edebilir.  Başlangıçta, bu gizli koşullar zararlı olarak algılanmaz, 
ancak belirli koşullar altında, operasyonel seviye savunmaları ihlal edildiğinde açık hale gelebilir.  Olaydan zaman ve yer 
bakımından çok uzakta kalan kişiler tarafından bu koşullar yaratılabilir.  Sistemdeki gizli koşullar, emniyet kültürü, ekipman 
tercihleri veya prosedür tasarımı, çelişen organizasyon hedefleri, kusurlu organizasyonel sistemler veya yönetim kararları 
tarafından oluşturulan koşulları kapsayabilir. 

2.3.4 Kişilerden kaynaklanan aktif kırılmaları minimize etmek amacıyla, yerel çalışmalardan ziyade sistem genelini 
esas alarak bu gizli koşulları tanımlamakla "organizasyonel kaza" paradigması bu hususta yardım sağlar.  Burada önemli 
olan, gizli koşulların, oluşturulduklarında, iyi niyete sahip olmuş olmalarıdır.  Organizasyonel karar alıcılar tarafından 
genellikle sonu olan kaynaklar ve potansiyel olarak çelişen öncelikler ve maliyetler dengelenir.  Karar alıcılar tarafından 
büyük çaplı organizasyonlarda günlük esasa dayalı olarak alınan kararlar, belirli koşullarda, istemsiz bir şekilde zarar verici 
bir sonuca yol açabilmektedir. 

2.3.5 Şekil 2-3'de, İsviçre Peyniri Modelinin, kazalardaki neden-sonuç ilişkisindeki organizasyonel ve yönetimsel 
etkenlerin karşılıklı etkileşiminin idrak edilmesine nasıl yardımcı olduğu tasvir edilmektedir.  Organizasyonun tüm 
seviyelerindeki kararlardaki veya insan performansındaki değişimler karşısında koruma sağlamak amacıyla havacılık 
sisteminde birden fazla koruyucu katman oluşturulur.  Bununla birlikte, her bir tabaka genel olarak, "İsviçre Peyniri"nin 
dilimlerindeki deliklerle resmedilen zayıflıklara sahiptir. Kimi zaman, söz konusu zayıflıkların tümü, tüm savunma 
bariyerlerine nüfuz eden ve felaket niteliğinde sonuca sebebiyet verebilecek olan bir ihlale yol açarak sıralanır 
(hizalaştırılan deliklerle temsil edilmektedir). İsviçre Peyniri Modeli, gizli koşulların sistemde nasıl daimi olarak mevcut 
olduğunu ve yerel tetikleme etkenleriyle nasıl açığa çıkabildiğini gösterir. 

2.3.6 Savunmalardan bazılarının veya ihlallerin, arayüz bağlantısına sahip olan herhangi bir organizasyon 
tarafından tesir görebileceğini fark etmek önemlidir.  Bu sebeple, hizmet sağlayıcıları tarafından bu arayüzlerin 
değerlendirilmesi ve yönetilmesi hayati önem arz etmektedir. 
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2.3.7 Emniyet yönetimine yönelik "İsviçre Peyniri" uygulamaları 

2.3.7.1 "İsviçre Peyniri" Modeli, söz konusu durumun açığa çıkmasına imkan vermiş olabilecek organizasyonel
koşullarda herhangi bir kazaya veya belirlenmiş tehlikeye müdahil olan kişiler görmezden gelinerek gerek Devletler gerek 
hizmet sağlayıcıları tarafından bir analiz rehberi olarak kullanılabilir. Emniyet Riski Yönetiminde, emniyet gözetiminde, iç 
denetimde, değişim yönetiminde ve emniyet soruşturmasında uygulanabilir.  Her bir durumda, söz konusu model, söz 
konusu organizasyonun savunmalarından hangilerinin etkin olduğunun, hangilerinin ihlal edilebildiğinin veya ihlal edilmiş 
olduğunun ve sistemin ilave savunmalardan nerelerde fayda görebileceğinin değerlendirilmesi için kullanılabilir. 
Belirlenmesi sonrasında, savunmalardaki zayıflıklar gelecekteki kazalar ve olaylar karşısında güçlendirilebilir. 

2.3.7.2 Uygulamada, söz konusu olay, Şekil 2-3'ün yorumlanmasında gösterilen ok (tehlikelerden kayıplara doğru 
olmak üzere) istikametinde savunmaları ihlal edecektir.  Duruma ilişkin değerlendirmeler ise, bu kez kayıplardan tehlikeye 
doğru olmak üzere, karşı yönde yürütülecektir.  Gerçek havacılık kazalarında genellikle ilave bir karmaşıklık derecesi yer 
alacaktır.  Devletlere ve hizmet sağlayıcılarına, kazaların nasıl ve neden oluştuğunun idrak edilmesinde yardımcı 
olabilecek daha fazla komplike model mevcuttur. 

2.3.8 Pratik kopma 

2.3.8.1 Scott A. Snook'un pratik kopma teorisi, herhangi bir sistemin performansının başlangıçtaki tasarımından nasıl 
"koptuğunu" anlamak üzere kullanılmaktadır. Görevler, prosedürler ve ekipmanlar genellikle, başlangıçta, neredeyse her 
şeyin önceden görülebileceğine ve kontrol edilebileceğine dair zımni bir varsayımla ve her şeyin beklendiği gibi çalıştığı 
ideal koşullarda teorik bir ortamda tasarlanır ve planlanır.  Bu husus genel olarak aşağıdaki üç ana varsayıma dayalıdır:

a) sistem üretim hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan teknolojinin mevcut olması;

b) personelin, söz konusu teknolojiyi amaçlandığı şekilde hakkıyla kullanmak üzere eğitilmesi, buna yetkin 
ve bu konuda motive olması ve

c) politika ve prosedürler tarafından sistemin ve insan davranışının dikte edilecek olması.

Şekil 2-4'de gösterilen operasyonel konuşlandırmanın başlangıcından itibaren grafik olarak düz bir çizgi olarak sunulabilen 
temel (veya ideal) sistem performansının altında bu varsayımlar yatar. 

Tehlikeler

Kayıplar 
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c) Liveware (İnsanlar)-Liveware (İnsanlar) (L-L). L-L arayüzü, çalışma ortamındaki insanların arasındaki
ilişki ve etkileşimdir.  Bu etkileşimlerin bazıları organizasyon dahilinde (iş arkadaşları, amirler,
yöneticiler), bir çoğu ise farklı rollere sahip olan farklı organizasyonlardan olan kişilerin arasındadır (hava
trafik kontrolleri ile pilotlar, pilotlar ile teknisyenler, vb.) İnsan performansının tespit edilmesinde iletişim
ile kişilerarası becerilerin yanı sıra, grup dinamiklerinin önemi göz önünde bulundurulur.  Ekip kaynak
yönetiminin ilerlemesi ve ekip kaynak yönetiminin hava trafik hizmetlerine (ATS) ve bakım
operasyonlarına genişletilmesi, organizasyonlar tarafından hataların yönetiminde ekip performansının
dikkate alınmasına imkan vermiştir.  Personel/yönetim ilişkileri ve organizasyon kültürü de bu arayüzün
kapsamı dahilindedir.

d) Liveware (İnsanlar)-Ortam (L-E). Bu arayüz, insan ile fiziki ortam arasındaki ilişkiyi kapsar.  Sıcaklık,
ortam ışığı, gürültü, titreşim ve hava kalitesi gibi hususları içerir.  Hava durumu, altyapı ve bölge gibi
harici çevresel etkenleri de dikkate alır.

2.3 KAZALARDAKİ NEDEN- SONUÇ İLİŞKİSİ 

2.3.1 Profesör James Reason tarafından geliştirilen ve havacılık endüstrisinde iyi bilinen "İsviçre Peyniri" (veya 
Reason) Modeli, kazaların birden fazla savunmanın ardışık ihlallerini içerdiğini tasvir etmektedir.  Bu ihlaller, ekipman 
arızaları veya operasyonel hatalar gibi bir dizi etkinleştirici faktör tarafından tetiklenebilmektedir.  İsviçre Peyniri Modelinde, 
havacılık gibi karmaşık sistemlerin, savunma katmanlarıyla ("bariyerler" olarak da bilinir) fazlasıyla savunulduğu ileri 
sürülmektedir.  Tek nokta kırılması nadiren sonuca bağlıdır.  Emniyet savunmalarındaki ihlaller, etkileri veya zarar verme 
potansiyeli belirli çalışma koşulları (gizli koşullar olarak bilinir) ile etkinleştirilinceye değin uykuda kalabilecek olan, söz 
konusu organizasyonun üst seviyelerinde alınan kararların sonuçların geciktirilmiş bir sonucu olabilir.  Bu gibi spesifik 
koşullar altında, operasyonel seviyedeki insan kaynaklı kırılmalar (veya "aktif kırılmalar), emniyet savunmasının son 
katmanını ihlal edecek şekilde hareket eder.  Reason Modelinde, tüm kazalarda aktif kırılmaların ve gizli koşulların bir 
kombinasyonunun yer aldığı ileri sürülür. 

2.3.2 Aktif kırılmalar, hatalar ve kural ihlalleri de dahil olmak üzere, ani olumsuz etkiye sahip olan eylemler veya 
eylemsizliklerdir.  Bunlara geçmiş tecrübelerden edinilmiş bilgilerle, emniyetsiz eylemler olarak bakılır. Aktif kırılmalar, ön
saflardaki personel (pilotlar, hava trafik kontrolörleri, hava aracı bakım teknisyenleri, vb.) ile ilişkilidir ve zararlı sonuçlara 
yol açabilirler. 

2.3.3 Gizli koşullar, zarar verici herhangi bir sonucun çok ötesinde sistemde mevcut olabilirler.  Gizli koşulların 
sonuçları, uzun bir süre boyunca uykuda kalmaya devam edebilir.  Başlangıçta, bu gizli koşullar zararlı olarak algılanmaz, 
ancak belirli koşullar altında, operasyonel seviye savunmaları ihlal edildiğinde açık hale gelebilir.  Olaydan zaman ve yer 
bakımından çok uzakta kalan kişiler tarafından bu koşullar yaratılabilir.  Sistemdeki gizli koşullar, emniyet kültürü, ekipman 
tercihleri veya prosedür tasarımı, çelişen organizasyon hedefleri, kusurlu organizasyonel sistemler veya yönetim kararları 
tarafından oluşturulan koşulları kapsayabilir. 

2.3.4 Kişilerden kaynaklanan aktif kırılmaları minimize etmek amacıyla, yerel çalışmalardan ziyade sistem genelini 
esas alarak bu gizli koşulları tanımlamakla "organizasyonel kaza" paradigması bu hususta yardım sağlar.  Burada önemli 
olan, gizli koşulların, oluşturulduklarında, iyi niyete sahip olmuş olmalarıdır.  Organizasyonel karar alıcılar tarafından 
genellikle sonu olan kaynaklar ve potansiyel olarak çelişen öncelikler ve maliyetler dengelenir.  Karar alıcılar tarafından 
büyük çaplı organizasyonlarda günlük esasa dayalı olarak alınan kararlar, belirli koşullarda, istemsiz bir şekilde zarar verici 
bir sonuca yol açabilmektedir. 

2.3.5 Şekil 2-3'de, İsviçre Peyniri Modelinin, kazalardaki neden-sonuç ilişkisindeki organizasyonel ve yönetimsel 
etkenlerin karşılıklı etkileşiminin idrak edilmesine nasıl yardımcı olduğu tasvir edilmektedir.  Organizasyonun tüm 
seviyelerindeki kararlardaki veya insan performansındaki değişimler karşısında koruma sağlamak amacıyla havacılık 
sisteminde birden fazla koruyucu katman oluşturulur.  Bununla birlikte, her bir tabaka genel olarak, "İsviçre Peyniri"nin 
dilimlerindeki deliklerle resmedilen zayıflıklara sahiptir. Kimi zaman, söz konusu zayıflıkların tümü, tüm savunma 
bariyerlerine nüfuz eden ve felaket niteliğinde sonuca sebebiyet verebilecek olan bir ihlale yol açarak sıralanır 
(hizalaştırılan deliklerle temsil edilmektedir). İsviçre Peyniri Modeli, gizli koşulların sistemde nasıl daimi olarak mevcut 
olduğunu ve yerel tetikleme etkenleriyle nasıl açığa çıkabildiğini gösterir. 

2.3.6 Savunmalardan bazılarının veya ihlallerin, arayüz bağlantısına sahip olan herhangi bir organizasyon 
tarafından tesir görebileceğini fark etmek önemlidir.  Bu sebeple, hizmet sağlayıcıları tarafından bu arayüzlerin 
değerlendirilmesi ve yönetilmesi hayati önem arz etmektedir. 
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f) kaynakların yeterliliği (veya yetersizliği) (örneğin, destek ekipmanları);

g) operasyonların geliştirilmesi için başarılardan ve başarısızlıklardan ders alınması ve benzeri.

2.3.8.4 Gerçekte, yerel uyarlamalar (veya geçici çözümler) ve kişisel stratejiler uygulayarak kişiler, söz konusu 
sistemin eksikliklerine karşın, sistemin genel olarak günlük esasta çalışmasını sağlayacaklardır.  Bu geçici çözümler, 
mevcut emniyet riski kontrollerinin ve savunmalarının korunmasını baypas edebilecektir. 

2.3.8.5 Denetimler, gözlemler ve Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) izlenmesi gibi emniyet güvence 
faaliyetleri, "pratikte kopan" faaliyetlerin açığa çıkarılmasına yardımcı olabilir.  Söz konusu kopmanın neden oluştuğunu 
tespit etmek için emniyet bilgilerinin analiz edilmesi, emniyet risklerinin hafifletilmesine yardımcı olur.  Pratik kopma, 
operasyonel konuşlandırmanın ne kadar başlangıcında belirlenirse, söz konusu organizasyon tarafından müdahale 
bulunulması o kadar kolay olur.  Devletlere ve hizmet sağlayıcılarına yönelik emniyet güvencesi hakkında daha fazla 
bilgiye, sırasıyla, 8. ve 9. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

2.4 YÖNETİM İKİLEMİ 

2.4.1 Hizmet sunumu ile iştigal eden her organizasyonda üretim/karlılık ve emniyet riskleri birbirleriyle bağlantılıdır. 
Organizasyonlar tarafından işe devam edebilmek için çıktıyı kabul edilebilir emniyet riskleriyle (ve emniyet riski 
kontrollerinin uygulanmasına dahil olan maliyetlerle) dengeleyerek karlılık sürdürülmelidir.  Tipik emniyet riski kontrolleri, 
teknolojiyi, eğitimi, süreçleri ve prosedürleri kapsar.  Devletler için de emniyet riski kontrolleri benzer niteliktedir, diğer bir 
deyişle, personelin eğitimi, teknolojinin uygun kullanımı, etkin gözetim ve gözetimi destekleyen dahili süreçler ve 
prosedürler.  Emniyet riski kontrollerinin uygulanmasının, para, zaman, kaynaklar gibi bir bedeli vardır ve emniyet riski 
kontrollerinin amacı genel olarak üretim performansını değil, emniyet performansını iyileştirmektir.  Bununla birlikte, 
"korumada"ki bazı yatırımlar da kazaları ve olayları ve bu sayede ilişkili maliyetleri azaltarak "üretimi" iyileştirebilir. 

2.4.2 Emniyet alanı, emniyet riski kontrolleri vasıtasıyla öngörülen emniyet koruması sürdürülürken organizasyon 
tarafından istenen üretimin/karlılığın dengelendiği alana yönelik bir metafordur.  Örneğin, herhangi bir hizmet sağlayıcısı 
tarafından yeni ekipman yatırımında bulunulmak istenebilir.  Söz konusu yeni ekipman eş zamanlı olarak gerekli verimlilik 
iyileştirmelerinin yan sıra iyileştirilmiş güvenilirlik ve emniyet performansı sunabilir.  Bu tür karar alma, gerek söz konusu 
organizasyonun elde edeceği faydaların gerekse de dahil olan emniyet risklerinin değerlendirilmesini içerir.  Emniyet riski 
kontrollerine haddinden fazla kaynak tahsis edilmesi, söz konusu faaliyetin kar getirmez, böylelikle de söz konusu 
organizasyonun yaşama kabiliyetini tehlike atar hale gelmesine yol açabilir. 

2.4.3 Diğer taraftan, koruma pahasına üretim için haddinden fazla kaynak tahsis edilmesi, söz konusu ürün veya 
hizmet üzerinde herhangi bir etkiye sahip olabilir ve sonuç itibariyle herhangi bir kazaya yol açabilir.  Bu sebeple, 
kaynakların dengelenmemiş tahsisatının mevcut olduğuna veya oluşmakta olduğuna dair erken uyarı veren bir emniyet 
sınırının tanımlanması elzemdir.  Organizasyonlar, iflasa çok yaklaştıklarını fark etmek için finansal yönetim sistemlerini 
kullanır ve emniyet performanslarını izlemek için emniyet yönetimi tarafından kullanılan aynı mantığı ve araçları tatbik 
ederler.  Bu sayede, söz konusu organizasyonun emniyet alanı dahilinde emniyetli ve karlı bir şekilde faaliyet göstermesine 
imkan verilir.  Organizasyonun emniyet alanının sınırları Şekil 2-5 kapsamında tasvir edilmektedir.  Emniyet risklerinin ve 
harici etkilenimlerin zamanla değişmesine bağlı olarak emniyet alanının organizasyonlar tarafından sürekli olarak 
izlenmesi ve yönetilmesi gerekir. 

2.4.4 Karlılığı ve emniyeti (veya üretimi ve korumayı) dengeleme ihtiyacı, hizmet sağlayıcılarının perspektifinden 
rahatlıkla anlaşılan ve kabul edilen bir gereklilik haline gelmiştir.  Sertifikasyonu ve gözetimi içeren Devlet koruma işlevleri 
için gerekli olan kaynakları dengeleme gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, bu denge, emniyetin Devlet tarafından 
yönetimi için de eşit ölçüde geçerlidir. 

8-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Şekil 2-4. Pratik kopma kavramı 

2.3.8.2 Operasyonel olarak konuşlandırılması sonrasında, söz konusu sistemin, çoğu zaman temel performansı 
(turuncu çizgi) takip ederek ideal olarak tasarlandığı şekilde çalışması gerekir.  Gerçekte, operasyonel performans, 
karmaşık, sürekli değişen ve genellikle zahmetli ortamdaki gerçek hayat operasyonlarının sonucu olarak varsayılan temel 
performanstan genellikle farklılık gösterir.  Buradaki kopmanın günlük uygulamanın bir sonucu olması sebebiyle "pratik 
kopma" olarak anılır.  "Kopma" terimi bu bağlamda, dış etkilenimler sebebiyle amaçlanan yoldan aşamalı olarak ayrılmak 
anlamında kullanılır. 

2.3.8.3 Snook, tasarımının ne kadar dikkatli ve iyi bir şekilde düşünülmüş olmasına bakılmaksızın, pratik kopmanın 
tüm sistemlerde kaçınılmaz olduğunu iddia etmektedir.  Pratik kopmanın bazı sebepleri şunlardır:

a) öngörüldüğü gibi işlemeyen teknoloji;

b) belirli çalışma koşullarında planlandığı gibi yürütülemeyen prosedürler;

c) ilave bileşenler de dahil olmak üzere, sistemdeki değişiklikler;

d) diğer sistemler ile etkileşimler;

e) emniyet kültürü;
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f) kaynakların yeterliliği (veya yetersizliği) (örneğin, destek ekipmanları);

g) operasyonların geliştirilmesi için başarılardan ve başarısızlıklardan ders alınması ve benzeri.

2.3.8.4 Gerçekte, yerel uyarlamalar (veya geçici çözümler) ve kişisel stratejiler uygulayarak kişiler, söz konusu 
sistemin eksikliklerine karşın, sistemin genel olarak günlük esasta çalışmasını sağlayacaklardır.  Bu geçici çözümler, 
mevcut emniyet riski kontrollerinin ve savunmalarının korunmasını baypas edebilecektir. 

2.3.8.5 Denetimler, gözlemler ve Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) izlenmesi gibi emniyet güvence 
faaliyetleri, "pratikte kopan" faaliyetlerin açığa çıkarılmasına yardımcı olabilir.  Söz konusu kopmanın neden oluştuğunu 
tespit etmek için emniyet bilgilerinin analiz edilmesi, emniyet risklerinin hafifletilmesine yardımcı olur.  Pratik kopma, 
operasyonel konuşlandırmanın ne kadar başlangıcında belirlenirse, söz konusu organizasyon tarafından müdahale 
bulunulması o kadar kolay olur.  Devletlere ve hizmet sağlayıcılarına yönelik emniyet güvencesi hakkında daha fazla 
bilgiye, sırasıyla, 8. ve 9. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

2.4 YÖNETİM İKİLEMİ 

2.4.1 Hizmet sunumu ile iştigal eden her organizasyonda üretim/karlılık ve emniyet riskleri birbirleriyle bağlantılıdır. 
Organizasyonlar tarafından işe devam edebilmek için çıktıyı kabul edilebilir emniyet riskleriyle (ve emniyet riski 
kontrollerinin uygulanmasına dahil olan maliyetlerle) dengeleyerek karlılık sürdürülmelidir.  Tipik emniyet riski kontrolleri, 
teknolojiyi, eğitimi, süreçleri ve prosedürleri kapsar.  Devletler için de emniyet riski kontrolleri benzer niteliktedir, diğer bir 
deyişle, personelin eğitimi, teknolojinin uygun kullanımı, etkin gözetim ve gözetimi destekleyen dahili süreçler ve 
prosedürler.  Emniyet riski kontrollerinin uygulanmasının, para, zaman, kaynaklar gibi bir bedeli vardır ve emniyet riski 
kontrollerinin amacı genel olarak üretim performansını değil, emniyet performansını iyileştirmektir.  Bununla birlikte, 
"korumada"ki bazı yatırımlar da kazaları ve olayları ve bu sayede ilişkili maliyetleri azaltarak "üretimi" iyileştirebilir. 

2.4.2 Emniyet alanı, emniyet riski kontrolleri vasıtasıyla öngörülen emniyet koruması sürdürülürken organizasyon 
tarafından istenen üretimin/karlılığın dengelendiği alana yönelik bir metafordur.  Örneğin, herhangi bir hizmet sağlayıcısı 
tarafından yeni ekipman yatırımında bulunulmak istenebilir.  Söz konusu yeni ekipman eş zamanlı olarak gerekli verimlilik 
iyileştirmelerinin yan sıra iyileştirilmiş güvenilirlik ve emniyet performansı sunabilir.  Bu tür karar alma, gerek söz konusu 
organizasyonun elde edeceği faydaların gerekse de dahil olan emniyet risklerinin değerlendirilmesini içerir.  Emniyet riski 
kontrollerine haddinden fazla kaynak tahsis edilmesi, söz konusu faaliyetin kar getirmez, böylelikle de söz konusu 
organizasyonun yaşama kabiliyetini tehlike atar hale gelmesine yol açabilir. 

2.4.3 Diğer taraftan, koruma pahasına üretim için haddinden fazla kaynak tahsis edilmesi, söz konusu ürün veya 
hizmet üzerinde herhangi bir etkiye sahip olabilir ve sonuç itibariyle herhangi bir kazaya yol açabilir.  Bu sebeple, 
kaynakların dengelenmemiş tahsisatının mevcut olduğuna veya oluşmakta olduğuna dair erken uyarı veren bir emniyet 
sınırının tanımlanması elzemdir.  Organizasyonlar, iflasa çok yaklaştıklarını fark etmek için finansal yönetim sistemlerini 
kullanır ve emniyet performanslarını izlemek için emniyet yönetimi tarafından kullanılan aynı mantığı ve araçları tatbik 
ederler.  Bu sayede, söz konusu organizasyonun emniyet alanı dahilinde emniyetli ve karlı bir şekilde faaliyet göstermesine 
imkan verilir.  Organizasyonun emniyet alanının sınırları Şekil 2-5 kapsamında tasvir edilmektedir.  Emniyet risklerinin ve 
harici etkilenimlerin zamanla değişmesine bağlı olarak emniyet alanının organizasyonlar tarafından sürekli olarak 
izlenmesi ve yönetilmesi gerekir. 

2.4.4 Karlılığı ve emniyeti (veya üretimi ve korumayı) dengeleme ihtiyacı, hizmet sağlayıcılarının perspektifinden 
rahatlıkla anlaşılan ve kabul edilen bir gereklilik haline gelmiştir.  Sertifikasyonu ve gözetimi içeren Devlet koruma işlevleri 
için gerekli olan kaynakları dengeleme gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, bu denge, emniyetin Devlet tarafından 
yönetimi için de eşit ölçüde geçerlidir. 

8-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Şekil 2-4. Pratik kopma kavramı 

2.3.8.2 Operasyonel olarak konuşlandırılması sonrasında, söz konusu sistemin, çoğu zaman temel performansı 
(turuncu çizgi) takip ederek ideal olarak tasarlandığı şekilde çalışması gerekir.  Gerçekte, operasyonel performans, 
karmaşık, sürekli değişen ve genellikle zahmetli ortamdaki gerçek hayat operasyonlarının sonucu olarak varsayılan temel 
performanstan genellikle farklılık gösterir.  Buradaki kopmanın günlük uygulamanın bir sonucu olması sebebiyle "pratik 
kopma" olarak anılır.  "Kopma" terimi bu bağlamda, dış etkilenimler sebebiyle amaçlanan yoldan aşamalı olarak ayrılmak 
anlamında kullanılır. 

2.3.8.3 Snook, tasarımının ne kadar dikkatli ve iyi bir şekilde düşünülmüş olmasına bakılmaksızın, pratik kopmanın 
tüm sistemlerde kaçınılmaz olduğunu iddia etmektedir.  Pratik kopmanın bazı sebepleri şunlardır:

a) öngörüldüğü gibi işlemeyen teknoloji;

b) belirli çalışma koşullarında planlandığı gibi yürütülemeyen prosedürler;

c) ilave bileşenler de dahil olmak üzere, sistemdeki değişiklikler;

d) diğer sistemler ile etkileşimler;

e) emniyet kültürü;
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2.5.2.2 Mesela, on beş knotluk bir rüzgar düşünün.  On beş knotluk rüzgarın tehlikeli bir koşul olması gerekmez. 
Gerçekte, doğrudan pist üzerine gelen on beş knotluk rüzgar uçağın kalkış ve iniş performansını iyileştirir.  Fakat, on beş
knotluk rüzgarın pist boyunca esmesi halinde, operasyonlar için tehlikeli olabilecek olan bir yan rüzgar koşulu oluşur. 
Bunun sebebi ise uçağın instabil olmasına katkıda bulunma potansiyelidir. Kontroldeki azalma, yanal pist ihlali gibi bir 
olaya sebebiyet verebilecektir.

2.5.2.3 Tehlikeleri akıbetleri ile karşılaştırmak insanlarda yaygın görülen bir durumdur.  Akıbet, herhangi bir tehlike 
tarafından tetiklenebilen sonuçtur.  Örneğin, pist ihlali (zamanında duramama) kontamine pist tehlikesine ilişkin olası 
akıbettir.  Öncelikle tehlikeyi açık bir şekilde tanımlayarak olası akıbetler kolaylıkla tanımlanabilir. 

2.5.2.4 Yukarıdaki yan rüzgar örneğinde, yanal kontrolün kaybedilerek pist ihlalinin oluşması söz konusu tehlikenin 
ani bir sonucudur.  Nihai akıbet ise bir kaza olabilir.  Tehlikenin zarar verme potansiyeli bir veya daha fazla akıbetle 
gerçekleşebilir.  Emniyet riski değerlendirmelerinde tüm olası akıbetlerin belirlenmesi önemlidir.  En uçtaki akıbet olan 
insan hayatının kaybının, hava aracı kazaları, artan uçuş ekibi iş yükü veya yolcu rahatsızlığı gibi daha düşük akıbetleri 
içerenlerden ayırt edilmesi gerekir.  Akıbetlerin tanımlanması risk değerlendirmesine ve kaynakların önceliklendirilmesi ve 
tahsisi yoluyla müteakip hafifletmelerin geliştirilmesine ve uygulanmasına bilgi sağlayacaktır.  Detaylı ve kapsamlı tehlike 
tanımlaması, emniyet risklerinin daha tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini beraberinde getirecektir. 

Tehlike tanımlama ve önceliklendirme 

2.5.2.5 Tehlikeler, organizasyonun tüm seviyelerinde mevcuttur ve raporlama sistemleri, incelemeler, denetimler, 
beyin fırtınası oturumları ve uzman değerlendirmesi de dahil olmak üzere, bir çok kaynak vasıtasıyla tespit edilebilir.  Amaç,
kazalara, olaylara veya emniyet ile ilgili diğer hadiselere yol açmaları öncesinde tehlikeleri proaktif bir şekilde 
tanımlamaktır.  Proaktif tehlike tanımlamaya ilişkin en önemli mekanizma, gönüllü emniyet raporlaması sistemidir.  Gönüllü 
emniyet raporlaması sistemlerine ilişkin ilave rehberliğe 5. Bölüm kapsamında ulaşılabilir.  Bu tür raporlama sistemleri 
vasıtasıyla toplanan bilgiler, rutin yerinde incelemeler veya organizasyonel denetimler sırasında kayda alınan bulgular 
veya gözlemlerle tamamlanabilir. 

2.5.2.6 Tehlikeler ayrıca, iç ve dış soruşturma raporlarının gözden geçirilmesi veya incelenmesi sırasında da 
tanımlanabilir.  Kaza veya olay soruşturma raporlarının gözden geçirilmesi sırasında tehlikelerin dikkate alınması, söz 
konusu kuruluşun tehlike tanımlama sisteminin geliştirilmesine yönelik iyi bir yoldur.  Söz konusu organizasyonun emniyet 
kültürü henüz etkin gönüllü emniyet raporlamasını destekleyecek kadar olgun olmadığında veya sınırlı olaylara veya 
raporlara sahip olan küçük çaplı organizasyonlarda bu husus özellikle önem arz etmektedir.  ICAO, ticaret birlikleri veya 
diğer uluslararası kuruluşlar gibi dış kaynaklar, operasyonlar ve faaliyetler ile bağlantılı spesifik tehlikeler için önemli bir 
kaynaktır. 

2.5.2.7 Tehlike tanımlama kapsamında ayrıca, söz konusu organizasyonun dışında üretilen tehlikeler ile ağır hava 
koşulları veya volkanik kül gibi, söz konusu organizasyonun doğrudan kontrolü dışında olan tehlikeler de göz önünde 
bulundurulabilir.  Yeni gelişen emniyet risklerine ilişkin tehlikeler de organizasyonlar tarafından sonuçta ortaya çıkabilecek
durumlara yönelik olarak hazırlık yapılmasına yönelik önemli bir yoldur. 

2.5.2.8 Tehlikeler tanımlanırken aşağıdakilerin göz önünde bulundurulması gerekir:

a) sistem tanımı;

b) ekipman ve görev tasarımı da dahil olmak üzere tasarım faktörleri;

c) insan performansı sınırları (örneğin, fizyolojik, psikolojik, fiziki ve bilişsel);

d) dokümantasyon ve kontrol listeleri ile bunların gerçek çalışma koşullarında doğrulanması da dahil
olmak üzere, prosedürler ve çalışma uygulamaları;

e) iletişim araçları, terminoloji ve dil de dahil olmak üzere, iletişim etkenleri;

10-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Şekil 2-5. Emniyet alanı kavramı 

2.5 EMNİYET RİSKİ YÖNETİMİ 

Emniyet Riski Yönetimi (SRM), emniyet yönetiminin kilit bir bileşenidir ve tehlike tanımlamayı, emniyet riski 
değerlendirmesini, emniyet riskinin hafifletilmesinin ve risk kabulünü içerir.  Havacılık sisteminin sürekli olarak değişmesi,
yeni tehlikelerin ortaya çıkabilmesi ve bazı tehlikelerin ve ilişkili emniyet risklerinin zamanla değişebilmesi sebebiyle, 
Emniyet Riski Yönetimi (SRM) süreklilik arz eden bir faaliyettir.  İlaveten, başkaca tedbirin gerekli olup olmadığını tespit 
etmek için, uygulanan emniyet riski hafifletme stratejilerinin etkinliği izlenmelidir. 

2.5.1 Tehlikelere giriş 

2.5.1.1 Havacılıkta, tehlike, sistem veya sistemin ortamı dahilinde bir veya başka bir şekilde mevcut olan, uykudaki 
zarar potansiyeli olarak değerlendirilebilir. Bu zarar potansiyeli, doğal koşul (örneğin, bölge) veya teknik durum (örneğin, 
pist işaretlemeleri) gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir. 

2.5.1.2 Tehlikeler, havacılık faaliyetlerinin kaçınılmaz bir parçasıdır, ancak tehlikelerin ortaya çıkması ve olası 
olumsuz sonuçlar, söz konusu tehlikenin herhangi bir emniyetsiz koşula yol açma potansiyelini içermeyi amaçlayan 
hafifletme stratejileri ile ele alınabilir.  Havacılık, kontrol edildikleri sürece tehlikelerle birlikte var olabilir. Tehlike tanımlama, 
Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sürecindeki birinci adımdır.  Emniyet riski değerlendirmesinin önünde gelir ve tehlikelerin 
ve ilgili sonuçlarının açık bir şekilde kavranmasını gerektirir. 

2.5.2 Tehlikelerin ve sonuçlarının kavranması 

2.5.2.1 Tehlike tanımlama, hava araçlarının veya havacılık emniyeti ile ilgili ekipmanların, ürünlerin ve hizmetlerin 
emniyetsiz bir şekilde kullanılmasına sebebiyet verebilecek veya katkıda bulunabilecek olan koşullara veya nesnelere 
odaklanır (doğrudan havacılık emniyetine ilişkin olan tehlikelerin diğer genel/endüstriyel tehlikelerden ayırt edilmesine 
ilişkin rehberlik müteakip maddelerde ele alınmaktadır). 

Üretim

Felaket 

İflas

Ko
ru

m
a



EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI

317DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Bölüm 2. Emniyet yönetimi ana esasları 2-11

2.5.2.2 Mesela, on beş knotluk bir rüzgar düşünün.  On beş knotluk rüzgarın tehlikeli bir koşul olması gerekmez. 
Gerçekte, doğrudan pist üzerine gelen on beş knotluk rüzgar uçağın kalkış ve iniş performansını iyileştirir.  Fakat, on beş
knotluk rüzgarın pist boyunca esmesi halinde, operasyonlar için tehlikeli olabilecek olan bir yan rüzgar koşulu oluşur. 
Bunun sebebi ise uçağın instabil olmasına katkıda bulunma potansiyelidir. Kontroldeki azalma, yanal pist ihlali gibi bir 
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Şekil 2-5. Emniyet alanı kavramı 

2.5 EMNİYET RİSKİ YÖNETİMİ 
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Dış organizasyonlarla olan Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüzlerine ilişkin tehlikeler 

2.5.2.12 Organizasyonlar tarafından kendi emniyet yönetimi arayüzlerine ilişkin tehlikeler de tanımlanmalıdır.  Bu 
tanımlama, mümkün olduğunda, arayüz bağlantısına sahip olunan organizasyonlarla ortak bir uygulama olarak 
yürütülmelidir.  Tehlike tanımlama kapsamında, çalışma ortamı ile söz konusu hizmetin emniyetli bir şekilde sunulmasına 
veya ürünün elverişliliğine, işlevselliğine veya performansına katkıda bulunabilecek olan çeşitli organizasyonel kabiliyetler
(insanlar, süreçler, teknolojiler) dikkate alınmalıdır. 

2.5.2.13 Örnek olarak, herhangi bir uçağın hizmete dönüşü tümü söz konusu uçakta ve söz konusu uçağın etrafında 
çalışan birçok organizasyonu ve operasyon personelini içerir.  Operasyon personeli, ekipmanları ve hizmete dönüş 
faaliyetinin koordinasyonu arasındaki arayüzlere ilişkin tehlikelerin olması muhtemeldir. 

2.5.3 Emniyet riski olasılığı 

2.5.3.1 Emniyet riski olasılığı, herhangi bir emniyet akıbetinin veya sonucunun ortaya çıkma ihtimalidir.  Tüm olası 
akıbetler göz önünde bulundurulabilecek şekilde geniş bir dizi senaryonun öngörülmesi önemlidir.  Olasılığın tespit 
edilmesinde aşağıdaki sorular yardımcı olabilir: 

a) Değerlendirme kapsamında olana benzer olaylar geçmişte görülmüş mü yoksa bu istisnai bir olay mı?

b) Aynı türden başka hangi ekipmanlar veya komponentler benzer sorunlara sahip olabilir?

c) Söz konusu prosedürleri takip eden veya bunlara tabi olan personelin sayısı nedir?

d) Değerlendirme kapsamında olan tehlikenin riski nedir? Örneğin, söz konusu ekipman veya faaliyet
operasyonun yüzde kaçında kullanılmaktadır?

2.5.3.2 Bu sorulara temel teşkil edebilecek etkenlerin göz önünde bulundurulması, herhangi bir öngörülebilir senaryo 
kapsamında tehlike akıbetlerinin olasılığının değerlendirilmesinde yardım sağlayacaktır. 

2.5.3.3 Herhangi bir makul kişi tarafından aynı koşullar altında söz konusu türden olayın ortaya çıkmasının 
beklenmesi halinde olayın öngörülebilir olduğu değerlendirilir.  Olası veya teorik olarak mümkün olan her tehlikenin 
tanımlanması mümkün değildir.  Bu sebeple, tehlike tanımlama kapsamında uygun detay seviyesinin tespit edilmesi için 
sağduyu gereklidir.  Ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin belirgin ve makul çerçevede öngörülebilir tehlikeleri tanımlarken, 
hizmet sağlayıcıları tarafından gerekli özen gösterilmelidir. 

Not.— Ürün tasarımına ilişkin olarak "öngörülebilir" teriminin amacı, söz konusu ürünün uçuşa elverişlilik 
düzenlemeleri, politikası ve kılavuz materyal kapsamındaki kullanımıyla tutarlı olmaktır.  

2.5.3.4 Tablo 1 kapsamında, tipik emniyet riski olasılığı sınıflandırma tablosu sunulmaktadır.  Bu tablo, emniyetsiz 
olaya veya koşula ilişkin olasılığı, her bir kategoriye ilişkin açıklamayı ve her bir kategoriye bir değer verilmesini belirtmek 
üzere beş kategori içerir.  Bu örnekte kalitatif terimler kullanılır; daha tutarlı bir değerlendirme sağlamak için kantitatif 
terimler tanımlanabilir.  Bu husus, uygun emniyet verilerinin elverişliliğine ve söz konusu organizasyonun ve operasyonun 
karmaşıklığına bağlı olacaktır. 
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f) personelin işe alınmasına, eğitimine ve elde tutulmasına, üretim ve emniyet hedeflerinin uyumluluğuna, 
kaynakların tahsisatına, çalışma baskılarına ve kurumsal emniyet kültürüne ilişkin olanlar gibi organizasyonel
etkenler;

g) çalışma ortamına ilişkin etkenler (örneğin, hava durumu, ortam gürültüsü ve titreşim, sıcaklık ve aydınlatma);

h) düzenlemelerin uygulanabilirliği ve yürütülebilirliği ile ekipmanların, personelin ve prosedürlerin sertifikasyonu 
da dahil olmak üzere, düzenleyici gözetim etkenleri;

i) pratik kopmayı, operasyonel sapmaları veya ürün güvenilirliğinin bozulmasını tespit eden performans
izleme sistemleri;

j) insan-makine arayüz etkenleri ve

k) diğer organizasyonlar ile olan Devlet Emniyet Programı (SSP)/Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
arayüzlerine ilişkin etkenler.

İş güvenliği, sağlık ve çevre tehlikeleri 

2.5.2.9 Havacılık emniyetinin yanı sıra İGSÇ'ye de eşzamanlı olarak etki eden birleşik tehlikeler ile ilişkili emniyet 
riskleri, sırasıyla, ayrı ayrı havacılık ve İGSÇ akıbetlerini ele alacak ayrı (paralel) risk hafifletme süreçleriyle yönetilebilir.  
Alternatif olarak, birleşik tehlikeleri ele almak için entegre bir havacılık ve İGSÇ risk hafifletme sistemi kullanılabilir. 
Havalimanı transit kapısında herhangi bir uçağın yaşadığı yıldırım çarpması birleşik tehlikeye örnek verilebilir.  Bu tehlike,
İGSÇ denetçisi tarafından bir "işyeri tehlikesi" (yer personeli/işyeri emniyeti) olarak addedilebilir.  Havacılık emniyeti 
denetçisi için ise, bu aynı zamanda hava araçlarına ve yolcu emniyetine zarar verme riskine sahip olan bir havacılık 
tehlikesidir. Daima aynı olmamaları sebebiyle, bu tür birleşik tehlikelerin İGSÇ ve havacılık emniyeti akıbetlerinin birlikte 
dikkate alınması önemlidir.  İGSÇ ve havacılık emniyeti akıbetlerine yönelik koruyucu kontrollerin amacı ve odak noktası 
farklılık gösterebilir. 

Tehlike tanımlama metodolojileri 

2.5.2.10 Tehlikelerin tanımlanması için aşağıdaki iki ana metodoloji mevcuttur:

a) Reaktif. Bu metodoloji, geçmişteki sonuçların ve olayların analizini içerir.  Tehlikeler, emniyet olaylarının
soruşturulmasıyla tanımlanır.  Olaylar ve kazalar sistem eksikliklerinin işaretidir ve bu sebeple, söz
konusu olaya hangi tehlikenin (tehlikelerin) katkıda bulunduğunu tespit etmek üzere kullanılabilirler.

b) Proaktif. Bu metodoloji, daha düşük akıbetli olaylara veya süreç performansına ilişkin emniyet verilerinin
toplanmasını ve tehlikenin herhangi bir kazaya veya olaya sebebiyet verip vermeyeceğini tespit etmek
üzere emniyet bilgilerinin veya olay sıklığının analiz edilmesini içerir.  Proaktif tehlike tanımlamaya
yönelik emniyet bilgileri ağırlıklı olarak uçuş verileri analiz (FDA) programlarından, emniyet raporlaması
sistemlerinden ve emniyet güvence işlevinden elde edilir.

2.5.2.11 Tehlikeler ayrıca, olumsuz trendleri tanımlayan ve gelişen tehlikeler hakkında tahminler üreten emniyet 
verileri analizi yoluyla da tanımlanabilir. 
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2.5.4.2 Şiddet değerlendirmesinde, en kötü öngörülebilir durum göz önünde bulundurularak, herhangi bir tehlikeye 
ilişkin olası tüm akıbetler dikkate alınmalıdır.  Tablo 2'de, tipik bir emniyet riski şiddeti tablosu sunulmaktadır.  Bu tabloda, 
şiddetin seviyesini, her bir kategorinin açıklanmasını ve her bir kategoriye bir değer tayin edilmesini göstermek üzere beş 
kategori yer almaktadır. Emniyet riski olasılığı tablosu gibi bu tablo da sadece bir örnektir.

Tablo 2. Örnek emniyet riski şiddeti tablosu 

Şiddet Anlam Değer 

Katastrofik 
(Yıkıcı)

• Hava aracının / ekipmanın tahrip olması

• Birden fazla ölüm

A

Tehlikeli • Operasyon personeli tarafından görevlerinin tutarlı veya eksiksiz bir şekilde icra edilmesi
için itimat edilemeyecek şekilde emniyet sınırlarında büyük ölçüde azalma, fiziki sıkıntı
veya iş gücü olması

• Ciddi yaralanma

• Büyük çaplı ekipman hasarı

B

Önemli • Emniyet sınırlarında belirgin ölçüde azalma, iş yükündeki artış neticesinde veya
verimliliklerini zayıflatan koşullar neticesinde operasyon personelinin olumsuz çalışma
koşulları ile başa çıkma becerisindeki azalma

• Ciddi olay

• Kişilerin yaralanması

C

Önemsiz • Rahatsızlık

• İşletme sınırlamaları

• Acil durum prosedürlerinin kullanımı

• Küçük çaplı olay

D

Göz ardı 
edilebilir

• Akıbetlerin az sayıda olması E

2.5.5 Emniyet riski tolere edilebilirliği 

2.5.5.1 Olasılık ve şiddet notlarının sonuçları birleştirilerek emniyet riski endeks notu oluşturulur.  Yukarıdaki örnekte, 
bu not, alfanümerik bir göstergedir.  İlgili şiddet/olasılık kombinasyonları, Tablo 3'deki emniyet riski değerlendirme 
matrisinde sunulmaktadır.  Emniyet riski değerlendirme matrisi, emniyet riski tolere edilebilirliğini tespit etmek için kullanılır. 
Örneğin, (4B) emniyet riski endeksiyle sonuçlanarak emniyet riski olasılığının Zaman Zaman (4) olarak değerlendirilmiş 
olduğu, emniyet riski şiddetinin ise Tehlikeli (B) olarak değerlendirilmiş olduğu bir durum düşünün.

14-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Tablo 1. Emniyet riski olasılığı tablosu 

İhtimal Anlam Değer 

Sık Bir çok kez meydana gelmesi muhtemeldir (sıklıkla meydana gelmiştir) 5

Zaman zaman Zaman zaman meydana gelmesi muhtemeldir (seyrek olarak meydana 
gelmiştir)

4

Uzak ihtimal Meydana gelmesi muhtemel değil, ancak mümkündür (nadiren meydana 
gelmiştir)

3

İhtimal dışı Meydana gelmesi fazlasıyla ihtimal dışıdır (meydana geldiği 
bilinmemektedir)

2

Aşırı ihtimal dışı Olayın meydana geleceği neredeyse tasavvur dahi edilemez. 1

Not.— Bu sadece örnektir.  Detay seviyesi ve tabloların ve matrislerin karmaşıklığı her bir organizasyonun 
belirli ihtiyaçlarına ve karmaşıklıklarına uyarlanmalıdır.  Organizasyonların kalitatif ve kantitatif kriterler içerebileceği de 
dikkate alınmalıdır.  

2.5.4 Emniyet riski şiddeti 

2.5.4.1 Olasılık değerlendirmesinin tamamlanması sonrasında, bir sonraki adım, söz konusu tehlikeye ilişkin olası 
akıbetleri dikkate alarak şiddetin değerlendirilmesidir.  Emniyet riski şiddeti, tanımlanan tehlikenin akıbeti veya sonucu 
olarak ortaya çıkması makul çerçevede beklenebilecek zarar ölçüsü olarak tanımlanmaktadır.  Şiddet sınıflandırmasında 
aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır: 

a) aşağıdakiler neticesinde ortaya çıkabilecek ölümler veya ciddi yaralanma:

1) hava aracının içerisinde olunması;

2) hava aracından ayrılmış hale gelen parçalar da dahil olmak üzere, hava aracının herhangi bir
parçası ile doğrudan temasta olunması veya

3) jet blasta doğrudan maruz kalınması ve

b) hasar:

1) hava aracının maruz kaldığı, aşağıdaki türden hasar veya yapısal arıza:

i) hava aracının yapısal mukavemetine, performansına veya uçuş karakteristiklerine olumsuz bir 
şekilde etki eden;

ii) etkilenen komponentin normalde büyük çaplı onarımını veya ikame edilmesini gerektirebilecek olan;

2) ATS veya havaalanı ekipmanlarının maruz kaldığı, aşağıdaki türden hasar:

i) hava aracı ayrımının yönetimine olumsuz bir şekilde etki eden veya

ii) iniş kabiliyetine olumsuz bir şekilde etki eden.
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Tablo 4. Emniyet riski tolere edilebilirliği örneği 

Emniyet Riski Endeksi Aralığı 
Emniyet 
Riski 
Açıklaması 

Tavsiye Edilen Tedbir 

5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A TOLERE 
EDİLEMEZ 

Söz konusu riski hafifletmek için derhal tedbir alın veya 
söz konusu faaliyeti durdurun.  Emniyet riski endeksini 
tolere edilebilire geri çekmek için ilave veya geliştirilmiş 
koruyucu kontrollerin uygulandığından emin olmak üzere 
öncelik emniyet riski hafifletmesi gerçekleştirin. 

5D, 5E, 4C, 4D, 4E, 3B, 3C, 3D,
2A, 2B, 2C, 1A

TOLERE 
EDİLEBİLİR 

Emniyet riski hafifletmesine dayalı olarak tolere 
edilebilir.  Söz konusu riskin kabulü için yönetim kararı 
gerektirebilir. 

3E, 2D, 2E, 1B, 1C, 1D, 1E KABUL 
EDİLEBİLİR 

Olduğu gibi kabul edilebilir.  Herhangi bir başka 
emniyet riski hafifletmesine gerek bulunmaz. 

2.5.6 İnsan faktörleri ile ilgili risklerin değerlendirilmesi 

2.5.6.1 Kişilerin, aşağıdaki yollarla, emniyet risklerinin gerek kaynağı gerek çözümü olabilmesine bağlı olarak insan 
faktörlerinin değerlendirilmesi Emniyet Riski Yönetiminde özellikle önemlidir: 

a) insan sınırlarına bağlı olarak değişken performansla herhangi bir kazaya veya olaya katkıda bulunulması;

b) herhangi bir tehlikeli durumun tahmin edilmesi veya böyle bir durumun önlenmesi için uygun tedbirlerin 
alınması ve

c) problemlerin çözüme kavuşturulması, karar alınması ve riskleri hafifletecek tedbirlerin alınması.

2.5.6.2 Bu sebeple, risklerin tanımlanmasına, değerlendirilmesine ve hafifletilmesine uygun insan faktörleri 
uzmanlığının dahil edilmesi önem arz etmektedir. 

2.5.6.3 Emniyet Riski Yönetimi (SRM), insanlara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, emniyet riskinin tüm yönlerinin 
ele alınmasını gerektirir.  İnsan performansıyla ilişkili risklerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sebeplerden dolayı, teknoloji
ve çevre ile ilişkili risk faktörlerinden daha karmaşıktır:

a) söz konusu kişiye dahili ve harici bakımından etkileşen geniş bir dizi etki ile insan performansının
ziyadesiyle değişken olması.  Bu etkiler arasındaki etkileşimin etkilerinden bir çoğunun tahmin
edilmesinin zor veya imkansız olması ve

b) değişken insan performansının akıbetlerinin icra edilen göreve ve bağlama göre farklılık gösterecek
olması.

16-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Tablo 3. Örnek emniyet riski matrisi 

Emniyet Riski Şiddet 

Olasılık 
Katastrofik 

(Yıkıcı) A 

Tehlikeli 

     B 

      Önemli 

 C 

   Önemsiz 

 D 

Göz Ardı 

Edilebilir E 

Sık 5 5A 5B 5C 5D 5E

Zaman zaman 4 4A 4B 4C 4D 4E

Uzak ihtimal 3 3A 3B 3C 3D 3E

İhtimal dışı 2 2A 2B 2C 2D 2E

Aşırı ihtimal dışı 1 1A 1B 1C 1D 1E

Not.— Emniyet riski tolere edilebilirliğinin tespit edilmesinde, tehlike tanımlama için kullanılan verilerin kalitesi ve 
güvenilirliği ile emniyet riski olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

2.5.5.2 Emniyet riski değerlendirme matrisinden elde edilen endeks, bunun akabinde, belirli organizasyon için tolere 
edilebilirlik kriterlerini anlatımsal şekilde açıklayan emniyet riski tolere edilebilirliği tablosuna çıkarılmalıdır.  Tablo 4'de, 
emniyet riski tolere edilebilirlik tablosuna ilişkin bir örnek sunulmaktadır.  Yukarıdaki örneği kullanarak, 4B olarak 
değerlendirilen emniyet riskine ilişkin kriter "tolere edilemez" kategorisine tekabül etmektedir.  Bu durumda, akıbetin 
emniyet riski endeksi kabul edilemezdir.  Bu sebeple, söz konusu organizasyon tarafından aşağıdakilerin düşürülmesi için 
risk kontrol tedbiri alınmalıdır: 

a) söz konusu organizasyonun belirli riske maruz kalması, başka bir deyişle, riskin olasılık bileşeninin
kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi;

b) tehlikeye ilişkin akıbetlerin şiddeti, başka bir deyişle, riskin şiddet bileşeninin kabul edilebilir bir
seviyeye indirilmesi veya

c) söz konusu risk kabul edilebilir bir seviyede yönetilecek şekilde şiddet ve olasılık.

2.5.5.3 Emniyet riskleri, kavramsal olarak kabul edilebilir, tolere edilebilir veya tolere edilmez olarak değerlendirilir. 
Başlangıçta tolere edilemez alanına tekabül eder olarak değerlendirilen emniyet riskleri hiçbir koşulda kabul edilemezdir. 
Tehlikelerin akıbetlerinin olasılığı ve/veya şiddeti, hafifletme eylemini gerektirecek veya faaliyetleri durduracak kadar 
büyüktür ve söz konusu tehlikenin zarar verme potansiyeli emniyet bakımından böylesi bir tehdit arz etmektedir. 
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güvenilirliği ile emniyet riski olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

2.5.5.2 Emniyet riski değerlendirme matrisinden elde edilen endeks, bunun akabinde, belirli organizasyon için tolere 
edilebilirlik kriterlerini anlatımsal şekilde açıklayan emniyet riski tolere edilebilirliği tablosuna çıkarılmalıdır.  Tablo 4'de, 
emniyet riski tolere edilebilirlik tablosuna ilişkin bir örnek sunulmaktadır.  Yukarıdaki örneği kullanarak, 4B olarak 
değerlendirilen emniyet riskine ilişkin kriter "tolere edilemez" kategorisine tekabül etmektedir.  Bu durumda, akıbetin 
emniyet riski endeksi kabul edilemezdir.  Bu sebeple, söz konusu organizasyon tarafından aşağıdakilerin düşürülmesi için 
risk kontrol tedbiri alınmalıdır: 

a) söz konusu organizasyonun belirli riske maruz kalması, başka bir deyişle, riskin olasılık bileşeninin
kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi;

b) tehlikeye ilişkin akıbetlerin şiddeti, başka bir deyişle, riskin şiddet bileşeninin kabul edilebilir bir
seviyeye indirilmesi veya

c) söz konusu risk kabul edilebilir bir seviyede yönetilecek şekilde şiddet ve olasılık.

2.5.5.3 Emniyet riskleri, kavramsal olarak kabul edilebilir, tolere edilebilir veya tolere edilmez olarak değerlendirilir. 
Başlangıçta tolere edilemez alanına tekabül eder olarak değerlendirilen emniyet riskleri hiçbir koşulda kabul edilemezdir. 
Tehlikelerin akıbetlerinin olasılığı ve/veya şiddeti, hafifletme eylemini gerektirecek veya faaliyetleri durduracak kadar 
büyüktür ve söz konusu tehlikenin zarar verme potansiyeli emniyet bakımından böylesi bir tehdit arz etmektedir. 
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e) Yürütülebilirlik. Yeni kurallara, düzenlemelere veya çalışma prosedürlerine uyumun takip edilebilme
derecesi.

f) Devamlılık. Söz konusu hafifletmenin sürdürülebilir ve etkin olma derecesi.

g) Artık emniyet riskleri. İlk hafifletmenin uygulanması sonrasında gelen ve ilave emniyet riski kontrol
tedbirlerini gerektirebilecek olan emniyet riski derecesi.

h) İstenmeyen akıbetler. Herhangi bir hafifletme alternatifinin uygulanmasıyla ilişkili yeni tehlikelerin ve
ilgili emniyet risklerinin tanıtılması.

i) Zaman. Emniyet riski hafifletme alternatifinin uygulanması için gereken zaman.

2.5.7.5 Düzeltici faaliyet kapsamında mevcut savunmalar ile bunların kabul edilebilir emniyet riski seviyesine ulaşma 
yeterliliği (yetersizliği) göz önünde bulundurulmalıdır.  Bu işlem, söz konusu düzeltici faaliyetten tesir görmüş olabilecek 
olan önceki emniyet riski değerlendirmelerinin gözden geçirilmesine yol açabilir.  Emniyet riski hafifletmelerinin ve 
kontrollerinin, etkin olduklarından emin olmak üzere doğrulanması/denetlenmesi gerekecektir.  Hafifletmelerin etkinliğinin 
izlenmesine yönelik bir diğer yol da Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) kullanılmasıdır.  Emniyet performansı 
yönetimi ve Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) hakkında daha fazla için bakınız Bölüm 4. 

2.5.8 Emniyet riski yönetimi dokümantasyonu 

2.5.8.1 Olasılık ve şiddet değerlendirmesine dayanak teşkil eden varsayımlar, alınan kararlar ve alınan emniyet riski 
hafifletme tedbirleri de dahil olmak üzere, emniyet riski yönetimi faaliyetlerinin belgelenmesi gerekir.  Bu belgeleme bir 
hesaplama çizelgesi veya tablo ile yapılabilir.  Bazı organizasyonlar tarafından, büyük miktarlarda emniyet verilerinin ve 
emniyet bilgilerinin saklanabildiği ve analiz edilebildiği veritabanı veya başka yazılımlar kullanılabilir. 

2.5.8.2 Tanımlanan tehlikelerinin bir sicilinin tutulması, söz konusu organizasyon tarafından söz konusu 
organizasyona ait bilinen tehlikelerin izinin kaybedilmesi ihtimalini en aza indirir.  Söz konusu tehlikenin daha önceden 
kayda alınıp alınmadığını ve söz konusu tehlikeyi hafifletmek için hangi tedbirin (tedbirlerin) alınmış olduğunu görmek 
üzere, tehlikeler, tanımlandıklarında, söz konusu sicildeki bilinen tehlikeler ile karşılaştırılabilir. Tehlike sicilleri genellikle 
tablo formatında olup, tipik olarak şunları içerir: söz konusu tehlike, olası akıbetler, ilişkili risklere ilişkin değerlendirme, 
tanımlama tarihi, tehlike kategorisi, kısa açıklama, ne zaman veya nerede geçerli olduğu, tehlikenin kimin tarafından 
tanımlandığı ve riskleri hafifletmek için hangi tedbirin uygulanmış olduğu. 

2.5.8.3 Organizasyonel emniyet karar alıcıları tarafından alınan kararların tekrarlanabilirliğini ve
gerekçelendirilmesini iyileştirmek için emniyet riski karar alma araçları ve süreçleri kullanılabilir.   Aşağıdaki Şekil 2.6'da 
emniyet riski karar yardımcısı örneği verilmektedir. 

2.5.9 Maliyet - fayda analizi 

Maliyet-fayda veya maliyet etkinliği analizi normalde emniyet riski hafifletme faaliyetleri sırasında uygulanır.  Bu işlem 
yaygın olarak düzenleyici etki analizi veya proje yönetimi süreçlerinde olduğu gibi işletme yönetimi ile ilişkilidir.  Bununla
birlikte, emniyet riski değerlendirmesinin belirgin finansal etkiye sahip olabileceği durumlar söz konusu olabilir.  Bu gibi 
durumlarda, emniyet riski değerlendirmesini destekleyecek tamamlayıcı bir maliyet-fayda analizi veya maliyet etkinlik 
süreci gerekebilir.  Bu sayede, maliyet etkinliği analizinin veya tavsiye edilen emniyet riski kontrol tedbirlerinin 
gerekçelendirilmesinin, ilişkili finansal yansımalarla göz önünde bulundurulmasına imkan verilecektir.
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2.5.6.4 Bu husus, söz konusu riskin olasılığının ve şiddetinin nasıl tespit ettiğini karmaşık hale getirmektedir. 
Dolayısıyla, insan faktörleri uzmanlığı, emniyet risklerinin tanımlanmasında ve değerlendirilmesinde değere sahiptir. 
(Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçleri kullanılarak yorgunluğun yönetilmesi, Yorgunluk Yönetimi Yaklaşımlarının 
Gözetimine ilişkin El Kitabı (Doc 9966) kapsamında ele alınmaktadır).

2.5.7 Emniyet riski hafifletme stratejileri 

2.5.7.1 Emniyet riski hafifletmesi genel olarak emniyet riski kontrolü olarak anılır.  Emniyet riskleri, uygun emniyet 
riski kontrollerinin uygulanmasıyla emniyet riskinin hafifletilmesi suretiyle kabul edilebilir bir seviyede yönetilmelidir.  Bunun, 
zamana, maliyete ve emniyet riskinin azaltılmasına veya giderilmesine yönelik tedbir alınmasının zorluğu karşısında 
dengelenmesi gerekir.  Olası akıbetlerin şiddetini azaltarak, olayın ihtimalini düşürerek veya söz konusu emniyet riskine 
maruz kalma halini azaltarak emniyet riskinin seviyesi düşürülebilir.  İhtimalin düşürülmesi şiddetin düşürülmesinden daha 
kolay ve daha yaygındır. 

2.5.7.2 Emniyet riski hafifletmeleri, genellikle çalışma prosedürlerinde, ekipmanlarda veya altyapıda değişikliklere 
yol açan tedbirlerdir.  Emniyet riski hafifletme stratejileri üç kategoriye ayrılır:

a) Önleme: Emniyet riskinin söz konusu faaliyete devam edilmesinin getirdiği faydaları aşması sebebiyle
söz konusu operasyonun veya faaliyet iptal edilmesi veya önlenmesi ve bu sayede emniyet riskinin
tümüyle giderilmesi.

b) Azaltma: Söz konusu operasyonun veya faaliyetin sıklığının azaltılması veya emniyet riskinin
akıbetlerinin büyüklüğünü düşürmek için tedbir alınması.

c) Ayırma: Emniyet riskinin akıbetlerinin etkilerinin izole edilmesi veya bu etkilere karşı koruma sağlamak
üzere fazlalık oluşturulması için tedbir alınması.

2.5.7.3 İnsanlar tarafından hafifletici veya düzeltici eylemlerin uygulanmasının veya bunlara katkı sağlanmasının 
gerekli olması sebebiyle, insan faktörlerinin değerlendirilmesi etkin hafifletmelerin tanımlanmasının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Örneğin, hafifletmeler, süreçlerin veya prosedürlerin kullanımını içerebilir.  Bunları "gerçek dünya" durumlarında 
kullanacak olanlardan ve/veya insan faktörleri uzmanlığına sahip olan kişilerden girdi olmadan, oluşturulan süreçler veya 
prosedürler, bu süreçlerin veya prosedürlerin amacına uygun olmayabilir ve istenmeyen akıbetlere yol açabilir.  Ayrıca, 
insan performansı değişkenliğinin ele alınmasına yönelik hata yakalama stratejileri oluşturularak insan performansı 
sınırlarının emniyet riski hafifletmesi kapsamında göz önünde bulundurulması gerekir.  Netice itibariyle, bu önemli insan 
faktörleri perspektifi daha kapsamlı ve etkin hafifletmelerle sonuçlanır. 

2.5.7.4 Risk hafifletme stratejisi, yukarıda tanımlanan yaklaşımlardan birini içerebilir veya birden fazla yaklaşımı 
kapsayabilir.  Optimal çözümü bulmak için her türlü olası kontrol tedbirlerinin göz önünde bulundurulması önemlidir.  Karar 
alınması öncesinde her bir alternatif stratejinin etkinliği değerlendirilmelidir.  Önerilen her bir emniyet riski hafifletmesi 
alternatifinin aşağıdaki perspektiflerden incelenmesi gerekir: 

a) Etkinlik. Alternatifler tarafından emniyet risklerinin azaltılma veya giderilme derecesi.  Etkinlik, emniyet
risklerini azaltabilen veya giderebilen teknik, eğitimsel ve düzenleyici savunmalar bakımından tespit
edilebilir.

b) Maliyet/fayda. Hafifletmenin algılanan faydalarının maliyetlerden daha ağır basma derecesi.

c) Kullanışlılık. Hafifletmenin uygulanabildiği derece ve mevcut teknoloji, finansal ve idari kaynaklar,
mevzuat, siyasi irade, operasyonel gerçekler vb. bakımından bunun ne kadar uygun olduğu.

d) Kabul Edilebilirlik. Söz konusu alternatifin, söz konusu alternatifi uygulaması beklenecek kişiler için
kabul edilebilir olma derecesi.
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e) Yürütülebilirlik. Yeni kurallara, düzenlemelere veya çalışma prosedürlerine uyumun takip edilebilme
derecesi.

f) Devamlılık. Söz konusu hafifletmenin sürdürülebilir ve etkin olma derecesi.

g) Artık emniyet riskleri. İlk hafifletmenin uygulanması sonrasında gelen ve ilave emniyet riski kontrol
tedbirlerini gerektirebilecek olan emniyet riski derecesi.

h) İstenmeyen akıbetler. Herhangi bir hafifletme alternatifinin uygulanmasıyla ilişkili yeni tehlikelerin ve
ilgili emniyet risklerinin tanıtılması.

i) Zaman. Emniyet riski hafifletme alternatifinin uygulanması için gereken zaman.

2.5.7.5 Düzeltici faaliyet kapsamında mevcut savunmalar ile bunların kabul edilebilir emniyet riski seviyesine ulaşma 
yeterliliği (yetersizliği) göz önünde bulundurulmalıdır.  Bu işlem, söz konusu düzeltici faaliyetten tesir görmüş olabilecek 
olan önceki emniyet riski değerlendirmelerinin gözden geçirilmesine yol açabilir.  Emniyet riski hafifletmelerinin ve 
kontrollerinin, etkin olduklarından emin olmak üzere doğrulanması/denetlenmesi gerekecektir.  Hafifletmelerin etkinliğinin 
izlenmesine yönelik bir diğer yol da Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) kullanılmasıdır.  Emniyet performansı 
yönetimi ve Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) hakkında daha fazla için bakınız Bölüm 4. 

2.5.8 Emniyet riski yönetimi dokümantasyonu 

2.5.8.1 Olasılık ve şiddet değerlendirmesine dayanak teşkil eden varsayımlar, alınan kararlar ve alınan emniyet riski 
hafifletme tedbirleri de dahil olmak üzere, emniyet riski yönetimi faaliyetlerinin belgelenmesi gerekir.  Bu belgeleme bir 
hesaplama çizelgesi veya tablo ile yapılabilir.  Bazı organizasyonlar tarafından, büyük miktarlarda emniyet verilerinin ve 
emniyet bilgilerinin saklanabildiği ve analiz edilebildiği veritabanı veya başka yazılımlar kullanılabilir. 

2.5.8.2 Tanımlanan tehlikelerinin bir sicilinin tutulması, söz konusu organizasyon tarafından söz konusu 
organizasyona ait bilinen tehlikelerin izinin kaybedilmesi ihtimalini en aza indirir.  Söz konusu tehlikenin daha önceden 
kayda alınıp alınmadığını ve söz konusu tehlikeyi hafifletmek için hangi tedbirin (tedbirlerin) alınmış olduğunu görmek 
üzere, tehlikeler, tanımlandıklarında, söz konusu sicildeki bilinen tehlikeler ile karşılaştırılabilir. Tehlike sicilleri genellikle 
tablo formatında olup, tipik olarak şunları içerir: söz konusu tehlike, olası akıbetler, ilişkili risklere ilişkin değerlendirme, 
tanımlama tarihi, tehlike kategorisi, kısa açıklama, ne zaman veya nerede geçerli olduğu, tehlikenin kimin tarafından 
tanımlandığı ve riskleri hafifletmek için hangi tedbirin uygulanmış olduğu. 

2.5.8.3 Organizasyonel emniyet karar alıcıları tarafından alınan kararların tekrarlanabilirliğini ve
gerekçelendirilmesini iyileştirmek için emniyet riski karar alma araçları ve süreçleri kullanılabilir.   Aşağıdaki Şekil 2.6'da 
emniyet riski karar yardımcısı örneği verilmektedir. 

2.5.9 Maliyet - fayda analizi 

Maliyet-fayda veya maliyet etkinliği analizi normalde emniyet riski hafifletme faaliyetleri sırasında uygulanır.  Bu işlem 
yaygın olarak düzenleyici etki analizi veya proje yönetimi süreçlerinde olduğu gibi işletme yönetimi ile ilişkilidir.  Bununla
birlikte, emniyet riski değerlendirmesinin belirgin finansal etkiye sahip olabileceği durumlar söz konusu olabilir.  Bu gibi 
durumlarda, emniyet riski değerlendirmesini destekleyecek tamamlayıcı bir maliyet-fayda analizi veya maliyet etkinlik 
süreci gerekebilir.  Bu sayede, maliyet etkinliği analizinin veya tavsiye edilen emniyet riski kontrol tedbirlerinin 
gerekçelendirilmesinin, ilişkili finansal yansımalarla göz önünde bulundurulmasına imkan verilecektir.
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2.5.6.4 Bu husus, söz konusu riskin olasılığının ve şiddetinin nasıl tespit ettiğini karmaşık hale getirmektedir. 
Dolayısıyla, insan faktörleri uzmanlığı, emniyet risklerinin tanımlanmasında ve değerlendirilmesinde değere sahiptir. 
(Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçleri kullanılarak yorgunluğun yönetilmesi, Yorgunluk Yönetimi Yaklaşımlarının 
Gözetimine ilişkin El Kitabı (Doc 9966) kapsamında ele alınmaktadır).

2.5.7 Emniyet riski hafifletme stratejileri 

2.5.7.1 Emniyet riski hafifletmesi genel olarak emniyet riski kontrolü olarak anılır.  Emniyet riskleri, uygun emniyet 
riski kontrollerinin uygulanmasıyla emniyet riskinin hafifletilmesi suretiyle kabul edilebilir bir seviyede yönetilmelidir.  Bunun, 
zamana, maliyete ve emniyet riskinin azaltılmasına veya giderilmesine yönelik tedbir alınmasının zorluğu karşısında 
dengelenmesi gerekir.  Olası akıbetlerin şiddetini azaltarak, olayın ihtimalini düşürerek veya söz konusu emniyet riskine 
maruz kalma halini azaltarak emniyet riskinin seviyesi düşürülebilir.  İhtimalin düşürülmesi şiddetin düşürülmesinden daha 
kolay ve daha yaygındır. 

2.5.7.2 Emniyet riski hafifletmeleri, genellikle çalışma prosedürlerinde, ekipmanlarda veya altyapıda değişikliklere 
yol açan tedbirlerdir.  Emniyet riski hafifletme stratejileri üç kategoriye ayrılır:

a) Önleme: Emniyet riskinin söz konusu faaliyete devam edilmesinin getirdiği faydaları aşması sebebiyle
söz konusu operasyonun veya faaliyet iptal edilmesi veya önlenmesi ve bu sayede emniyet riskinin
tümüyle giderilmesi.

b) Azaltma: Söz konusu operasyonun veya faaliyetin sıklığının azaltılması veya emniyet riskinin
akıbetlerinin büyüklüğünü düşürmek için tedbir alınması.

c) Ayırma: Emniyet riskinin akıbetlerinin etkilerinin izole edilmesi veya bu etkilere karşı koruma sağlamak
üzere fazlalık oluşturulması için tedbir alınması.

2.5.7.3 İnsanlar tarafından hafifletici veya düzeltici eylemlerin uygulanmasının veya bunlara katkı sağlanmasının 
gerekli olması sebebiyle, insan faktörlerinin değerlendirilmesi etkin hafifletmelerin tanımlanmasının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Örneğin, hafifletmeler, süreçlerin veya prosedürlerin kullanımını içerebilir.  Bunları "gerçek dünya" durumlarında 
kullanacak olanlardan ve/veya insan faktörleri uzmanlığına sahip olan kişilerden girdi olmadan, oluşturulan süreçler veya 
prosedürler, bu süreçlerin veya prosedürlerin amacına uygun olmayabilir ve istenmeyen akıbetlere yol açabilir.  Ayrıca, 
insan performansı değişkenliğinin ele alınmasına yönelik hata yakalama stratejileri oluşturularak insan performansı 
sınırlarının emniyet riski hafifletmesi kapsamında göz önünde bulundurulması gerekir.  Netice itibariyle, bu önemli insan 
faktörleri perspektifi daha kapsamlı ve etkin hafifletmelerle sonuçlanır. 

2.5.7.4 Risk hafifletme stratejisi, yukarıda tanımlanan yaklaşımlardan birini içerebilir veya birden fazla yaklaşımı 
kapsayabilir.  Optimal çözümü bulmak için her türlü olası kontrol tedbirlerinin göz önünde bulundurulması önemlidir.  Karar 
alınması öncesinde her bir alternatif stratejinin etkinliği değerlendirilmelidir.  Önerilen her bir emniyet riski hafifletmesi 
alternatifinin aşağıdaki perspektiflerden incelenmesi gerekir: 

a) Etkinlik. Alternatifler tarafından emniyet risklerinin azaltılma veya giderilme derecesi.  Etkinlik, emniyet
risklerini azaltabilen veya giderebilen teknik, eğitimsel ve düzenleyici savunmalar bakımından tespit
edilebilir.

b) Maliyet/fayda. Hafifletmenin algılanan faydalarının maliyetlerden daha ağır basma derecesi.

c) Kullanışlılık. Hafifletmenin uygulanabildiği derece ve mevcut teknoloji, finansal ve idari kaynaklar,
mevzuat, siyasi irade, operasyonel gerçekler vb. bakımından bunun ne kadar uygun olduğu.

d) Kabul Edilebilirlik. Söz konusu alternatifin, söz konusu alternatifi uygulaması beklenecek kişiler için
kabul edilebilir olma derecesi.
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EMNİYET KÜLTÜRÜ 

3.1 GİRİŞ 

3.1.1 Emniyet kültürü, havacılık sisteminde insanlara sahip olunmasının doğal sonucudur.  Emniyet kültürü, 
"kişilerin, onları izleyen hiç kimse yokken emniyete ve riske ilişkin olarak nasıl hareket ettikleri" olarak tanımlanmıştır. 
Herhangi bir organizasyonun bünyesinde yönetim ve çalışanlar tarafından emniyetin nasıl algılandığının, değer 
gördüğünün ve önceliklendirildiğinin ve kişilere ve gruplara ilişkin olarak nasıl yansıtıldığının ifade edilmesidir: 

a) kişilerin ve grupların söz konusu organizasyon ve söz konusu organizasyonun faaliyetleri tarafından karşı 
karşıya kalınan risklerin ve bilinen tehlikelerin bilincinde olması;

b) sürekli olarak emniyetin muhafaza edilmesine ve iyileştirilmesine yönelik olarak davranılması;

c) emniyetli operasyonlar için gerekli olan kaynaklara erişilebilmesi;

d) emniyet sorunları ile karşı karşıya kalındığında istekli ve uyum sağlayabilir olunması;

e) emniyet sorunlarının iletilmesi hususunda istekli olunması ve

f) emniyet ile ilgili davranışların söz konusu organizasyon genelinde devamlı olarak değerlendirilmesi.

3.1.2 Annex 19 kapsamında, Devlet Emniyet Programı (SSP)/Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) vasıtasıyla etkin 
emniyet yönetimi uygulanmasını desteklemek amacıyla gerek Devletler gerek hizmet sağlayıcıları tarafından pozitif bir 
emniyet kültürünün teşvik edilmesi öngörülmektedir. Bu bölümde, pozitif emniyet kültürüne ilişkin kılavuz bilgiler 
sunulmaktadır. 

3.2 EMNİYET KÜLTÜRÜ VE EMNİYET YÖNETİMİ 

3.2.1 Farkında olsun veya olmasın, organizasyonlar, grup seviyesindeki tutumları ve davranışları yansıtan bir dizi 
farklı "emniyet kültürüne" sahip olurlar.  Hiçbir organizasyon diğeriyle aynı değildir ve aynı organizasyonun bünyesinde 
dahi farklı gruplar emniyet hakkında düşünülmesine, emniyet hakkında konuşulmasına veya emniyet sorunlarına yönelik 
hareket edilmesinde çeşitli yollara sahip olabilir.  Bu farklılık, farklı faaliyetler için uygun olabilir. 

3.2.2 Emniyet değerlerinin yönetim ve personel tarafından uygulamalara nasıl dönüştürüldüğü, Devlet Emniyet 
Programının (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kilit unsurlarının nasıl tesis ve muhafaza edildiğine doğrudan 
etki eder.  Sonuç olarak, emniyet kültürü, emniyet performansı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.  Kişinin, emniyetin geçici 
çözümlerden, kestirmeden gitmelerden veya emniyetsiz kararlarda veya yargılarda bulunmaktan çok da önemli olmadığına 
inanması, özellikle risk düşük olarak algılandığında ve herhangi bir açık akıbet veya tehlike söz konusu olmadığında 
sonucu teşkil edebilir.  Bu sebeple, herhangi bir organizasyonun emniyet kültürü, söz konusu organizasyon tarafından 
Devlet Emniyet Programının (SSP) veya Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) nasıl geliştiğine ve nasıl etkin hale geldiğine 
belirgin bir şekilde etki eder.  Emniyet kültürü, tartışmaya açık olmak üzere, emniyetin yönetilmesi üzerindeki tek başına 
en önemli tesirdir.  Herhangi bir organizasyon tarafından tüm emniyet yönetimi gerekliliklerinin tesis edilmiş olması, ancak 
söz konusu organizasyonun pozitif emniyet kültürüne sahip olmaması halinde, söz konusu organizasyonun beklenenden 
daha düşük performans göstermesi muhtemeldir. 
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Şekil 2-6. Emniyet riski yönetimi karar yardımcısı 

HAYIROperasyonu 
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Artık risk (mevcut ise) 
kabul edilebilir midir?EVET
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devam edin

HAYIRRisk seviyesi kabul edilebilir midir?EVET

Risk seviyesini tanımlayın
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Geri bildirim amaçları
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numarasını ve emniyet riski 
değerlendirmesini ve 

hafifletmeyi kayıt altına alın
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3.2.6 Emniyet kültürü ve kültürel çeşitlilik 

3.2.6.1 Ulusal kültür, bireyin toplum içerisindeki rolü, otoritenin dağıtılma şekli ve kaynaklara, sorumluluklara, ahlaka, 
amaçlara ve hukuk sistemlerine ilişkin ulusal öncelikler de dahil olmak üzere, belirli ulusların karakteristik özelliklerini 
farklılaştırır. 

3.2.6.2 Emniyet yönetimi perspektifinden bakıldığında, ulusal kültür, organizasyonel kültüre etki eder ve düzenleyici 
otorite personeli ile sektör personeli arasındaki ilişki ve emniyet bilgilerinin korunma derecesi de dahil olmak üzere, 
düzenleyici uygulama politikalarının mahiyetinin ve kapsamının belirlenmesinde büyük bir rol oynar.  Bunlar, sırasıyla, 
kişilerin emniyet sorunlarını rapor etme istekliliğine etki eder. 

3.2.6.3 Günümüzde çoğu organizasyon tarafından, uyruklarına, etnik kökenlerine, dinlerine ve/veya cinsiyetlerine 
göre tanımlanabilecek olan birden fazla kültürel geri plandan kişiler istihdam edilmektedir.  Havacılık operasyonları ve 
emniyeti, her bir kendi mesleki kültürüne sahip olan farklı meslek grupları arasındaki etkin etkileşime dayalıdır.  Dolayısıyla, 
organizasyonun emniyet kültürü de iş gücünün üyelerinin kültürel geri planlarının çeşitliliğinden belirgin bir şekilde 
etkilenebilir. 

3.2.6.4 Havacılık sistemi dahilinde emniyetin yönetilmesi bu sebeple, kültürel olarak farklı personel ile etkileşimi ve 
bu personelin yönetimini gerektirir.  Bununla birlikte, emniyet yönetimi uygularken yöneticilerin kültürel çeşitliliğe sahip olan 
iş gücünü verimli ekipler halinde biçimlendirebilmeleri gerekir.  Farklı kültürel yorumlamalardan kaynaklanabilecek emniyet 
riski algılarındaki farklılıkların giderilmesi ve iletişim, liderlik stilleri ve amirler ile astlar arasındaki etkileşim gibi diğer 
emniyet ile ilgili yönlerin geliştirilmesi kilit öneme sahiptir.  Başarı derecesi, yönetimin, emniyete yönelik ortak bir anlayışı 
teşvik etme becerisine ve etkinliğinde her bir bireyin rolüne dayalı olacaktır.  Bireylerin kültürel geri planına bakılmaksızın, 
etkin emniyet yönetimi, söz konusu organizasyondaki herkes tarafından "izleyen kimse yokken dahi" emniyete ve riske 
ilişkin olarak nasıl davranmalarının beklendiğine dair anlayışa sahip olunacak şekilde, paylaşımlı bir emniyet kültürüne 
dayalıdır. 

3.2.7 Emniyet kültürü ve organizasyonel değişim 

Emniyet yönetimi, organizasyonlar tarafından organizasyonel ve operasyonel değişimlere ilişkin emniyet risklerinin 
yönetilmesini gerektirir. İş yüküne ilişkin personel kaygıları, iş güvenliği ve eğitime erişim, organizasyonlardaki belirgin 
değişim ile ilişkilidir ve emniyet kültürü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.  Personelin, değişimin gelişimine dahil
olduklarını hissetme ve süreçteki rollerini kavrama derecesi de emniyet kültürüne tesir edecektir. 

3.3 POZİTİF EMNİYET KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI 

3.3.1 Pozitif emniyet kültürü aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

a) yöneticilerin ve çalışanların, ayrı ayrı ve birlikte olmak üzere, emniyeti destekleyen kararları ve
tedbirleri almayı istemeleri;

b) kişilerin ve grupların davranışlarının ve süreçlerin sürekli olarak kritiğini yapmaları ve ortam değiştikçe
değişime ve iyileşmeye yönelik fırsatlar arayarak başkalarının yaptığı kritiği hoş karşılamaları;

c) yönetimin ve personelin, söz konusu organizasyon ve söz konusu organizasyonun faaliyetleri
tarafından karşı karşıya kalınan tehlikelere ve risklere ve risklerin yönetilme ihtiyacına yönelik olarak
ortak bir bilinci paylaşmaları;

d) kişilerin, emniyetin iş yapma biçimlerinin bir parçası olduğuna dair ortak bir düşünceye göre hareket
etmeleri ve kararlar almaları;

e) kişiler tarafından emniyet hakkında bilgilendirilmeye ve başkalarını bilgilendirmeye değer verilmesi;
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3.2.3 Organizasyon pozitif emniyet kültürüne sahip olduğunda ve bu kültür üst ve orta düzey yönetim tarafından 
fark edilir bir şekilde desteklendiğinde, ön saflardaki personel, organizasyonun emniyet amaçlarına ulaşılmasına yönelik 
ortak sorumluluk anlayışına sahip olma eğiliminde olur.  Etkin emniyet yönetimi aynı zamanda, yönetimin desteğinin 
görülürlüğünü artırarak ve emniyet riskinin yönetilmesine personelin faal bir şekilde katılımını iyileştirerek giderek artan 
pozitif bir emniyet kültürüne ulaşılmasına yönelik çalışmaları destekler. 

3.2.4 Pozitif emniyet kültürü, personel ile yönetim arasında yüksek düzeyde güvene ve saygıya dayalıdır. 
Yönetimin kararları ve eylemleri veya eylemsizlikleri ile kolaylıkla zarar görebilecek olan pozitif emniyet kültürünün 
oluşturulması için zaman ve gayret gerekir.  Sürekli gayret ve takviyeye ihtiyaç vardır.  Liderlik tarafından faal bir şekilde 
onaylayan emniyetli uygulamalar, işlerin normal yapılma şekli haline gelir.  Bütünüyle uygulanan ve etkin bir Devlet Emniyet 
Programı (SSP)/Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) ve pozitif emniyet kültürü ideal durumu teşkil eder.  Bu nedenle, 
organizasyonların emniyet kültürü genellikle, Devlet Emniyet Programlarının (SSP)/Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS) 
olgunluğun bir yansıması olarak görülür.   Etkin emniyet yönetimi pozitif emniyet kültürünü, pozitif emniyet kültürü de etkin 
emniyet yönetimini güçlendirir. 

3.2.5 Emniyet kültürü ve emniyet kültürünün emniyet raporlaması üzerindeki etkisi 

3.2.5.1 Devlet Emniyet Programları (SSP'ler) ve Emniyet Yönetimi Programları (SMS'ler), personel tarafından 
tanımlanan emniyet sorunları da dahil olmak üzere, mevcut ve olası emniyet eksikliklerine ve tehlikelere işaret etmek için 
gerekli olan emniyet verileri ve emniyet bilgileri ile sürdürülür.  Herhangi bir raporlama sisteminin başarısı tümüyle, 
organizasyonlardan ve kişilerden gelen kesintisiz bilgi akışına ve organizasyonlara ve kişilere yapılan geri bildirime 
bağlıdır.  Bilgilerin sürekli olarak elverişliliğini sağlamak için emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve ilgili kaynakların 
korunması elzemdir.  Örneğin, gönüllü emniyet raporlaması sistemlerinde, bu husus, gizli olan ve emniyetin muhafaza 
edilmesi veya iyileştirilmesi haricindeki amaçlarla kullanılmayan bir sistem vasıtasıyla gerçeğe dönüştürülebilir.  Faydaları 
iki kat daha fazladır. Personel, genellikle, emniyet tehlikelerine en yakın olandır ve bu sebeple, gönüllü raporlama sistemi,
personele, bu tehlikeleri faal bir şekilde tanımlama ve işe yarar çözümler önerme imkanı verir.  Aynı zamanda, düzenleyici 
kurum veya yönetim tarafından önemli emniyet bilgileri toplanabilir ve söz konusu bilgileri rapor eden organizasyonlar veya 
operasyon personeli ile güven inşa edilebilir.  Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin korunması hakkında daha fazla
bilgi için bakınız Bölüm 7.

3.2.5.2 Organizasyonların veya kişilerin deneyimlerini ve hatalarını rapor etmeye istekli olup olmamaları, ağırlıklı 
olarak, raporlama ile ilişkili dezavantajlara ve algılanan faydalara bağlıdır.  Emniyet raporlama sistemleri anonim veya gizli
olabilir.  Genel olarak herhangi bir anonim raporlama sisteminde, rapor edenler kimliklerini bildirmezler.  Bu durumda, söz 
konusu raporun içeriğine veya geri bildirim sağlanabilmesine ilişkin daha fazla açıklama imkanı bulunmaz.  Gizli raporlama 
sisteminde, rapor edenler hakkındaki tanımlayıcı bilgiler sadece tayin edilen saklayıcı tarafından bilinir.  Emniyet 
sorunlarını rapor eden kişilerin ve organizasyonların adil ve tutarlı bir şekilde korunması ve muamele görmesi halinde, söz 
konusu kişiler ve organizasyonlar tarafından bu tür bilgilerin ifşa edilmesi ve ilişkili emniyet riskinin (risklerinin) etkin bir 
şekilde yönetilmesi için düzenleyici kurum veya yönetim ile çalışması daha olasıdır. 

3.2.5.3 Devletler tarafından, emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve ilgili kaynakların korunması için Annex 19 
kapsamında ortaya konan hükümlere riayet edilmesine yönelik kanunların çıkarılması beklenir.  Gönüllü raporlama sistemi 
durumunda, gizliliğin sağlanması ve raporlama sisteminin emniyet koruması kanunlarına uygun olarak işletilmesi gerekir.  
Ayrıca, organizasyonların, herkesin erişimine açık olan ve herkes tarafından geniş ölçüde anlaşılan uygun bir disiplin 
politikasına sahip olmaları gerekir.  Disiplin politikası kapsamında, hangi davranışların kabul edilemez olarak 
değerlendirildiği ve söz konusu organizasyon tarafından bu gibi hallerde nasıl tepki verileceği açık bir şekilde belirtilmelidir. 
Disiplin politikasının adil, makul ve istikrarlı bir şekilde uygulanması gerekir.  Son olarak, organizasyonlar ve kişiler 
tarafından deneyimlerinin ve hatalarının, çalışma arkadaşları veya işverenleri tarafından yargılanmayacakları veya 
haksızca muamele tabi tutulmayacakları bir ortamda rapor edilmesi daha olasıdır.

3.2.5.4 Genel olarak, organizasyonlar ve kişiler, emniyetin yararına raporlama yapılırken destek göreceklerine 
inanmalıdırlar.  Organizasyonel hatalar ve kişisel hatalar ile yanlışlıklar buna dahildir.  Gizli raporlardaki artış ile anonim 
raporlardaki düşüş genel olarak söz konusu organizasyonun pozitif emniyet kültürüne doğru ilerlemesine dair bir işarettir. 
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düzenleyici uygulama politikalarının mahiyetinin ve kapsamının belirlenmesinde büyük bir rol oynar.  Bunlar, sırasıyla, 
kişilerin emniyet sorunlarını rapor etme istekliliğine etki eder. 

3.2.6.3 Günümüzde çoğu organizasyon tarafından, uyruklarına, etnik kökenlerine, dinlerine ve/veya cinsiyetlerine 
göre tanımlanabilecek olan birden fazla kültürel geri plandan kişiler istihdam edilmektedir.  Havacılık operasyonları ve 
emniyeti, her bir kendi mesleki kültürüne sahip olan farklı meslek grupları arasındaki etkin etkileşime dayalıdır.  Dolayısıyla, 
organizasyonun emniyet kültürü de iş gücünün üyelerinin kültürel geri planlarının çeşitliliğinden belirgin bir şekilde 
etkilenebilir. 

3.2.6.4 Havacılık sistemi dahilinde emniyetin yönetilmesi bu sebeple, kültürel olarak farklı personel ile etkileşimi ve 
bu personelin yönetimini gerektirir.  Bununla birlikte, emniyet yönetimi uygularken yöneticilerin kültürel çeşitliliğe sahip olan 
iş gücünü verimli ekipler halinde biçimlendirebilmeleri gerekir.  Farklı kültürel yorumlamalardan kaynaklanabilecek emniyet 
riski algılarındaki farklılıkların giderilmesi ve iletişim, liderlik stilleri ve amirler ile astlar arasındaki etkileşim gibi diğer 
emniyet ile ilgili yönlerin geliştirilmesi kilit öneme sahiptir.  Başarı derecesi, yönetimin, emniyete yönelik ortak bir anlayışı 
teşvik etme becerisine ve etkinliğinde her bir bireyin rolüne dayalı olacaktır.  Bireylerin kültürel geri planına bakılmaksızın, 
etkin emniyet yönetimi, söz konusu organizasyondaki herkes tarafından "izleyen kimse yokken dahi" emniyete ve riske 
ilişkin olarak nasıl davranmalarının beklendiğine dair anlayışa sahip olunacak şekilde, paylaşımlı bir emniyet kültürüne 
dayalıdır. 

3.2.7 Emniyet kültürü ve organizasyonel değişim 

Emniyet yönetimi, organizasyonlar tarafından organizasyonel ve operasyonel değişimlere ilişkin emniyet risklerinin 
yönetilmesini gerektirir. İş yüküne ilişkin personel kaygıları, iş güvenliği ve eğitime erişim, organizasyonlardaki belirgin 
değişim ile ilişkilidir ve emniyet kültürü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.  Personelin, değişimin gelişimine dahil
olduklarını hissetme ve süreçteki rollerini kavrama derecesi de emniyet kültürüne tesir edecektir. 

3.3 POZİTİF EMNİYET KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI 

3.3.1 Pozitif emniyet kültürü aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

a) yöneticilerin ve çalışanların, ayrı ayrı ve birlikte olmak üzere, emniyeti destekleyen kararları ve
tedbirleri almayı istemeleri;

b) kişilerin ve grupların davranışlarının ve süreçlerin sürekli olarak kritiğini yapmaları ve ortam değiştikçe
değişime ve iyileşmeye yönelik fırsatlar arayarak başkalarının yaptığı kritiği hoş karşılamaları;

c) yönetimin ve personelin, söz konusu organizasyon ve söz konusu organizasyonun faaliyetleri
tarafından karşı karşıya kalınan tehlikelere ve risklere ve risklerin yönetilme ihtiyacına yönelik olarak
ortak bir bilinci paylaşmaları;

d) kişilerin, emniyetin iş yapma biçimlerinin bir parçası olduğuna dair ortak bir düşünceye göre hareket
etmeleri ve kararlar almaları;

e) kişiler tarafından emniyet hakkında bilgilendirilmeye ve başkalarını bilgilendirmeye değer verilmesi;
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3.2.3 Organizasyon pozitif emniyet kültürüne sahip olduğunda ve bu kültür üst ve orta düzey yönetim tarafından 
fark edilir bir şekilde desteklendiğinde, ön saflardaki personel, organizasyonun emniyet amaçlarına ulaşılmasına yönelik 
ortak sorumluluk anlayışına sahip olma eğiliminde olur.  Etkin emniyet yönetimi aynı zamanda, yönetimin desteğinin 
görülürlüğünü artırarak ve emniyet riskinin yönetilmesine personelin faal bir şekilde katılımını iyileştirerek giderek artan 
pozitif bir emniyet kültürüne ulaşılmasına yönelik çalışmaları destekler. 

3.2.4 Pozitif emniyet kültürü, personel ile yönetim arasında yüksek düzeyde güvene ve saygıya dayalıdır. 
Yönetimin kararları ve eylemleri veya eylemsizlikleri ile kolaylıkla zarar görebilecek olan pozitif emniyet kültürünün 
oluşturulması için zaman ve gayret gerekir.  Sürekli gayret ve takviyeye ihtiyaç vardır.  Liderlik tarafından faal bir şekilde 
onaylayan emniyetli uygulamalar, işlerin normal yapılma şekli haline gelir.  Bütünüyle uygulanan ve etkin bir Devlet Emniyet 
Programı (SSP)/Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) ve pozitif emniyet kültürü ideal durumu teşkil eder.  Bu nedenle, 
organizasyonların emniyet kültürü genellikle, Devlet Emniyet Programlarının (SSP)/Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS) 
olgunluğun bir yansıması olarak görülür.   Etkin emniyet yönetimi pozitif emniyet kültürünü, pozitif emniyet kültürü de etkin 
emniyet yönetimini güçlendirir. 

3.2.5 Emniyet kültürü ve emniyet kültürünün emniyet raporlaması üzerindeki etkisi 

3.2.5.1 Devlet Emniyet Programları (SSP'ler) ve Emniyet Yönetimi Programları (SMS'ler), personel tarafından 
tanımlanan emniyet sorunları da dahil olmak üzere, mevcut ve olası emniyet eksikliklerine ve tehlikelere işaret etmek için 
gerekli olan emniyet verileri ve emniyet bilgileri ile sürdürülür.  Herhangi bir raporlama sisteminin başarısı tümüyle, 
organizasyonlardan ve kişilerden gelen kesintisiz bilgi akışına ve organizasyonlara ve kişilere yapılan geri bildirime 
bağlıdır.  Bilgilerin sürekli olarak elverişliliğini sağlamak için emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve ilgili kaynakların 
korunması elzemdir.  Örneğin, gönüllü emniyet raporlaması sistemlerinde, bu husus, gizli olan ve emniyetin muhafaza 
edilmesi veya iyileştirilmesi haricindeki amaçlarla kullanılmayan bir sistem vasıtasıyla gerçeğe dönüştürülebilir.  Faydaları 
iki kat daha fazladır. Personel, genellikle, emniyet tehlikelerine en yakın olandır ve bu sebeple, gönüllü raporlama sistemi,
personele, bu tehlikeleri faal bir şekilde tanımlama ve işe yarar çözümler önerme imkanı verir.  Aynı zamanda, düzenleyici 
kurum veya yönetim tarafından önemli emniyet bilgileri toplanabilir ve söz konusu bilgileri rapor eden organizasyonlar veya 
operasyon personeli ile güven inşa edilebilir.  Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin korunması hakkında daha fazla
bilgi için bakınız Bölüm 7.

3.2.5.2 Organizasyonların veya kişilerin deneyimlerini ve hatalarını rapor etmeye istekli olup olmamaları, ağırlıklı 
olarak, raporlama ile ilişkili dezavantajlara ve algılanan faydalara bağlıdır.  Emniyet raporlama sistemleri anonim veya gizli
olabilir.  Genel olarak herhangi bir anonim raporlama sisteminde, rapor edenler kimliklerini bildirmezler.  Bu durumda, söz 
konusu raporun içeriğine veya geri bildirim sağlanabilmesine ilişkin daha fazla açıklama imkanı bulunmaz.  Gizli raporlama 
sisteminde, rapor edenler hakkındaki tanımlayıcı bilgiler sadece tayin edilen saklayıcı tarafından bilinir.  Emniyet 
sorunlarını rapor eden kişilerin ve organizasyonların adil ve tutarlı bir şekilde korunması ve muamele görmesi halinde, söz 
konusu kişiler ve organizasyonlar tarafından bu tür bilgilerin ifşa edilmesi ve ilişkili emniyet riskinin (risklerinin) etkin bir 
şekilde yönetilmesi için düzenleyici kurum veya yönetim ile çalışması daha olasıdır. 

3.2.5.3 Devletler tarafından, emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve ilgili kaynakların korunması için Annex 19 
kapsamında ortaya konan hükümlere riayet edilmesine yönelik kanunların çıkarılması beklenir.  Gönüllü raporlama sistemi 
durumunda, gizliliğin sağlanması ve raporlama sisteminin emniyet koruması kanunlarına uygun olarak işletilmesi gerekir.  
Ayrıca, organizasyonların, herkesin erişimine açık olan ve herkes tarafından geniş ölçüde anlaşılan uygun bir disiplin 
politikasına sahip olmaları gerekir.  Disiplin politikası kapsamında, hangi davranışların kabul edilemez olarak 
değerlendirildiği ve söz konusu organizasyon tarafından bu gibi hallerde nasıl tepki verileceği açık bir şekilde belirtilmelidir. 
Disiplin politikasının adil, makul ve istikrarlı bir şekilde uygulanması gerekir.  Son olarak, organizasyonlar ve kişiler 
tarafından deneyimlerinin ve hatalarının, çalışma arkadaşları veya işverenleri tarafından yargılanmayacakları veya 
haksızca muamele tabi tutulmayacakları bir ortamda rapor edilmesi daha olasıdır.

3.2.5.4 Genel olarak, organizasyonlar ve kişiler, emniyetin yararına raporlama yapılırken destek göreceklerine 
inanmalıdırlar.  Organizasyonel hatalar ve kişisel hatalar ile yanlışlıklar buna dahildir.  Gizli raporlardaki artış ile anonim 
raporlardaki düşüş genel olarak söz konusu organizasyonun pozitif emniyet kültürüne doğru ilerlemesine dair bir işarettir. 
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3-5

Unsur Genel Açıklama İmkan Veren 
Eylemler 

İmkan Vermeyen 
Eylemler 

• Emniyete yönelik açık proaktif
bir yaklaşım sergilenir ve
izlenir.

• Söz konusu kuruluş, herhangi bir
kaza ortaya çıktığında dahi
kendini sorgulamaya isteksizdir.

• Emniyete yönelik reaktif bir
yaklaşım sergilenir ve izlenir.

Farkındalık 

Farkındalık, çalışanların ve yönetimin söz 
konusu organizasyon ve söz konusu 
organizasyonun faaliyetleri tarafından karşı 
karşıya kalınan havacılık risklerinin farkında 
olma derecesini yansıtır. 

Devlet perspektifinden bakıldığında, personel, 
kendi faaliyetleri ve gözetim altında tuttukları 
organizasyonlar tarafından tetiklenen emniyet 
risklerinin farkındadır.  Çalışanlar ve yönetim 
tarafından emniyet sorunlarına ilişkin olarak 
daima yüksek düzeyde ihtiyat muhafaza 
edilmelidir. 

• Tehlike tanımlamaya ilişkin
etkin bir yol tesis edilmiştir.

• Soruşturmalar, kök nedenin
belirlenmesini
amaçlamaktadır.

• Söz konusu organizasyon,
önemli emniyet
iyileştirmelerinden haberdardır
ve kendisini gerektiği şekilde
buna göre adapte eder.

• Söz konusu organizasyon
sistematik olarak emniyet
iyileştirmelerinin amaçlandığı
gibi uygulanıp
uygulanmadığını ve çalışıp
çalışmadığını
değerlendirmektedir.

• Söz konusu organizasyonun
uygun mensupları kendi
eylemlerinden ve şirket
operasyonlarından /
faaliyetlerinden kaynaklanan
emniyet risklerinin tümüyle
farkındadır.

• Tehlike tanımlamaya ilişkin
hiçbir gayret sarf
edilmemektedir.

• Soruşturmalar, kök nedeni
araştırmaktan ziyade ilk geçerli
sebepte sona ermektedir.

• Söz konusu organizasyon, önemli
emniyet iyileştirmelerinden
haberdar değildir.

• Söz konusu organizasyon
tarafından emniyet
iyileştirmelerinin gereğince
uygulanıp uygulanmadığı
değerlendirilmemektedir.

• Uygun olduğu hallerde, söz
konusu organizasyonun uygun
mensupları kendi eylemlerinden
ve şirket operasyonlarından /
faaliyetlerinden kaynaklanan
emniyet risklerinin farkında
değildir.

• Emniyet verileri toplanmakta,
ancak analiz edilmemekte ve
bunlara dayalı olarak hareket
edilmemektedir.

Emniyete ilişkin davranış 

Emniyete ilişkin davranış, söz konusu 
organizasyonun her bir seviyesi tarafından 
emniyet seviyesinin muhafaza edilmesi ve 
iyileştirilmesi bakımından hareket etme 
derecesini yansıtır.  Emniyetin önemi ve 
emniyetin muhafaza edilmesi için uygulanması 
gereken süreçler ve prosedürler bilinmelidir. 

• Çalışanlar emniyetli bir
şekilde hareket etmek için ve
rol modeller olarak hareket
ederek kendilerini motive
etmektedirler.

• Emniyetli davranışa yönelik
olarak sürekli izleme
uygulanmaktadır.

• Çalışanlar, kendi çıkarları veya
başka çıkarlar için kasti
emniyetsiz davranış dolayısıyla
cezalandırılmamaktadır.
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f) kişilerin, çalışma arkadaşlarına ve yöneticilerine deneyimleri hakkındaki bilgileri açması ve gelecekte
işlerin nasıl yapıldığını iyileştirmek için hataların ve yanlışlıkların raporlanmasının teşvik edilmesi.

3.3.2 Yönetim ve çalışanlar tarafından gerçekleştirilen eylemler, emniyet kültürünün daha pozitif hale getirilmesine 
yardımcı olabilir.  Tablo 5 kapsamında, herhangi bir organizasyonda pozitif emniyet kültürüne imkan veren veya vermeyen 
yönetim ve çalışan eylemleri türlerine ilişkin örnekler sunulmaktadır.  Organizasyonlar tarafından, pozitif emniyet 
kültürünün teşvik edilmesi ve pozitif emniyet kültürüne ulaşılması için imkan verenlerin sunulmasına ve imkan 
vermeyenlerin ortadan kaldırılmasına odaklanılmalıdır. 

Tablo 5. Pozitif emniyet kültürüne imkan verecek veya vermeyecek olan eylemlere ilişkin örnekler 

Unsur Genel Açıklama İmkan Veren 
Eylemler 

İmkan Vermeyen 
Eylemler 

Emniyet taahhüdü 

Emniyet taahhüdü, söz konusu 
organizasyondaki üst yönetim tarafından 
emniyete yönelik pozitif tutuma sahip olunma 
ve emniyetin öneminin fark edilmesi derecesini 
yansıtır.  Üst yönetim tarafından yüksek 
düzeyde emniyete ulaşılması ve bu emniyet 
düzeyinin muhafaza edilmesi gerçekten taahhüt 
edilmeli ve çalışanlara da bu yönde motivasyon 
ve yöntemler sağlanmalıdır. 

• Yönetim, emniyet kültürünü
yönlendirir ve sadece
konuşarak değil, aynı zamanda
rol modeller olarak hareket
ederek çalışanlarını emniyete
özen göstermek üzere faal bir
şekilde motive etmektedir.

• Yönetim tarafından bir dizi
emniyet ile ilgili görevlere
(örneğin eğitim) yönelik
kaynaklar temin edilir.

• Sürekli emniyet yönetimi
gözetimi ve yönetişim tesis
edilir.

• Yönetim tarafından faal bir
şekilde, karın, maliyet
azaltmanın ve verimliliğin önce
geldiği faal bir şekilde
gösterilmektedir.

• Emniyetin iyileştirilmesine
yönelik yatırımlar genellikle
düzenlemeler tarafından
gerekli görüldüğünde veya
kazalar sonrasında yapılır.

• Emniyet yönetimine ilişkin olarak
gözetim veya yönetişim tesis
edilmez.

Adapte Olabilirlik

Adapte olabilirlik, çalışanların ve yönetimin 
geçmişteki deneyimlerden ders almaya istekli 
olma ve organizasyon dahilindeki emniyet 
seviyesinin iyileştirilmesi amacıyla gerekli 
tedbirleri alabilme derecesini yansıtır. 

• Emniyet sorunları ele
alınırken çalışan girdisi faal bir
şekilde teşvik edilir.

• Tüm olaylar ve denetim
bulguları soruşturmaya tabi
tutulur ve buna dayalı olarak
hareket edilir.

• Organizasyonel süreçler ve
prosedürler emniyet etkisi
bakımından sorgulanır (yüksek
derecede öz eleştiri).

• Tüm seviyelerdeki çalışanlardan
emniyet problemlerine yönelik
olarak çalışan girdisi aranmaz.

• Tedbirler genellikle sadece
kazalar sonrasında veya
düzenlemeler tarafından
gerekli görüldüğünde alınır.

• Herhangi bir kaza ortaya
çıkmadığı sürece organizasyonel
süreçlerin ve prosedürlerin yeterli
olduğu değerlendirilir (kayıtsızlık
veya öz eleştiri eksikliği)
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Unsur Genel Açıklama İmkan Veren 
Eylemler 

İmkan Vermeyen 
Eylemler 

• Emniyete yönelik açık proaktif
bir yaklaşım sergilenir ve
izlenir.

• Söz konusu kuruluş, herhangi bir
kaza ortaya çıktığında dahi
kendini sorgulamaya isteksizdir.

• Emniyete yönelik reaktif bir
yaklaşım sergilenir ve izlenir.

Farkındalık 

Farkındalık, çalışanların ve yönetimin söz 
konusu organizasyon ve söz konusu 
organizasyonun faaliyetleri tarafından karşı 
karşıya kalınan havacılık risklerinin farkında 
olma derecesini yansıtır. 

Devlet perspektifinden bakıldığında, personel, 
kendi faaliyetleri ve gözetim altında tuttukları 
organizasyonlar tarafından tetiklenen emniyet 
risklerinin farkındadır.  Çalışanlar ve yönetim 
tarafından emniyet sorunlarına ilişkin olarak 
daima yüksek düzeyde ihtiyat muhafaza 
edilmelidir. 

• Tehlike tanımlamaya ilişkin
etkin bir yol tesis edilmiştir.

• Soruşturmalar, kök nedenin
belirlenmesini
amaçlamaktadır.

• Söz konusu organizasyon,
önemli emniyet
iyileştirmelerinden haberdardır
ve kendisini gerektiği şekilde
buna göre adapte eder.

• Söz konusu organizasyon
sistematik olarak emniyet
iyileştirmelerinin amaçlandığı
gibi uygulanıp
uygulanmadığını ve çalışıp
çalışmadığını
değerlendirmektedir.

• Söz konusu organizasyonun
uygun mensupları kendi
eylemlerinden ve şirket
operasyonlarından /
faaliyetlerinden kaynaklanan
emniyet risklerinin tümüyle
farkındadır.

• Tehlike tanımlamaya ilişkin
hiçbir gayret sarf
edilmemektedir.

• Soruşturmalar, kök nedeni
araştırmaktan ziyade ilk geçerli
sebepte sona ermektedir.

• Söz konusu organizasyon, önemli
emniyet iyileştirmelerinden
haberdar değildir.

• Söz konusu organizasyon
tarafından emniyet
iyileştirmelerinin gereğince
uygulanıp uygulanmadığı
değerlendirilmemektedir.

• Uygun olduğu hallerde, söz
konusu organizasyonun uygun
mensupları kendi eylemlerinden
ve şirket operasyonlarından /
faaliyetlerinden kaynaklanan
emniyet risklerinin farkında
değildir.

• Emniyet verileri toplanmakta,
ancak analiz edilmemekte ve
bunlara dayalı olarak hareket
edilmemektedir.

Emniyete ilişkin davranış 

Emniyete ilişkin davranış, söz konusu 
organizasyonun her bir seviyesi tarafından 
emniyet seviyesinin muhafaza edilmesi ve 
iyileştirilmesi bakımından hareket etme 
derecesini yansıtır.  Emniyetin önemi ve 
emniyetin muhafaza edilmesi için uygulanması 
gereken süreçler ve prosedürler bilinmelidir. 

• Çalışanlar emniyetli bir
şekilde hareket etmek için ve
rol modeller olarak hareket
ederek kendilerini motive
etmektedirler.

• Emniyetli davranışa yönelik
olarak sürekli izleme
uygulanmaktadır.

• Çalışanlar, kendi çıkarları veya
başka çıkarlar için kasti
emniyetsiz davranış dolayısıyla
cezalandırılmamaktadır.
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Unsur Genel Açıklama İmkan Veren 
Eylemler 

İmkan Vermeyen 
Eylemler 

Güven

Çalışanların emniyete yönelik katkısı, eğitimleri 
ve deneyimleri ile örtüşen eylemlerinin veya 
kusurlarının cezalandırılmayacağı, güveni 
destekleyen bir raporlama ortamında 
zenginleşir. İşe yarar bir yaklaşım kapsamında 
bir akla yatkınlık testi uygulanmalı; başka bir 
deyişle, aynı düzeyde deneyime ve eğitime 
sahip olan bir kişi tarafından aynı şeyin 
yapılabilmesinin makul olup olmadığı test 
edilmelidir. Böyle bir ortam, etkin ve verimli 
emniyet raporlaması bakımından esastır. 

Etkin emniyet raporlaması sistemleri, Devletler 
ve hizmet sağlayıcıları tarafından mevcut ve 
olası emniyet eksikliklerine ve tehlikelerine 
işaret edilmesi için gerekli olan ilgili verilere ve 
bilgilere erişilecek şekilde, kişilerin kendi 
hatalarını ve deneyimlerini rapor etmeye istekli 
olmalarının sağlanmasına yardımcı olur.  Bu 
sistemler, kişilerin emniyet verilerinin ve 
emniyet bilgilerinin sadece emniyetin 
iyileştirilmesi için kullanılacağından emin 
olabildikleri bir ortam yaratır. 

• Tüm çalışanlarca bilinen,
kabul edilebilir ile kabul
edilemez davranış arasında
bir ayrım vardır.

• Hadiselere (kazalar ve
olaylar da dahil) yönelik
soruşturmalarda kişinin yanı
sıra organizasyonel etkenler
de göz önünde
bulundurulmaktadır.

• İyi havacılık emniyeti
performansı fark edilmekte ve
düzenli esasta
ödüllendirilmektedir.

• Çalışanlar ve operasyon
personeli arasında, dahil
oldukları olayların rapor
edilmesi yönünde isteklilik
mevcuttur.

• Kabul edilebilir ve kabul
edilemez davranış arasında
herhangi bir belirlenebilir ayrım
mevcut değildir.

• Çalışanlar, insan hatalarından
dolayı sistematik ve katı bir
şekilde cezalandırılmaktadır.

• Kaza ve olay soruşturmaları
sadece bireysel etkenlere
odaklanmaktadır.

• İyi emniyet performansı ve
emniyetli davranış
kanıksanmaktadır.

3.3.3 Emniyet kültürünün izlenmesi 

3.3.3.1 Emniyet kültürü birçok etkiye tabidir ve organizasyonlar tarafından aşağıdaki amaçlarla kendi emniyet kültürlerinin 
değerlendirilmesi seçilebilir: 

a) kişilerin söz konusu organizasyon hakkında ne hissettiklerini ve emniyetin ne denli önemli algılandığını anlamak;

b) güçlü ve zayıf yönleri belirlemek;

c) herhangi bir organizasyon dahilindeki çeşitli gruplar (alt kültürler) arasındaki farklılıkları tanımlamak ve

d) zamanla değişimleri incelemek (örneğin, herhangi bir kaza, üst yönetimdeki herhangi bir değişiklik
veya değiştirilmiş sektörel ilişkiler düzenlemesi sonrasındaki belirgin organizasyonel değişikliklere
karşılık olarak).

3-6 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Unsur Genel Açıklama İmkan Veren 
Eylemler 

İmkan Vermeyen 
Eylemler 

• Yönetim ve iş arkadaşları
tarafından kasıtlı emniyetsiz
davranışa tolere
edilmemektedir.

• Çalışma koşulları havacılık
emniyetini daima
desteklemektedir.

• Çalışma koşulları, havacılık
emniyeti bakımından zararlı
davranışa ve geçici çözümlere
yol açmaktadır.

• Söz konusu organizasyonun
ürünleri veya hizmetleri dahilinde
havacılık emniyeti izlemesi
uygulanmamaktadır.

• Havacılık emniyetinin yararına
olan yapıcı eleştiri hoş
karşılanmamaktadır.

Bilgilendirme 

Bilgilendirme, söz konusu organizasyon 
dahilindeki tüm gerekli kişilere bilgilerin 
dağıtılma derecesini yansıtır.  Çalışanların 
havacılık emniyeti kaygılarını rapor etmelerine 
imkan verilmeli ve çalışanlar bu yönde 
cesaretlendirilmeli ve raporlarına ilişkin geri 
bildirim almalıdırlar.  Havacılık emniyetine 
ilişkin iş bilgilerinin, tehlikeli havacılık sistemi 
durumlarına ve sonuçlarına yol açabilecek 
iletişim eksikliklerinin önlenmesi amacıyla 
doğru insanlara anlamlı olarak iletilmesi 
gerekmektedir. 

Söz konusu Devlet, havacılık emniyeti ile 
ilgili bilgileri tüm hizmet sağlayıcıları ile 
paylaşmaya açıktır. 

• Açık ve adil bir emniyet
raporlaması ortamı
mevcuttur.

• Emniyetli operasyonlara
veya kararların alınmasına
imkan verebilmek amacıyla,
çalışanlara emniyet ile ilgili
bilgiler zamanında
sunulmaktadır.

• Emniyet ile ilgili bilgilerin
anlaşılıp anlaşılmadığı ve
bunlara dayalı olarak
hareket edilip edilmediği
yönetim ve amirler
tarafından düzenli olarak
kontrol edilmektedir.

• Havacılık emniyetine ilişkin
bilgi aktarımı ve eğitim faal
bir şekilde uygulanmaktadır
(örneğin, öğrenilen derslerin
paylaşılması)

• Suçlayıcı bir emniyet raporlaması
ortamı açıktadır.

• Emniyet ile ilgili bilgiler
alıkoyulmaktadır.

• Emniyet iletişimi, etkinliği
bakımından izlenmemektedir.

• Bilgi aktarımı ve eğitim
sağlanmamaktadır.
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Bölüm 4 

EMNİYET PERFORMANSI YÖNETİMİ 

4.1 GİRİŞ 

4.1.1 Emniyet performansı yönetimi, Devlet Emniyet Programlarının (SSP'ler) ve Emniyet Yönetimi Sistemlerinin 
(SMS'ler) merkezindedir.  Layığıyla uygulandığında, organizasyona, faaliyetlerinin ve süreçlerinin söz konusu 
organizasyonun emniyet amaçlarına ulaşılmasında etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesine yönelik 
yöntemler sağlar.  Buna, emniyet performansını izlemek ve ölçmek için kullanılan emniyet performansı göstergelerinin 
(SPI'ler) tanımlanmasıyla ulaşılabilir.  Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) tanımlanmasıyla, elde edilen bilgiler, 
üst yönetimin, söz konusu organizasyon tarafından emniyet hedeflerine ulaşılmasını sağlamak üzere emniyet risklerinin 
daha fazla hafifletilmesi için tedbirlerin gerekli olup olmadığının tespit edilmesi de dahil olmak üzere, mevcut durumun ve
destek karar almanın farkında olmasını sağlayacaktır. 

4.1.2 Genel emniyet performansı yönetimi süreci ve bu sürecin, sırasıyla 5. ve 6. Bölümlerde ele alınan emniyet 
verilerini toplama ve işleme sistemleri (SDCPS) ve emniyet analizi ile nasıl bağlantılı olduğu aşağıdaki Şekil 4-1'de 
gösterilmektedir. Emniyetin teşvik edilmesi ile olan bağlantı, bu bilgilerin organizasyon genelinde aktarılmasının önemini 
vurgulamak amacıyla gösterilmektedir.  Devlet Emniyet Planının (SSP) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) önemli bir 
bileşeni olan ve gerekli değerin genellikle verilmediği emniyetin teşvik edilmesi hakkında daha fazla bilgiye sırasıyla 8. ve
9. Bölümlerde ulaşılabilir.

4.1.3 Emniyet performansı yönetimi, söz konusu organizasyona emniyet yönetimine ilişkin dört önemli sorunun 
sorulmasında ve cevaplanmasında yardımcı olur:

a) Söz konusu organizasyonun başlıca emniyet riskleri nelerdir? Havacılık kaza ve olay verilerinin
gözden geçirilmesinin yanı sıra yükselen risklerin saptanmasına ve tanımlanmasına yönelik kestirimci
analizden elde edilen.

b) Söz konusu organizasyon emniyet bakımından neye ulaşmak istemektedir ve ele alınması gereken
başlıca emniyet riskleri nelerdir? Söz konusu organizasyonun emniyet amaçları.

c) Söz konusu organizasyon, emniyet amaçlarına yönelik ilerleme kaydedip kaydetmediğini nasıl
bilecektir? Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) ve
uygulanması halinde, emniyet tetikleyicileri vasıtasıyla.

d) Bilgiye dayalı emniyet kararlarının verilmesi için hangi emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine ihtiyaç
duyulmaktadır? Söz konusu organizasyonun kaynaklarının tahsis edilmesi de dahil olmak üzere.
Gitgide gelişen bir emniyet verilerini toplama ve işleme sistemi (SDCPS) ve emniyet verileri analizi
vasıtasıyla.

4-1

3-8 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

3.3.3.2 Genellikle aşağıdakilerle kombinasyon halinde olmak üzere, emniyet kültürü olgunluğunu değerlendirmek için
 kullanılan bir dizi araç mevcuttur:

a) anketler;

b) mülakatlar ve odak grupları;

c) gözlemler ve

d) doküman gözden geçirmeleri.

3.3.3.3 Emniyet kültürü olgunluğunun değerlendirilmesi, yönetim tarafından arzu edilen emniyet davranışlarını teşvik 
edecek eylemlere yol açarak değerli içgörü sağlayabilir.  Bu tür değerlendirmelerde bir öznellik derecesinin olduğu ve 
bunların sadece belirli bir anda dahil olan kişilerin görüşlerini ve algılarını yansıtabileceği dikkate alınmalıdır.  Ayrıca, 
emniyet kültürünün notlandırılması, söz konusu organizasyonun, emniyet kültürünü anlamak ve iyileştirmek için birlikte 
çalışmaktan ziyade, "doğru" nota ulaşmaya çalışmak için kasıtsız olarak teşvik edilmesiyle istenmeyen sonuçlara sahip 
olabilir. 
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a) emniyet gözetimi sistemlerinin muhafaza edilmesi;

b) spesifik emniyet tedbirlerinin uygulanması ve emniyet inisiyatiflerinin uygulamaya koyulması ve

c) etkin halde kalmalarını sağlamak üzere mevcut emniyet riski kontrollerinin uyarlanması.

4.1.5.3 Hizmet sağlayıcıları için, emniyet performansı yönetiminin birincil amacı, emniyet risklerinin ne kadar iyi 
yönetildiğinin izlenmesi ve ölçülmesidir.  Bu amaca, emniyet riski kontrollerinin uygulanması ve kaynakların tahsisi de dahil
olmak üzere, emniyetin yönetimine ilişkin kararların alınması için kullanılacak bilgileri üreten bir Emniyet Yönetimi 
Sisteminin (SMS) etkili bir şekilde uygulanmasıyla ulaşılır. 

4.1.5.4 Emniyet yönetiminin başarısı, söz konusu Devlet ile söz konusu Devletin hizmet sağlayıcıları arasındaki 
bağlılığa bağlıdır.  Bilhassa kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesine yönelik olmak üzere, 
hizmet sağlayıcıları tarafından izlenebilecek ve ardından söz konusu Devlet ile paylaşılabilecek uygun Emniyet 
Performansı Göstergelerini (SPI'ler) belirleyen Devlette faydalar olabilecektir.  Hizmet sağlayıcılarından alınan bilgiler, 
havacılık endüstrisinin emniyet performansının ve söz konusu Devletin hizmet sağlayıcılarına etkin gözetim ve destek 
sunma becerisinin değerlendirilmesinde söz konusu Devlete yardım sağlayacaktır.  Bununla birlikte, hizmet sağlayıcıları, 
kendi Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) kendilerinin operasyonel bağlamına, performans geçmişine ve 
beklentilerine uygun olmasını sağlamalıdırlar. 

4.1.6 Emniyet performansı yönetimi ve arayüzleri 

4.1.6.1 Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından emniyet yönetiminin uygulanması değerlendirildiğinde, 
birbirleriyle arayüze sahip olan kuruluşlar tarafından tetiklenen emniyet risklerinin göz önünde bulundurulması önem arz 
etmektedir. Arayüzler dahili (örneğin, işletme ve bakım veya finans, insan kaynakları veya hukuk müşavirliği departmanları 
arasında) veya harici (örneğin, diğer Devlet, hizmet sağlayıcıları veya anlaşmalı hizmetler) nitelikte olabilir. Arayüz 
noktalarındaki tehlikeler ve ilgili riskler, emniyet olaylarına en çok katkıda bulunan unsurlar arasında yer almaktadır. 
Devletler ve hizmet sağlayıcıları, arayüzleri belirlenip yönetildiğinde arayüz ile ilgili riskler üzerinde daha fazla kontrole
sahiptirler.  Arayüzler, söz konusu organizasyonun sistem tanımında tanımlanmalıdır. 

4.1.6.2 Devletler ve hizmet sağlayıcıları, emniyetli sonuçları sağlamak için arayüzlerinin sürekli olarak izlenmesinden 
ve yönetilmesinden sorumludurlar.  Her bir arayüz tarafından teşkil edilen emniyet riski, ideal olarak, arayüz bağlantısına 
sahip olan kuruluşlar tarafından ortaklaşa olarak değerlendirilmelidir. Emniyet risklerine ve bunların tolere edilebilirliğine
yönelik algının arayüz bağlantısına sahip olan organizasyonlar arasında değişkenlik arz edebilecek olması sebebiyle, 
işbirliği ziyadesiyle makbuldür.  Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) belirlenmesi ve izlenmesi yoluyla arayüz 
riski yönetiminin paylaşılması, bilgisizlik veya potansiyel olarak tek taraflı risk yönetimi yerine emniyet risklerine yönelik 
karşılıklı bilinci teşvik eder.  Aynı zamanda, her iki organizasyonun emniyet etkinliğini iyileştirebilecek bilgi transferine ve 
çalışma uygulamalarına yönelik bir fırsat yaratır. 

4.1.6.3 Bu sebeple, riskleri ve hafifletme tedbirleri izlemek ve ölçmek için Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) 
kararlaştırılmalı ve belirlenmelidir.  Arayüz bağlantısına sahip olan organizasyonlar arasındaki, açık bir şekilde tanımlanmış 
izleme ve yönetim sorumluluklarının yer aldığı resmi bir arayüz yönetimi sözleşmesi etkin bir yaklaşıma ilişkin örnektir. 

4.2 EMNİYET AMAÇLARI 

4.2.1 Emniyet amaçları, emniyet başarılarına veya ulaşılacak arzu edilen sonuçlara yönelik kısa ve öz, üst seviye 
beyanlardır.  Emniyet amaçları, söz konusu organizasyonun faaliyetlerini yönlendirir ve bu sebeple, söz konusu 
organizasyonun üst seviye emniyet taahhüdünü ortaya koyan emniyet politikası ile tutarlı olmalıdır.  Aynı zamanda emniyet 
önceliklerinin personele ve havacılık topluluğuna bir bütün olarak bildirilmesi bakımından yarar sağlar. Emniyet amaçlarının 
belirlenmesi, emniyet performansı yönetimi sürecine yönelik stratejik yönlendirme sağlar ve emniyet ile ilgili karar almaya 
yönelik olarak sağlam bir temele imkan verir.  Emniyet performansının yönetimi, politikalarda veya süreçlerde değişiklikler 
yapılırken veya emniyet performansının iyileştirilmesi amacıyla söz konusu organizasyonun kaynakları tahsis edilirken göz 
önünde bulundurulması gereken birincil husustur. 

4-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Şekil 4-1. Emniyet Performansı Yönetimi Süreci 

4.1.4 Emniyet performansı yönetim sistemi aynı zamanda kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) 
oluşturmak için de kullanılabilir.  Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin oluşturulması hakkında daha fazla bilgiye
8. Bölümde ulaşılabilir.

4.1.5 Devletler ve hizmet sağlayıcıları arasındaki ilişki 

4.1.5.1 Emniyet performansı tekniklerinin kullanımında ve uygulamasında Devletler ve hizmet sağlayıcıları arasında 
benzerlikler bulunmaktadır.  Bu bölümdeki rehberlik hem Devletler hem de hizmet sağlayıcıları için oluşturulmuş olsa da 
bu bölümde bir takım farklılıklar saptanmıştır. 

4.1.5.2 Devlet emniyet performansının geliştirilmesi, söz konusu Devlet tarafından emniyetin yönetilmesinde en 
önemli yönler olarak değerlendirilen yönlere odaklanmalıdır.  Devlet için, etkili bir şekilde uygulanan Devlet Emniyet 
Programı (SSP), söz konusu Devletin hizmet sağlayıcılarının emniyet performansını, söz konusu Devletin gözetim 
kabiliyetini ve kılavuz ilkelerin belirlenmesiyle hizmet sağlayıcılarına sunulan desteği içermesi gereken, emniyet 
performansının yönetilmesine yönelik bir karar alma aracı olarak kullanılır.  Devletler tarafından aşağıdaki hususlardaki 
becerilerinin ölçülmesi göz ardı edilmemelidir:

Gerekli tedbirlerin belirlenmesi 

Emniyet 
analizi

Emniyet performansının izlenmesi ve ölçümü

Emniyetin 
teşvik 
edilmesi

Emniyet performansı göstergelerinin tanımlanması /
rafine edilmesi

Emniyet amaçlarının tanımlanması / rafine 
edilmesi 

Emniyet 
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a) emniyet gözetimi sistemlerinin muhafaza edilmesi;

b) spesifik emniyet tedbirlerinin uygulanması ve emniyet inisiyatiflerinin uygulamaya koyulması ve

c) etkin halde kalmalarını sağlamak üzere mevcut emniyet riski kontrollerinin uyarlanması.

4.1.5.3 Hizmet sağlayıcıları için, emniyet performansı yönetiminin birincil amacı, emniyet risklerinin ne kadar iyi 
yönetildiğinin izlenmesi ve ölçülmesidir.  Bu amaca, emniyet riski kontrollerinin uygulanması ve kaynakların tahsisi de dahil
olmak üzere, emniyetin yönetimine ilişkin kararların alınması için kullanılacak bilgileri üreten bir Emniyet Yönetimi 
Sisteminin (SMS) etkili bir şekilde uygulanmasıyla ulaşılır. 

4.1.5.4 Emniyet yönetiminin başarısı, söz konusu Devlet ile söz konusu Devletin hizmet sağlayıcıları arasındaki 
bağlılığa bağlıdır.  Bilhassa kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesine yönelik olmak üzere, 
hizmet sağlayıcıları tarafından izlenebilecek ve ardından söz konusu Devlet ile paylaşılabilecek uygun Emniyet 
Performansı Göstergelerini (SPI'ler) belirleyen Devlette faydalar olabilecektir.  Hizmet sağlayıcılarından alınan bilgiler, 
havacılık endüstrisinin emniyet performansının ve söz konusu Devletin hizmet sağlayıcılarına etkin gözetim ve destek 
sunma becerisinin değerlendirilmesinde söz konusu Devlete yardım sağlayacaktır.  Bununla birlikte, hizmet sağlayıcıları, 
kendi Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) kendilerinin operasyonel bağlamına, performans geçmişine ve 
beklentilerine uygun olmasını sağlamalıdırlar. 

4.1.6 Emniyet performansı yönetimi ve arayüzleri 

4.1.6.1 Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından emniyet yönetiminin uygulanması değerlendirildiğinde, 
birbirleriyle arayüze sahip olan kuruluşlar tarafından tetiklenen emniyet risklerinin göz önünde bulundurulması önem arz 
etmektedir. Arayüzler dahili (örneğin, işletme ve bakım veya finans, insan kaynakları veya hukuk müşavirliği departmanları 
arasında) veya harici (örneğin, diğer Devlet, hizmet sağlayıcıları veya anlaşmalı hizmetler) nitelikte olabilir. Arayüz 
noktalarındaki tehlikeler ve ilgili riskler, emniyet olaylarına en çok katkıda bulunan unsurlar arasında yer almaktadır. 
Devletler ve hizmet sağlayıcıları, arayüzleri belirlenip yönetildiğinde arayüz ile ilgili riskler üzerinde daha fazla kontrole
sahiptirler.  Arayüzler, söz konusu organizasyonun sistem tanımında tanımlanmalıdır. 

4.1.6.2 Devletler ve hizmet sağlayıcıları, emniyetli sonuçları sağlamak için arayüzlerinin sürekli olarak izlenmesinden 
ve yönetilmesinden sorumludurlar.  Her bir arayüz tarafından teşkil edilen emniyet riski, ideal olarak, arayüz bağlantısına 
sahip olan kuruluşlar tarafından ortaklaşa olarak değerlendirilmelidir. Emniyet risklerine ve bunların tolere edilebilirliğine
yönelik algının arayüz bağlantısına sahip olan organizasyonlar arasında değişkenlik arz edebilecek olması sebebiyle, 
işbirliği ziyadesiyle makbuldür.  Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) belirlenmesi ve izlenmesi yoluyla arayüz 
riski yönetiminin paylaşılması, bilgisizlik veya potansiyel olarak tek taraflı risk yönetimi yerine emniyet risklerine yönelik 
karşılıklı bilinci teşvik eder.  Aynı zamanda, her iki organizasyonun emniyet etkinliğini iyileştirebilecek bilgi transferine ve 
çalışma uygulamalarına yönelik bir fırsat yaratır. 

4.1.6.3 Bu sebeple, riskleri ve hafifletme tedbirleri izlemek ve ölçmek için Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) 
kararlaştırılmalı ve belirlenmelidir.  Arayüz bağlantısına sahip olan organizasyonlar arasındaki, açık bir şekilde tanımlanmış 
izleme ve yönetim sorumluluklarının yer aldığı resmi bir arayüz yönetimi sözleşmesi etkin bir yaklaşıma ilişkin örnektir. 

4.2 EMNİYET AMAÇLARI 

4.2.1 Emniyet amaçları, emniyet başarılarına veya ulaşılacak arzu edilen sonuçlara yönelik kısa ve öz, üst seviye 
beyanlardır.  Emniyet amaçları, söz konusu organizasyonun faaliyetlerini yönlendirir ve bu sebeple, söz konusu 
organizasyonun üst seviye emniyet taahhüdünü ortaya koyan emniyet politikası ile tutarlı olmalıdır.  Aynı zamanda emniyet 
önceliklerinin personele ve havacılık topluluğuna bir bütün olarak bildirilmesi bakımından yarar sağlar. Emniyet amaçlarının 
belirlenmesi, emniyet performansı yönetimi sürecine yönelik stratejik yönlendirme sağlar ve emniyet ile ilgili karar almaya 
yönelik olarak sağlam bir temele imkan verir.  Emniyet performansının yönetimi, politikalarda veya süreçlerde değişiklikler 
yapılırken veya emniyet performansının iyileştirilmesi amacıyla söz konusu organizasyonun kaynakları tahsis edilirken göz 
önünde bulundurulması gereken birincil husustur. 

4-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Şekil 4-1. Emniyet Performansı Yönetimi Süreci 

4.1.4 Emniyet performansı yönetim sistemi aynı zamanda kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) 
oluşturmak için de kullanılabilir.  Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin oluşturulması hakkında daha fazla bilgiye
8. Bölümde ulaşılabilir.

4.1.5 Devletler ve hizmet sağlayıcıları arasındaki ilişki 

4.1.5.1 Emniyet performansı tekniklerinin kullanımında ve uygulamasında Devletler ve hizmet sağlayıcıları arasında 
benzerlikler bulunmaktadır.  Bu bölümdeki rehberlik hem Devletler hem de hizmet sağlayıcıları için oluşturulmuş olsa da 
bu bölümde bir takım farklılıklar saptanmıştır. 

4.1.5.2 Devlet emniyet performansının geliştirilmesi, söz konusu Devlet tarafından emniyetin yönetilmesinde en 
önemli yönler olarak değerlendirilen yönlere odaklanmalıdır.  Devlet için, etkili bir şekilde uygulanan Devlet Emniyet 
Programı (SSP), söz konusu Devletin hizmet sağlayıcılarının emniyet performansını, söz konusu Devletin gözetim 
kabiliyetini ve kılavuz ilkelerin belirlenmesiyle hizmet sağlayıcılarına sunulan desteği içermesi gereken, emniyet 
performansının yönetilmesine yönelik bir karar alma aracı olarak kullanılır.  Devletler tarafından aşağıdaki hususlardaki 
becerilerinin ölçülmesi göz ardı edilmemelidir:

Gerekli tedbirlerin belirlenmesi 
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analizi

Emniyet performansının izlenmesi ve ölçümü

Emniyetin 
teşvik 
edilmesi

Emniyet performansı göstergelerinin tanımlanması /
rafine edilmesi

Emniyet amaçlarının tanımlanması / rafine 
edilmesi 

Emniyet 
verilerini 
toplama ve 
işleme sistemi 
(SDCPS)



EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI

338 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Bölüm 4. Emniyet performansı yönetimi 4-5

Daha kolay bir şeklide sayılmaları ve karşılaştırılmaları sebebiyle, kantitatif göstergeler kalitatif göstergeler karşısında 
tercih edilir.  Gösterge seçimi, nicelik bakımından ölçülebilen güvenilir verilerin elverişliliğine bağlıdır.  Gerekli verilerin, 
karşılaştırılabilir, genelleştirilebilir veriler (kantitatif) yoksa emniyet durumunun tanımlayıcı bir görünümü (kalitatif) şeklinde 
mi olması gerekir? İster kalitatif ister kantitatif olsun her bir seçenek farklı Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) 
türlerini içerir ve dikkatli bir Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) seçimi süreci gerektirir.  Bir çok durumda yaklaşımların 
kombinasyonu faydalıdır ve tek bir yaklaşımın benimsenmesinden doğabilecek problemlerin bir çoğunu çözüme 
kavuşturabilir.  Hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) belirli bir sektördeki olgunluğu Devlet için, 
emniyet kültürünün değerlendirilmesi ise hizmet sağlayıcısı için kalitatif gösterge örneğidir. 

4.3.1.2 Kantitatif göstergeler sayı olarak (x adet ihlal) veya oran olarak (n hareketi başına x adet ihlal) ifade edilebilir. 
Bazı hallerde, sayısal ifade yeterli olacaktır.  Bununla birlikte, sadece sayıların kullanılması, faaliyet seviyesinde 
dalgalanma olması halinde gerçek emniyet durumunun çarpıtılmış olarak ifade edilmesine yol açabilecektir.  Örneğin, hava 
trafik kontrol tarafından Temmuz ayında üç, Ağustos ayında altı irtifa sapmasının kayıt altına alınması halinde, emniyet 
performansındaki belirgin kötüleşmeye yönelik büyük kaygı söz konusu olabilecektir.  Öte yandan, Ağustos ayında, 
Temmuz ayında gerçekleşen hareketler ikiye katlanmıştır ki bu da hareket başına irtifa sapmalarının veya oranın artmamış, 
düşmüş olduğu anlamına gelmektedir.  Bu husus, detaylı inceleme seviyesini değiştirilebilir veya değiştirmeyebilir, ancak 
veriye dayalı emniyet karar alma süreci bakımından hayati olabilecek başka bir değerli bilgi sunar.

4.3.1.3 Bu sebeple, uygun olduğu hallerde, faaliyet seviyesine bakılmaksızın performans seviyesinin ölçülmesi için 
Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) nisbi oran bakımından yansıtılması gerekir.  Bu sayede, söz konusu faaliyet 
ister artsın ister düşsün, performansın normalleştirilmiş ölçümüne imkan verilir.  Başka bir örnek olarak, herhangi bir 
Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) pist ihlallerinin sayısını ölçebilir.  Fakat, izlenen dönemde daha az sayıda kalkış 
olması halinde sonuç yanıltıcı olabilecektir.  Hareket sayısına göre pist ihlali sayısı daha tutarlı ve değerli bir performans
ölçümü olabilecektir; örneğin, 1000 hareket başına x adet ihlal. 

Gecikmeli ve öncü göstergeler 

4.3.1.4 Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Performansı Göstergelerini (SPI'ler) sınıflandırmak için 
kullanılan en yaygın iki kategori gecikmeli ve öncüdür.  Gecikmeli Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), daha 
önceden ortaya çıkan olayları ölçerler.  Bunlara aynı zamanda "sonuca dayalı Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler)" 
olarak da anılır ve (her zaman olmamakla birlikte) normalde söz konusu organizasyonun kaçınmayı amaçladığı olumsuz 
sonuçlardır.  Öncü Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), emniyetin iyileştirilmesi veya muhafaza edilmesi için 
uygulanmakta olan süreçleri ve girdileri ölçerler.  Bu göstergeler, herhangi bir spesifik sonuca yol açma veya katkıda 
bulunma potansiyeline sahip olan koşulları izlemeleri ve ölçmeleri sebebiyle aynı zamanda "faaliyet veya süreç Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler)" olarak da bilinirler.

4.3.1.5 Gecikmeli Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), organizasyona, geçmişte neyin gerçekleştiğinin 
anlaşılmasında yardımcı olurlar ve uzun vadeli eğilim belirleme bakımından faydalıdırlar.  Üst seviye gösterge olarak veya 
"hava aracı tipine göre kaza türleri" veya "bölgeye göre spesifik olay türleri" gibi spesifik olay türlerinin göstergesi olarak 
kullanılabilirler.  Emniyet sonuçlarını ölçmelerine bağlı olarak gecikmeli Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), 
emniyet hafifletmelerinin etkinliğini ölçebilirler.  Sistemin genel emniyet performansının doğrulanmasında etkindirler. 
Örneğin, "apron işaretlemelerinin yeniden tasarımını izleyen araçlar arasındaki hareket başına aprondaki çarpışmaların 
sayısının" izlenmesi, (başka hiçbir şeyin değişmediği varsayılarak) yeni işaretlemelerin etkinliğine yönelik ölçüme imkan 
verir.  Çarpışmalardaki azalma, apron sisteminin genel emniyet performansındaki, söz konusu sistemdeki değişikliğe 
atfedilebilir nitelikte bir iyileşmeyi doğrular. 

4.3.1.6 Sistemde var olan ve ele alınması gereken koşulları belirlemek için gecikmeli Emniyet Performansı 
Göstergelerindeki (SPI'ler) trendler analiz edilebilir.  Önceki örnek kullanılarak, hareket sayısına göre aprondaki 
çarpışmalardaki artan trend, hafifletme olarak standart altı apron işaretlemelerinin belirlenmesine sebebiyet veren unsur 
olabilecektir. 

4.3.1.7 Gecikmeli Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) iki türe ayrılır: 
a) düşük ihtimal/yüksek önem derecesi: kazalar veya ciddi olaylar gibi sonuçlar.  Yüksek öneme sahip

sonuçların düşük sıklığı, (sektör segmenti seviyesinde veya bölgesel seviyede olmak üzere) verilerin
birleştirilmesinin daha anlamlı analizlerle sonuçlanabileceği anlamına gelir.  "Kuş çarpması sebebiyle
hava aracı ve/veya motor hasarı" bu tür gecikmeli Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) örnek
olabilir.

4-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

4.2.2 Emniyet amaçları aşağıdaki türlerden olabilir:

a) süreç odaklı: operasyon personelinden beklenen emniyetli davranışlar veya söz konusu organizasyon
tarafından emniyet riskinin yönetilmesi için uygulanan tedbirlerin gerçekleştirilmesi bakımından belirtilir
veya

b) sonuç odaklı: kazaların veya operasyonel kayıpların çevrelenmesine yönelik tedbirleri ve trendleri
kapsar.

4.2.3 Emniyet amaçları takımında, Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedefleri 
(SPT'ler) için yeterli kapsama ve yönlendirme sağlamak için gerek süreç odaklı gerek sonuç odaklı amaçların bir harmanı 
yer almalıdır.  Emniyet amaçlarının ve beraberindeki Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) organizasyon tarafından emniyet performansının muhafaza edilip edilmediğinin veya 
iyileştirilip iyileştirilmediğinin kanıtlanmasına imkan veren bir paket oluşturmalı kaydıyla, emniyet amaçlarının tek başlarına 
spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamanında (SMART (George T. Doran, 1981) olması gerekmez. 

Tablo 6. Emniyet amaçlarına ilişkin örnekler 

Emniyet amaçlarına ilişkin örnekler 

süreç odaklı Devlet veya hizmet sağlayıcısı Emniyet raporlaması seviyelerinin arttırılması. 

sonuç odaklı hizmet sağlayıcısı Olumsuz apron emniyeti olayları oranının düşürülmesi. 

(yüksek seviye) veya 

Olumsuz apron emniyeti olaylarının yıllık sayısının bir önceki yıla 
göre azaltılması.

sonuç odaklı Devlet X sektöründeki emniyet olaylarının yıllık sayısının düşürülmesi. 

4.2.4 Organizasyonlar aynı zamanda, emniyet amaçlarını taktiksel veya operasyonel seviyede belirlemeyi veya 
emniyet amaçlarını spesifik projelere, ürünlere ve süreçlere uygulamayı da seçebilirler.  Herhangi bir emniyet amacı aynı 
zamanda benzer anlama sahip olan diğer terimlerin (örneğin, gaye veya hedef) kullanılmasıyla da ifade edilebilir. 

4.3 EMNİYET PERFORMANSI GÖSTERGELERİ VE EMNİYET PERFORMANSI HEDEFLERİ 

4.3.1 Emniyet performansı göstergeleri türleri 

Kalitatif ve kantitatif göstergeler 

4.3.1.1 Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), üst yönetime, söz konusu organizasyonun emniyet amacına 
ulaşmasının muhtemel olup olmadığının bilinmesinde yardımcı olmak üzere kullanılırlar ve kalitatif veya kantitatif olabilirler.  
Kantitatif göstergeler, nitelikten ziyade niceliğe göre ölçüme ilişkindir, kalitatif göstergeler ise tanımlayıcıdır ve niteliğe göre 
ölçüdür. 
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Daha kolay bir şeklide sayılmaları ve karşılaştırılmaları sebebiyle, kantitatif göstergeler kalitatif göstergeler karşısında 
tercih edilir.  Gösterge seçimi, nicelik bakımından ölçülebilen güvenilir verilerin elverişliliğine bağlıdır.  Gerekli verilerin, 
karşılaştırılabilir, genelleştirilebilir veriler (kantitatif) yoksa emniyet durumunun tanımlayıcı bir görünümü (kalitatif) şeklinde 
mi olması gerekir? İster kalitatif ister kantitatif olsun her bir seçenek farklı Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) 
türlerini içerir ve dikkatli bir Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) seçimi süreci gerektirir.  Bir çok durumda yaklaşımların 
kombinasyonu faydalıdır ve tek bir yaklaşımın benimsenmesinden doğabilecek problemlerin bir çoğunu çözüme 
kavuşturabilir.  Hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) belirli bir sektördeki olgunluğu Devlet için, 
emniyet kültürünün değerlendirilmesi ise hizmet sağlayıcısı için kalitatif gösterge örneğidir. 

4.3.1.2 Kantitatif göstergeler sayı olarak (x adet ihlal) veya oran olarak (n hareketi başına x adet ihlal) ifade edilebilir. 
Bazı hallerde, sayısal ifade yeterli olacaktır.  Bununla birlikte, sadece sayıların kullanılması, faaliyet seviyesinde 
dalgalanma olması halinde gerçek emniyet durumunun çarpıtılmış olarak ifade edilmesine yol açabilecektir.  Örneğin, hava 
trafik kontrol tarafından Temmuz ayında üç, Ağustos ayında altı irtifa sapmasının kayıt altına alınması halinde, emniyet 
performansındaki belirgin kötüleşmeye yönelik büyük kaygı söz konusu olabilecektir.  Öte yandan, Ağustos ayında, 
Temmuz ayında gerçekleşen hareketler ikiye katlanmıştır ki bu da hareket başına irtifa sapmalarının veya oranın artmamış, 
düşmüş olduğu anlamına gelmektedir.  Bu husus, detaylı inceleme seviyesini değiştirilebilir veya değiştirmeyebilir, ancak 
veriye dayalı emniyet karar alma süreci bakımından hayati olabilecek başka bir değerli bilgi sunar.

4.3.1.3 Bu sebeple, uygun olduğu hallerde, faaliyet seviyesine bakılmaksızın performans seviyesinin ölçülmesi için 
Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) nisbi oran bakımından yansıtılması gerekir.  Bu sayede, söz konusu faaliyet 
ister artsın ister düşsün, performansın normalleştirilmiş ölçümüne imkan verilir.  Başka bir örnek olarak, herhangi bir 
Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) pist ihlallerinin sayısını ölçebilir.  Fakat, izlenen dönemde daha az sayıda kalkış 
olması halinde sonuç yanıltıcı olabilecektir.  Hareket sayısına göre pist ihlali sayısı daha tutarlı ve değerli bir performans
ölçümü olabilecektir; örneğin, 1000 hareket başına x adet ihlal. 

Gecikmeli ve öncü göstergeler 

4.3.1.4 Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Performansı Göstergelerini (SPI'ler) sınıflandırmak için 
kullanılan en yaygın iki kategori gecikmeli ve öncüdür.  Gecikmeli Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), daha 
önceden ortaya çıkan olayları ölçerler.  Bunlara aynı zamanda "sonuca dayalı Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler)" 
olarak da anılır ve (her zaman olmamakla birlikte) normalde söz konusu organizasyonun kaçınmayı amaçladığı olumsuz 
sonuçlardır.  Öncü Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), emniyetin iyileştirilmesi veya muhafaza edilmesi için 
uygulanmakta olan süreçleri ve girdileri ölçerler.  Bu göstergeler, herhangi bir spesifik sonuca yol açma veya katkıda 
bulunma potansiyeline sahip olan koşulları izlemeleri ve ölçmeleri sebebiyle aynı zamanda "faaliyet veya süreç Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler)" olarak da bilinirler.

4.3.1.5 Gecikmeli Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), organizasyona, geçmişte neyin gerçekleştiğinin 
anlaşılmasında yardımcı olurlar ve uzun vadeli eğilim belirleme bakımından faydalıdırlar.  Üst seviye gösterge olarak veya 
"hava aracı tipine göre kaza türleri" veya "bölgeye göre spesifik olay türleri" gibi spesifik olay türlerinin göstergesi olarak 
kullanılabilirler.  Emniyet sonuçlarını ölçmelerine bağlı olarak gecikmeli Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), 
emniyet hafifletmelerinin etkinliğini ölçebilirler.  Sistemin genel emniyet performansının doğrulanmasında etkindirler. 
Örneğin, "apron işaretlemelerinin yeniden tasarımını izleyen araçlar arasındaki hareket başına aprondaki çarpışmaların 
sayısının" izlenmesi, (başka hiçbir şeyin değişmediği varsayılarak) yeni işaretlemelerin etkinliğine yönelik ölçüme imkan 
verir.  Çarpışmalardaki azalma, apron sisteminin genel emniyet performansındaki, söz konusu sistemdeki değişikliğe 
atfedilebilir nitelikte bir iyileşmeyi doğrular. 

4.3.1.6 Sistemde var olan ve ele alınması gereken koşulları belirlemek için gecikmeli Emniyet Performansı 
Göstergelerindeki (SPI'ler) trendler analiz edilebilir.  Önceki örnek kullanılarak, hareket sayısına göre aprondaki 
çarpışmalardaki artan trend, hafifletme olarak standart altı apron işaretlemelerinin belirlenmesine sebebiyet veren unsur 
olabilecektir. 

4.3.1.7 Gecikmeli Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) iki türe ayrılır: 
a) düşük ihtimal/yüksek önem derecesi: kazalar veya ciddi olaylar gibi sonuçlar.  Yüksek öneme sahip

sonuçların düşük sıklığı, (sektör segmenti seviyesinde veya bölgesel seviyede olmak üzere) verilerin
birleştirilmesinin daha anlamlı analizlerle sonuçlanabileceği anlamına gelir.  "Kuş çarpması sebebiyle
hava aracı ve/veya motor hasarı" bu tür gecikmeli Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) örnek
olabilir.

4-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

4.2.2 Emniyet amaçları aşağıdaki türlerden olabilir:

a) süreç odaklı: operasyon personelinden beklenen emniyetli davranışlar veya söz konusu organizasyon
tarafından emniyet riskinin yönetilmesi için uygulanan tedbirlerin gerçekleştirilmesi bakımından belirtilir
veya

b) sonuç odaklı: kazaların veya operasyonel kayıpların çevrelenmesine yönelik tedbirleri ve trendleri
kapsar.

4.2.3 Emniyet amaçları takımında, Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedefleri 
(SPT'ler) için yeterli kapsama ve yönlendirme sağlamak için gerek süreç odaklı gerek sonuç odaklı amaçların bir harmanı 
yer almalıdır.  Emniyet amaçlarının ve beraberindeki Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) organizasyon tarafından emniyet performansının muhafaza edilip edilmediğinin veya 
iyileştirilip iyileştirilmediğinin kanıtlanmasına imkan veren bir paket oluşturmalı kaydıyla, emniyet amaçlarının tek başlarına 
spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamanında (SMART (George T. Doran, 1981) olması gerekmez. 

Tablo 6. Emniyet amaçlarına ilişkin örnekler 

Emniyet amaçlarına ilişkin örnekler 

süreç odaklı Devlet veya hizmet sağlayıcısı Emniyet raporlaması seviyelerinin arttırılması. 

sonuç odaklı hizmet sağlayıcısı Olumsuz apron emniyeti olayları oranının düşürülmesi. 

(yüksek seviye) veya 

Olumsuz apron emniyeti olaylarının yıllık sayısının bir önceki yıla 
göre azaltılması.

sonuç odaklı Devlet X sektöründeki emniyet olaylarının yıllık sayısının düşürülmesi. 

4.2.4 Organizasyonlar aynı zamanda, emniyet amaçlarını taktiksel veya operasyonel seviyede belirlemeyi veya 
emniyet amaçlarını spesifik projelere, ürünlere ve süreçlere uygulamayı da seçebilirler.  Herhangi bir emniyet amacı aynı 
zamanda benzer anlama sahip olan diğer terimlerin (örneğin, gaye veya hedef) kullanılmasıyla da ifade edilebilir. 

4.3 EMNİYET PERFORMANSI GÖSTERGELERİ VE EMNİYET PERFORMANSI HEDEFLERİ 

4.3.1 Emniyet performansı göstergeleri türleri 

Kalitatif ve kantitatif göstergeler 

4.3.1.1 Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), üst yönetime, söz konusu organizasyonun emniyet amacına 
ulaşmasının muhtemel olup olmadığının bilinmesinde yardımcı olmak üzere kullanılırlar ve kalitatif veya kantitatif olabilirler.  
Kantitatif göstergeler, nitelikten ziyade niceliğe göre ölçüme ilişkindir, kalitatif göstergeler ise tanımlayıcıdır ve niteliğe göre 
ölçüdür. 
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Şekil 4-2. Öncü karşısında Gecikmeli gösterge kavramı aşamaları 

4.3.2.3 Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler):

a) göstermeyi amaçladıkları emniyet amacı ile ilgili olmalı;

b) mevcut verilere ve güvenilir ölçüme dayalı olarak seçilmeli veya geliştirilmeli;

c) uygun bir şekilde spesifik ve ölçülebilir olmalı ve

d) ihtimaller ve söz konusu organizasyonun kısıtları göz önünde bulundurularak gerçekçi olmalıdır.

4.3.2.4 Emniyet performansının açık bir şekilde gösterilmesini sağlamak için genellikle Emniyet Performansı 
Göstergelerinin (SPI'ler) bir kombinasyonu gereklidir.  Gecikmeli ve öncü Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) 
arasında açık bir bağlantı olmalıdır.  İdeal olarak gecikmeli Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), öncü Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler) tespit edilmeden önce tanımlanmalıdır.  Daha ciddi bir olay veya koşul (gecikmeli 
Emniyet Performansı Göstergesi (SPI)) ile bağlantılı olan öncül Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) tanımlanması 
ikisi arasında açık bir korelasyonun olmasını sağlar.  Gecikmeli veya öncü, Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) 
tümü eşit ölçüde geçerli ve değerlidir.  Şekil 4-3'de bu bağlantıların bir örneği yer almaktadır.

Gecikmeli göstergeler
Kuş çarpmaları
Kuş yutmaları (bir veya daha fazla motor) 

Öncü göstergeler
Kuş korkutma faaliyetleri 
Mahsul kontrolü
Çim biçme
Yalakların konumu 

ÇıktıSüreçGirdi

Öncül olay 
Uçağın yakınlarındaki kuş
görmeleri 
Kuş radarı tespitleri 

4-6 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

b) yüksek  ihtimal/düşük önem derecesi: kendilerini mutlaka ciddi bir kazada veya olayda göstermemiş
olan sonuçlar; bunlara bazı hallerde öncül göstergeler de denir.  Yüksek ihtimal/düşük önem derecesine
yönelik Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ağırlıklı olarak spesifik emniyet sorunlarının
izlenmesi ve mevcut emniyet riski hafifletmelerinin etkinliğinin ölçülmesi için kullanılır.  Gerçek kuş
çarpması miktarından ziyade kuş faaliyeti seviyesini gösteren "kuş radarı tespitleri" bu türden öncül
Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) örnek olabilir.

4.3.1.8 Havacılık emniyeti tedbirleri, "düşük ihtimal/yüksek önem derecesine sahip" sonuçları yansıtan Emniyet 
Performansı Göstergelerine (SPI'ler) karşı tarih boyunca önyargılı olmuştur.  Kazaların ve olayların yüksek profile sahip 
olaylar olmaları ve sayılmalarının kolay olması sebebiyle bu husus anlaşılabilirdir.  Bununla birlikte, emniyet performansı 
yönetimi perspektifinden bakıldığında, kazalara ve ciddi olaylara güvenilir bir emniyet performansı göstergesi olarak 
haddinden fazla itimat edilmesinde çekinceler vardır.  Örneğin, kazalar ve ciddi olaylar seyrektir (yılda sadece tek bir kaza 
olabilir veya hiç olmayabilir) veya trendlerin belirlenmesine yönelik olarak istatistiksel analiz yapılmasını zorlaştırır.  Bu, söz 
konusu sistemin mutlaka güvenli olduğunu göstermez.  Bu tür verilere itimat edilmesinin akıbeti, aslında tehlikeli bir şekilde 
kazaya yakın iken, organizasyonun veya sistemin emniyet performansının etkin olduğuna dair potansiyel olarak yanlış bir 
güven hissidir. 

4.3.1.9 Öncü göstergeler, emniyetin iyileştirilmesi veya muhafaza edilmesi için uygulanmakta olan süreçlere ve 
girdilere odaklanan tedbirlerdir.  Bu göstergeler, herhangi bir spesifik sonuç haline gelme veya herhangi bir spesifik sonuca
katkıda bulunma potansiyeline sahip olan koşulları izlemeleri ve ölçmeleri sebebiyle aynı zamanda "faaliyet veya süreç 
Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler)" olarak da bilinirler.

4.3.1.10 Proaktif emniyet performansı yönetimine yönelik olarak organizasyonel kabiliyetlerin gelişimine destek veren 
Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), "emniyet eğitimini vaktinde başarılı bir şekilde tamamlayan personel yüzdesi" 
veya "kuş korkutma faaliyetlerinin sıklığı" gibi unsurları içerir. 

4.3.1.11 Öncü Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) aynı zamanda, söz konusu organizasyonu, çalışma 
ortamındaki değişiklikler de dahil olmak üzere, operasyonlarda değişikliklerle nasıl başa çıkıldığı hakkında bilgilendirebilir.  
Odak noktası, değişiklik sonucundaki zayıflıkların ve kırılganlıkların tahmin edilmesi veya herhangi bir değişiklik 
sonrasında performansın izlenmesi olacaktır.  "X prosedürünü uygulayan iş sahası yüzdesi", operasyonlardaki herhangi 
bir değişikliğin izlenmesine yönelik Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) örnektir. 

4.3.1.12 Emniyet performansının daha tutarlı ve yararlı bir şekilde gösterilmesi için, hem "düşük ihtimal/yüksek önem 
derecesine sahip" olayları hem de "yüksek ihtimal/düşük önem derecesine sahip" olayları ölçen gecikmeli Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler), öncü Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ile birleştirilmelidir.  Organizasyonun 
emniyet performansına dair daha kapsamlı ve gerçekçi bir resim sunan öncü ve gecikmeli göstergeler kavramı Şekil 4-
2'de açıklanmaktadır.

4.3.2 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) seçilmesi ve tanımlanması 

4.3.2.1 Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), organizasyona, emniyete ilişkin olarak önceden nerede olduğu, 
halihazırda nerede olduğu ve nereye yöneldiği bakımından, emniyet performansına ilişkin bir görünüm sunan 
parametrelerdir.  Bu resim, söz konusu organizasyonun veriye dayalı emniyet kararlarının dayalı olarak alındığı sağlam 
ve savunulabilir bir temel işlevi görür.  Bu kararlar, sırasıyla, söz konusu organizasyonun emniyet performansına olumlu 
yönde etki eder.  Bu sebeple, Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) belirlenmesi gerçekçi, ilgili ve basitliğe veya 
karmaşıklığa bakılmaksızın, emniyet amaçlarıyla bağlantılı olmalıdır. 

4.3.2.2 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) başlangıçtaki seçiminin, yakalanması kolay ve/veya uygun 
olan olayları veya süreçleri (kolaylıkla mevcut olabilecek olan emniyet verileri) temsil eden parametrelerin izlenmesi ve 
ölçümüyle sınırlı olması muhtemeldir. İdeal olarak, Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ulaşılması kolay olanlardan 
ziyade, emniyet performansının önemli göstergeleri olan parametrelere odaklanmalıdır. 
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4.3.2.3 Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler):

a) göstermeyi amaçladıkları emniyet amacı ile ilgili olmalı;

b) mevcut verilere ve güvenilir ölçüme dayalı olarak seçilmeli veya geliştirilmeli;

c) uygun bir şekilde spesifik ve ölçülebilir olmalı ve

d) ihtimaller ve söz konusu organizasyonun kısıtları göz önünde bulundurularak gerçekçi olmalıdır.

4.3.2.4 Emniyet performansının açık bir şekilde gösterilmesini sağlamak için genellikle Emniyet Performansı 
Göstergelerinin (SPI'ler) bir kombinasyonu gereklidir.  Gecikmeli ve öncü Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) 
arasında açık bir bağlantı olmalıdır.  İdeal olarak gecikmeli Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), öncü Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler) tespit edilmeden önce tanımlanmalıdır.  Daha ciddi bir olay veya koşul (gecikmeli 
Emniyet Performansı Göstergesi (SPI)) ile bağlantılı olan öncül Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) tanımlanması 
ikisi arasında açık bir korelasyonun olmasını sağlar.  Gecikmeli veya öncü, Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) 
tümü eşit ölçüde geçerli ve değerlidir.  Şekil 4-3'de bu bağlantıların bir örneği yer almaktadır.

Gecikmeli göstergeler
Kuş çarpmaları
Kuş yutmaları (bir veya daha fazla motor) 

Öncü göstergeler
Kuş korkutma faaliyetleri 
Mahsul kontrolü
Çim biçme
Yalakların konumu 

ÇıktıSüreçGirdi

Öncül olay 
Uçağın yakınlarındaki kuş
görmeleri 
Kuş radarı tespitleri 

4-6 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

b) yüksek  ihtimal/düşük önem derecesi: kendilerini mutlaka ciddi bir kazada veya olayda göstermemiş
olan sonuçlar; bunlara bazı hallerde öncül göstergeler de denir.  Yüksek ihtimal/düşük önem derecesine
yönelik Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ağırlıklı olarak spesifik emniyet sorunlarının
izlenmesi ve mevcut emniyet riski hafifletmelerinin etkinliğinin ölçülmesi için kullanılır.  Gerçek kuş
çarpması miktarından ziyade kuş faaliyeti seviyesini gösteren "kuş radarı tespitleri" bu türden öncül
Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) örnek olabilir.

4.3.1.8 Havacılık emniyeti tedbirleri, "düşük ihtimal/yüksek önem derecesine sahip" sonuçları yansıtan Emniyet 
Performansı Göstergelerine (SPI'ler) karşı tarih boyunca önyargılı olmuştur.  Kazaların ve olayların yüksek profile sahip 
olaylar olmaları ve sayılmalarının kolay olması sebebiyle bu husus anlaşılabilirdir.  Bununla birlikte, emniyet performansı 
yönetimi perspektifinden bakıldığında, kazalara ve ciddi olaylara güvenilir bir emniyet performansı göstergesi olarak 
haddinden fazla itimat edilmesinde çekinceler vardır.  Örneğin, kazalar ve ciddi olaylar seyrektir (yılda sadece tek bir kaza 
olabilir veya hiç olmayabilir) veya trendlerin belirlenmesine yönelik olarak istatistiksel analiz yapılmasını zorlaştırır.  Bu, söz 
konusu sistemin mutlaka güvenli olduğunu göstermez.  Bu tür verilere itimat edilmesinin akıbeti, aslında tehlikeli bir şekilde 
kazaya yakın iken, organizasyonun veya sistemin emniyet performansının etkin olduğuna dair potansiyel olarak yanlış bir 
güven hissidir. 

4.3.1.9 Öncü göstergeler, emniyetin iyileştirilmesi veya muhafaza edilmesi için uygulanmakta olan süreçlere ve 
girdilere odaklanan tedbirlerdir.  Bu göstergeler, herhangi bir spesifik sonuç haline gelme veya herhangi bir spesifik sonuca
katkıda bulunma potansiyeline sahip olan koşulları izlemeleri ve ölçmeleri sebebiyle aynı zamanda "faaliyet veya süreç 
Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler)" olarak da bilinirler.

4.3.1.10 Proaktif emniyet performansı yönetimine yönelik olarak organizasyonel kabiliyetlerin gelişimine destek veren 
Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), "emniyet eğitimini vaktinde başarılı bir şekilde tamamlayan personel yüzdesi" 
veya "kuş korkutma faaliyetlerinin sıklığı" gibi unsurları içerir. 

4.3.1.11 Öncü Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) aynı zamanda, söz konusu organizasyonu, çalışma 
ortamındaki değişiklikler de dahil olmak üzere, operasyonlarda değişikliklerle nasıl başa çıkıldığı hakkında bilgilendirebilir.  
Odak noktası, değişiklik sonucundaki zayıflıkların ve kırılganlıkların tahmin edilmesi veya herhangi bir değişiklik 
sonrasında performansın izlenmesi olacaktır.  "X prosedürünü uygulayan iş sahası yüzdesi", operasyonlardaki herhangi 
bir değişikliğin izlenmesine yönelik Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) örnektir. 

4.3.1.12 Emniyet performansının daha tutarlı ve yararlı bir şekilde gösterilmesi için, hem "düşük ihtimal/yüksek önem 
derecesine sahip" olayları hem de "yüksek ihtimal/düşük önem derecesine sahip" olayları ölçen gecikmeli Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler), öncü Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ile birleştirilmelidir.  Organizasyonun 
emniyet performansına dair daha kapsamlı ve gerçekçi bir resim sunan öncü ve gecikmeli göstergeler kavramı Şekil 4-
2'de açıklanmaktadır.

4.3.2 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) seçilmesi ve tanımlanması 

4.3.2.1 Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), organizasyona, emniyete ilişkin olarak önceden nerede olduğu, 
halihazırda nerede olduğu ve nereye yöneldiği bakımından, emniyet performansına ilişkin bir görünüm sunan 
parametrelerdir.  Bu resim, söz konusu organizasyonun veriye dayalı emniyet kararlarının dayalı olarak alındığı sağlam 
ve savunulabilir bir temel işlevi görür.  Bu kararlar, sırasıyla, söz konusu organizasyonun emniyet performansına olumlu 
yönde etki eder.  Bu sebeple, Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) belirlenmesi gerçekçi, ilgili ve basitliğe veya 
karmaşıklığa bakılmaksızın, emniyet amaçlarıyla bağlantılı olmalıdır. 

4.3.2.2 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) başlangıçtaki seçiminin, yakalanması kolay ve/veya uygun 
olan olayları veya süreçleri (kolaylıkla mevcut olabilecek olan emniyet verileri) temsil eden parametrelerin izlenmesi ve 
ölçümüyle sınırlı olması muhtemeldir. İdeal olarak, Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ulaşılması kolay olanlardan 
ziyade, emniyet performansının önemli göstergeleri olan parametrelere odaklanmalıdır. 
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e) verilerin nereden veya nasıl toplanması gerektiği ve

f) Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) verilerinin raporlanmasının, toplanmasının, izlenmesinin ve analiz 
edilmesinin sıklığı.

Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve emniyet raporlaması 

4.3.2.7 Operasyonel uygulamalardaki değişiklikler, etkileri potansiyel rapor edenler tarafından tümüyle kabul 
edilinceye değin eksik raporlamaya yol açabilir.  Bu durum "raporlama ön yargısı" olarak bilinir.  Emniyet bilgilerinin ve ilgili 
kaynakların korunmasına ilişkin hükümlerdeki değişiklikler de fazladan raporlamaya yol açabilir.  Her iki durumda da 
raporlama ön yargısı, Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) için kullanılan verilerin amacını ve doğruluğunu çarpıtabilir. 
Sağduyulu bir şekilde kullanıldığında, emniyet raporlaması, emniyet performansının yönetimi için yine de değerli veriler 
sağlayabilir. 

4.3.3 Emniyet performansı hedeflerinin belirlenmesi 

4.3.3.1 Emniyet performansı hedefleri (SPT'ler), emniyet performansında arzu edilen kısa ve orta vadeli başarıları 
tanımlar.  Bu hedefler, söz konusu organizasyonun emniyet amaçlarına ulaşılmasında doğru yolda olduğuna dair güven 
veren ve emniyet performansı yönetimi faaliyetlerinin etkinliğinin doğrulanmasına yönelik ölçülebilir bir yol sunan "kilometre
taşları" işlevi görürler.  Emniyet Performansı Hedefinin (SPT) belirlenmesinde, geçerli emniyet riski seviyesinin, emniyet 
riski tolere edilebilirliğinin yanı sıra belirli havacılık sektörünün emniyetine yönelik beklentiler gibi etkenler dikkate 
alınmalıdır.  Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) ilişkili havacılık sektörü için gerçekçi bir şekilde neyin ulaşılabilir 
olduğunun ve geçmiş trend verileri mevcut olduğunda, belirli Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) geçmiş 
performansının değerlendirilmesi sonrasında belirlenmelidir. 

4.3.3.2 Emniyet amaçlarının, birlikte çalışan Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı 
Hedeflerinin (SPT'ler) kombinasyonunun SMART olması halinde, bu sayede söz konusu organizasyonun emniyet 
performansını daha etkin bir şekilde kanıtlamasına imkan verilir.  Özellikle Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) olmak 
üzere, emniyet performansı yönetimin amaçlarına ulaşılmasına yönelik birden fazla yaklaşım mevcuttur.  Bu 
yaklaşımlardan biri, hizalanmış Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) sahip olan genel olarak yüksek seviyede 
emniyet amaçlarının oluşturulmasını ve ardından, temel emniyet performansının tesis edilmesi sonrasında makul 
iyileştirme seviyelerinin tanımlanmasını içerir.  Bu iyileştirme seviyeleri, spesifik hedeflere (örneğin, yüzde düşüşü) veya 
pozitif trende ulaşılmasına dayalı olabilir.  Emniyet amaçları SMART olduğunda kullanılabilecek bir diğer yaklaşım ise, 
emniyet amaçlarına ulaşılmasında emniyet hedeflerinin kilometre taşları işlevini görmesini sağlamaktır.  Bu yaklaşımların 
her ikisi de geçerlidir ve emniyet performansının kanıtlanmasında organizasyon tarafından etkin bulunan başka 
yaklaşımlar da olabilir.  Spesifik koşullara uygun olarak farklı yaklaşımlar kombinasyon halinde kullanılabilir. 

Yüksek seviye emniyet amaçlarına sahip hedeflerin belirlenmesi 

4.3.3.3 Hedefler, yüksek seviye emniyet amaçlarının üst yönetim tarafından kabul edilmesiyle oluşturulur. 
Organizasyon tarafından, bunun akabinde, kararlaştırılan emniyet amacına (amaçlarına) yönelik emniyet performansı 
iyileştirmesini gösterecek olan uygun Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) belirlenir.  Söz konusu Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler), mevcut veri kaynakları kullanılarak ölçülecek olmakla birlikte, ilave verilerin 
toplanmasını da gerektirebilecektir.  Organizasyon tarafından, bunun ardından, Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) 
toplanmaya, analiz edilmeye ve sunulmaya başlanır.  Organizasyonun emniyet performansına ve emniyet amaçlarına 
doğru yöneldiğine veya emniyet amaçlarından uzaklaştığına yönelik genel görünümü ortaya koyacak olan trendler ortaya 
çıkmaya başlar.  Bu noktada, söz konusu organizasyon tarafından her bir Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) ilişkin 
makul ve erişilebilir Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) belirlenebilir. 

4-8 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Şekil 4-3. Gecikmeli ve öncü göstergeler arasındaki bağlantı 

4.3.2.5 Organizasyonun emniyet amaçları ile ilgili olan Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) seçilmesi 
önemlidir.  İyi bir şekilde tanımlanmış ve hizalanmış Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) sahip olunması, emniyet 
amaçlarına ulaşılması yönünde kaydedilen ilerlemeyi gösterecek olan Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) 
belirlenmesini kolaylaştıracaktır. Bu sayede, organizasyon tarafından kaynakların, planlanan emniyet performansına 
ulaşmak için ne zaman ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini ve tam olarak neyin gerekli olduğunu bilerek en büyük emniyet 
etkisine yönelik olarak tahsis edilmesine imkan verilir.  Örneğin, herhangi bir Devlet, "pist ihlali sayısının üç yıl içerisinde 
yüzde elli oranında azaltılmasına" ilişkin bir emniyet amacına ve "tüm havaalanları genelinde milyon kalkış başına pist 
ihlali sayısına" ilişkin iyi hizalanmış ilişkili bir Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) sahiptir.  İzleme başladığında ihlal 
sayısının başlangıçta düşmesi, ancak on iki ay sonrasında tekrar yukarı çıkmaya başlaması halinde, söz konusu Devlet, 
kaynakları, Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) göre, emniyet amacına kolaylıkla ulaşıldığı alandan istenmeyen 
trendin azaltılması için pist ihlallerinin düşürülmesine yönelik olarak yeniden tahsis etmeyi seçebilecektir. 

Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) tanımlanması 

4.3.2.6 Her bir Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) içeriğinde aşağıdakiler yer almalıdır: 

a) söz konusu Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) tarafından neyin ölçüldüğüne ilişkin açıklama;

b) söz konusu Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) amacı (neyin yönetilmesinin amaçlandığı ve kimin
bilgilendirilmesinin amaçlandığı);

c) ölçü birimleri ve hesaplanmasına yönelik gereklilikler;

d) söz konusu Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) toplanmasından, doğrulanmasından,
izlenmesinden, raporlanmasından ve buna dayalı olarak hareket edilmesinden kimin sorumlu olduğu
(bu kişiler, söz konusu organizasyonun farklı kısımlarından çalışanlar olabilecektir);
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Öncü
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Normal koşul 
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e) verilerin nereden veya nasıl toplanması gerektiği ve

f) Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) verilerinin raporlanmasının, toplanmasının, izlenmesinin ve analiz 
edilmesinin sıklığı.

Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve emniyet raporlaması 

4.3.2.7 Operasyonel uygulamalardaki değişiklikler, etkileri potansiyel rapor edenler tarafından tümüyle kabul 
edilinceye değin eksik raporlamaya yol açabilir.  Bu durum "raporlama ön yargısı" olarak bilinir.  Emniyet bilgilerinin ve ilgili 
kaynakların korunmasına ilişkin hükümlerdeki değişiklikler de fazladan raporlamaya yol açabilir.  Her iki durumda da 
raporlama ön yargısı, Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) için kullanılan verilerin amacını ve doğruluğunu çarpıtabilir. 
Sağduyulu bir şekilde kullanıldığında, emniyet raporlaması, emniyet performansının yönetimi için yine de değerli veriler 
sağlayabilir. 

4.3.3 Emniyet performansı hedeflerinin belirlenmesi 

4.3.3.1 Emniyet performansı hedefleri (SPT'ler), emniyet performansında arzu edilen kısa ve orta vadeli başarıları 
tanımlar.  Bu hedefler, söz konusu organizasyonun emniyet amaçlarına ulaşılmasında doğru yolda olduğuna dair güven 
veren ve emniyet performansı yönetimi faaliyetlerinin etkinliğinin doğrulanmasına yönelik ölçülebilir bir yol sunan "kilometre
taşları" işlevi görürler.  Emniyet Performansı Hedefinin (SPT) belirlenmesinde, geçerli emniyet riski seviyesinin, emniyet 
riski tolere edilebilirliğinin yanı sıra belirli havacılık sektörünün emniyetine yönelik beklentiler gibi etkenler dikkate 
alınmalıdır.  Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) ilişkili havacılık sektörü için gerçekçi bir şekilde neyin ulaşılabilir 
olduğunun ve geçmiş trend verileri mevcut olduğunda, belirli Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) geçmiş 
performansının değerlendirilmesi sonrasında belirlenmelidir. 

4.3.3.2 Emniyet amaçlarının, birlikte çalışan Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı 
Hedeflerinin (SPT'ler) kombinasyonunun SMART olması halinde, bu sayede söz konusu organizasyonun emniyet 
performansını daha etkin bir şekilde kanıtlamasına imkan verilir.  Özellikle Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) olmak 
üzere, emniyet performansı yönetimin amaçlarına ulaşılmasına yönelik birden fazla yaklaşım mevcuttur.  Bu 
yaklaşımlardan biri, hizalanmış Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) sahip olan genel olarak yüksek seviyede 
emniyet amaçlarının oluşturulmasını ve ardından, temel emniyet performansının tesis edilmesi sonrasında makul 
iyileştirme seviyelerinin tanımlanmasını içerir.  Bu iyileştirme seviyeleri, spesifik hedeflere (örneğin, yüzde düşüşü) veya 
pozitif trende ulaşılmasına dayalı olabilir.  Emniyet amaçları SMART olduğunda kullanılabilecek bir diğer yaklaşım ise, 
emniyet amaçlarına ulaşılmasında emniyet hedeflerinin kilometre taşları işlevini görmesini sağlamaktır.  Bu yaklaşımların 
her ikisi de geçerlidir ve emniyet performansının kanıtlanmasında organizasyon tarafından etkin bulunan başka 
yaklaşımlar da olabilir.  Spesifik koşullara uygun olarak farklı yaklaşımlar kombinasyon halinde kullanılabilir. 

Yüksek seviye emniyet amaçlarına sahip hedeflerin belirlenmesi 

4.3.3.3 Hedefler, yüksek seviye emniyet amaçlarının üst yönetim tarafından kabul edilmesiyle oluşturulur. 
Organizasyon tarafından, bunun akabinde, kararlaştırılan emniyet amacına (amaçlarına) yönelik emniyet performansı 
iyileştirmesini gösterecek olan uygun Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) belirlenir.  Söz konusu Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler), mevcut veri kaynakları kullanılarak ölçülecek olmakla birlikte, ilave verilerin 
toplanmasını da gerektirebilecektir.  Organizasyon tarafından, bunun ardından, Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) 
toplanmaya, analiz edilmeye ve sunulmaya başlanır.  Organizasyonun emniyet performansına ve emniyet amaçlarına 
doğru yöneldiğine veya emniyet amaçlarından uzaklaştığına yönelik genel görünümü ortaya koyacak olan trendler ortaya 
çıkmaya başlar.  Bu noktada, söz konusu organizasyon tarafından her bir Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) ilişkin 
makul ve erişilebilir Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) belirlenebilir. 
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Şekil 4-3. Gecikmeli ve öncü göstergeler arasındaki bağlantı 

4.3.2.5 Organizasyonun emniyet amaçları ile ilgili olan Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) seçilmesi 
önemlidir.  İyi bir şekilde tanımlanmış ve hizalanmış Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) sahip olunması, emniyet 
amaçlarına ulaşılması yönünde kaydedilen ilerlemeyi gösterecek olan Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) 
belirlenmesini kolaylaştıracaktır. Bu sayede, organizasyon tarafından kaynakların, planlanan emniyet performansına 
ulaşmak için ne zaman ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini ve tam olarak neyin gerekli olduğunu bilerek en büyük emniyet 
etkisine yönelik olarak tahsis edilmesine imkan verilir.  Örneğin, herhangi bir Devlet, "pist ihlali sayısının üç yıl içerisinde 
yüzde elli oranında azaltılmasına" ilişkin bir emniyet amacına ve "tüm havaalanları genelinde milyon kalkış başına pist 
ihlali sayısına" ilişkin iyi hizalanmış ilişkili bir Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) sahiptir.  İzleme başladığında ihlal 
sayısının başlangıçta düşmesi, ancak on iki ay sonrasında tekrar yukarı çıkmaya başlaması halinde, söz konusu Devlet, 
kaynakları, Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) göre, emniyet amacına kolaylıkla ulaşıldığı alandan istenmeyen 
trendin azaltılması için pist ihlallerinin düşürülmesine yönelik olarak yeniden tahsis etmeyi seçebilecektir. 

Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) tanımlanması 

4.3.2.6 Her bir Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) içeriğinde aşağıdakiler yer almalıdır: 

a) söz konusu Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) tarafından neyin ölçüldüğüne ilişkin açıklama;

b) söz konusu Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) amacı (neyin yönetilmesinin amaçlandığı ve kimin
bilgilendirilmesinin amaçlandığı);

c) ölçü birimleri ve hesaplanmasına yönelik gereklilikler;

d) söz konusu Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) toplanmasından, doğrulanmasından,
izlenmesinden, raporlanmasından ve buna dayalı olarak hareket edilmesinden kimin sorumlu olduğu
(bu kişiler, söz konusu organizasyonun farklı kısımlarından çalışanlar olabilecektir);
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Şekil 4-4. SMART emniyet amalarına sahip Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) Örneği 

Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) ve Emniyet Performansı Hedefi (SPT) seçiminde dikkate alınması gereken 
ilave hususlar  

4.3.3.6 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) seçiminde 
aşağıdakiler dikkate alınmalıdır: 

a) İş yükü yönetimi. Çalışılabilir miktarda Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) oluşturulması, personel
tarafından iş yükünün izlenmesinin ve raporlanmasının yönetilmesine yardımcı olabilir.  Emniyet
Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) karmaşıklığı veya gerekli verilerin elverişliliği için de aynı durum
geçerlidir.  Neyin yapılabilir olduğunun kararlaştırılması ve ardından Emniyet Performansı
Göstergelerinin (SPI'ler) bu esasa dayalı olarak önceliklendirilmesi daha iyidir.  Herhangi bir Emniyet
Performansı Göstergesinin (SPI) artık emniyet performansı hakkında bilgi vermemesi veya herhangi bir
Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) daha düşük öncelik verilmesi halinde, daha faydalı veya daha
yüksek önceliğe sahip olan bir göstergeden yana son vermeyi dikkate alın.

b) Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) optimal yayılması. Emniyet Performansı Göstergelerinin
(SPI'ler) odak alanlarını kapsayan kombinasyonu, söz konusu organizasyonun genel emniyet
performansına yönelik bir içgörünün kazanılmasına yardımcı olacak ve veriye dayalı karar almaya imkan
verecektir.

c) Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) Anlaşılırlığı Emniyet Performansı Göstergesi (SPI)
seçerken, neyin ne kadar sık ölçüldüğü açık olmalıdır.  Açık tanımlara sahip olan Emniyet Performansı
Göstergeleri (SPI'ler), sonuçların anlaşılmasına yardımcı olur, yanlış yorumlamayı önler ve zamanla
anlamlı kıyaslamalara imkan verir.
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SMART emniyet amaçlarına sahip hedeflerin belirlenmesi 

4.3.3.4 Emniyet amaçları iletilmesi zor olabilir ve ulaşılması zorlu görülebilir; emniyet amaçlarının daha küçük somut 
emniyet hedeflerine bölünmesiyle bu amaçların hayata geçirilmesinin yönetilmesi daha kolay olur.  Bu yolla, hedefler, 
strateji ile günlük operasyonlar arasında kritik bir bağlantı oluşturur.  Organizasyonlar tarafından, emniyet performansını 
yönlendiren kilit alanlar belirlenmeli ve bunların ölçülmesine yönelik bir yol tesis edilmelidir.  Temel emniyet performansını 
belirleyerek organizasyonun mevcut emniyet performansının ne olduğu hakkında bir fikre sahip olması sonrasında, söz 
konusu organizasyon tarafından, ulaşma amacında olunması gerekenler hakkında Devletteki herkese açık bir anlayış 
vermek için Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) belirlenmesine başlanabilir.  Söz konusu organizasyon tarafından, 
performans hedeflerinin belirlenmesini desteklemek için karşılaştırma da kullanılabilir.  Bu, toplumdaki diğerlerinin nasıl 
yaptıklarının anlaşılması amacıyla performanslarını ölçmekte olan benzer organizasyonlardan performans bilgilerinin 
kullanılmasını içerir. 

4.3.3.5 Şekil 4-4'de, emniyet amaçları, Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedefleri 
(SPT'ler) arasındaki ilişkiye ilişkin bir örnek açıklanmaktadır.  Bu örnekte, söz konusu organizasyon tarafından 2018 yılında
milyon hareket başına 100 pist ihlali kayda alınmıştır.  Bu rakamın çok fazla olduğu tespit edilmiş ve 2022 itibariyle pist 
ihlali sayısının yüzde elli oranında azaltılmasına yönelik bir amaç belirlenmiştir.  Bu hedefleri karşılamak için spesifik 
hedeflenmiş tedbirler ve ilişkili zaman çizelgeleri tanımlanmıştır.  İlerlemesini izlemek, ölçmek ve rapor etmek üzere, söz 
konusu organizasyon tarafından Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) olarak "yılda milyon hareket başına PİST ihlali" 
seçilmiştir.  Söz konusu organizasyon, emniyet amacıyla hizalı spesifik hedeflerin belirlenmesi halinde ilerlemenin daha 
çabuk ve etkili olacağının bilincindedir.  Dolayısıyla, söz konusu organizasyon tarafından, raporlama dönemi (dört yıl) 
genelinde yıl başına 12.5'lik bir ortalama azaltıma denk gelen bir emniyet hedefi koyulmuştur.  Grafiksel açıklamada 
gösterildiği gibi, söz konusu ilerlemenin ilk yıllarda daha fazla olması ancak sonraki yıllarda bundan daha düşük olması 
beklenmektedir.  Bu durum, söz konusu amaca yönelik kavisli öngörü ile gösterilmektedir.  Şekil 4-4'de;

a) SMART emniyet amacı, "2022 itibariyle PİST ihlallerinde yüzde 50 azaltım"'dır;

b) seçilen Emniyet Performansı Göstergesi (SPI), "yılda milyon hareket başına pist ihlali sayısı"dır ve

c) bu amaca ilişkin emniyet hedefleri, SMART emniyet amacına ulaşılmasına yönelik kilometre taşlarını
temsil etmekte ve 2022'ye kadar her yıl yüzde ~12 azaltıma tekabül etmektedir;

1) 1a Emniyet Performansı Göstergesi (SPT) "2019 yılında milyon hareket başına 78 pist ihlalinin altı"dır;

2) 1b Emniyet Performansı Göstergesi (SPT) "2020 yılında milyon hareket başına 64 pist ihlalinin altı"dır;

3) 1c Emniyet Performansı Göstergesi (SPT) "2021 yılında milyon hareket başına 55 pist ihlalinin altı"dır;
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4.3.4 Emniyet Performansı Ölçümü 

Emniyet performansı ölçümüne doğru bir şekilde ulaşılması, emniyet amaçlarına ulaşılmasının en iyi nasıl ölçüleceğine 
karar verilmesini içerir.  Bu husus, Devletten Devlete ve hizmet sağlayıcısından hizmet sağlayıcısına farklılık gösterecektir.
Organizasyonların, emniyet amaçlarına yönelik emniyet iyileştirmesini neyin tetiklediğine dair stratejik farkındalıklarını 
oluşturmaya zaman ayırmaları gerekir. 

4.3.5 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) Kullanımı 

Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler), emniyet performansının 
kanıtlanmasına yönelik olarak farklı yollarla kullanılabilir.  Organizasyonlar tarafından çeşitli ölçüm araçlarının ve 
yaklaşımlarının kendilerine özgü koşullara ve ölçülen şeyin mahiyetine bağlı olarak uyarlanması, seçilmesi ve uygulanması 
kritik öneme sahiptir.  Örneğin, bazı hallerde, organizasyonlar tarafından tümü spesifik ilişkili olan Emniyet Performansı 
Hedeflerine (SPT'lere) sahip olan Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) benimsenebilir.  Başka bir durumda, spesifik 
hedef değerler olmadan Emniyet Performansı Göstergelerinde (SPI'ler) pozitif bir trende ulaşılmasına odaklanılması tercih 
edilebilir.  Seçilen performans metrikleri paketinde genel olarak bu yaklaşımların bir kombinasyonu kullanılır. 

4.4 EMNİYET PERFORMANSININ İZLENMESİ 

4.4.1 Planlanan sonucu ortaya koyacaklarına inandıkları Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) dayalı 
hedefleri saptadıklarında, organizasyonlar tarafından ortaya konacak sonucuna yönelik açık sorumluluk tayin edilerek 
paydaşlar tarafından takip sağlanmalıdır.  Her bir havacılık otoritesi, sektör ve hizmet sağlayıcısı için Emniyet Performansı 
Hedeflerinin (SPT'ler) tanımlanması, açık hesap verme sorumluluğu tayin edilerek söz konusu Devlet için kabul edilebilir 
emniyet performansı seviyesine (ALoSP) ulaşılmasını destekler. 

4.4.2 Kaydedilen ilerlemenin beklendiği gibi olmaması halinde hangi değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun 
belirlenmesi ve organizasyonun emniyet amaçlarını karşılama taahhüdünün güçlendirilmesi için söz konusu 
organizasyonun emniyet performansının izlenmesine ve ölçülmesine yönelik mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

4.4.3 Temel emniyet performansı 

Organizasyonun emniyet amaçlarına yönelik ilerlemeyi nasıl planladığının kavranması, söz konusu organizasyonun 
emniyete ilişkin olarak nerede olduğunu bilmesini gerektirir.  Organizasyonun emniyet performansı yapısının (emniyet 
amaçları, göstergeler, hedefler, tetikleyiciler) oluşturulması ve çalışır halde olması sonrasında, bir izleme süresiyle söz 
konusu organizasyonun temel emniyet performansının öğrenilmesi mümkündür.  Temel emniyet performansı, ilerlemenin 
ölçülebileceği referans noktası olan, emniyet performansı ölçümü sürecinin başlangıcındaki emniyet performansıdır.  Şekil 
4-3 ve 4-4 kapsamında kullanılan örnekte, belirli emniyet amacına ilişkin temel emniyet performansı "(2018) yılı sırasında
milyon hareket başına 100 pist ihlali" olmuştur.  Bu sağlam temelden doğru ve anlamlı yansımalar ve hedefler kayıt altına
alınabilir.

4.4.4 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) Geliştirilmesi 

4.4.4.1 Emniyet amaçlarına yönelik kaydedilen ilerlemenin takip edilmesi ve hedeflerin gerçekçi ve ulaşılabilir 
olmasının sağlanması için ihtiyaç duyulan bilgileri sunup sunmadıklarını tespit etmek için Emniyet Performansı 
Göstergelerinin (SPI'ler) ve ilişkili Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) gözden geçirilmesi gerekecektir. 

4.4.4.2 Emniyet performansı yönetimi, süreklilik arz eden bir faaliyettir.  Emniyet riskleri ve/veya verilerin elverişliliği
zamanla değişir.  Başlangıçtaki Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), emniyet bilgilerine yönelik sınırlı kaynaklar 
kullanılarak geliştirilebilir.  Sonrasında, daha fazla raporlama kanalı oluşturulabilir, daha fazla emniyet verileri elverişli
olabilir ve söz konusu organizasyonun emniyet analizi kabiliyetlerinin olgunlaşması muhtemel olur.  Organizasyonlar için 
başlangıçta basit (daha geniş) Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) oluşturulması uygun olabilir.  Daha fazla veri 
ve emniyet yönetimi kabiliyeti topladıkça, arzu edilen emniyet amaçlarıyla daha fazla uyumlu hale getirilmek üzere Emniyet 
Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) kapsamının geliştirilmesi 
değerlendirilebilir. 

4-12 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

d) Arzu edilen davranışın teşvik edilmesi. Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) davranışları
değiştirebilir ve arzu edilen sonuçlara katkı sağlayabilir.  Bu husus özellikle, söz konusu hedefe
ulaşılmasının yönetim ücretlendirmesi gibi organizasyonel ödüllerle bağlantılı olması halinde ilgilidir.
Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler), özellikle savunulabilir kararlarla ve emniyet performansının
iyileştirilmesiyle sonuçlanan olumlu organizasyonel ve bireysel davranışları desteklemelidir.  Emniyet
Performansı Göstergelerini (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerini (SPT'ler) seçerken potansiyel
istenmeyen davranışların göz önünde bulundurulması eşit ölçüde önemlidir.

e) Değerli tedbirlerin seçilmesi. Sadece ölçülmesi kolay olanların değil, faydalı Emniyet Performansı
Göstergelerinin (SPI'ler) seçilmesi zorunludur.  Karar almayı, emniyet performansı yönetimini ve söz
konusu organizasyonun emniyet amaçlarına ulaşılmasını iyileştirmek üzere yönlendirenler olmak üzere,
en faydalı emniyet parametrelerinin neler olduğuna dair karar organizasyona bırakılmalıdır.

f) Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) Ulaşılması. Bu, bilhassa önem arz eden bir husustur ve arzu
edilen emniyet davranışları ile bağlantılıdır.  Kararlaştırılan Emniyet Performansı Hedefine (SPT)
ulaşılması daima emniyet performansı iyileştirmesini göstermez.  Organizasyon tarafından sadece
Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) karşılanması ile gerçek, kanıtlanabilir organizasyonel
emniyet performansı iyileştirmesi arasında ayrım yapılmalıdır. Organizasyon tarafından, başkalarından
ayrı olarak Emniyet Performansı Hedefine (SPT) bakmaktan ziyade, söz konusu hedefe ulaşılan
bağlamın dikkate alınması zorunludur. Münferit Emniyet Performansı Hedefine (SPT) ulaşılmasından
ziyade, emniyet performansında genel iyileşmenin kabulü, arzu edilen organizasyonel davranışları
destekleyecek ve Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) ve emniyet güvencesinin tam kalbinde yatan
emniyet bilgileri alışverişini teşvik edecektir.  Bu sayede, Devlet ile hizmet sağlayıcısı arasındaki ilişki ile
bunların emniyet verilerini ve fikirlerini paylaşmaya istekliliği arttırılacaktır.

Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) belirlenmesine yönelik uyarılar 

4.3.3.7 Herhangi bir hedefin tespit edilmesine yönelik olarak kullanılmaktan ziyade trendlerin izlenmesi için daha iyi 
olan bir takım Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) olabilecek olmasına bağlı olarak Emniyet Performansı 
Hedeflerinin (SPT'ler) tanımlanması daima gerekli veya uygun değildir.  Emniyet raporlaması, herhangi bir hedefe sahip 
olunmasının (söz konusu hedefin herhangi bir sayıyı aşmaması gerekmesi halinde) kişileri raporlama yapmaktan veya 
(söz konusu hedefin belirli bir sayıya ulaşılması yönünde olması halinde) sıradan konuları raporlamaktan caydırmasına 
örnek teşkil etmektedir.  Aynı zamanda, bunların tespit edilmesinin zor olabilecek olmasına bağlı olarak mutlak bir hedefin 
tanımlanmasından ziyade sürekli olarak emniyet performansının iyileştirilmesinin (başka bir deyişle, olayların sayısının 
düşürülmesinin) hedeflenmesine yönelik bir istikamet yönünün tanımlanması için kullanılması daha iyi olan Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler) de söz konusu olabilir.  Uygun Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'le) 
kararlaştırılmasında aşağıdakilerin dikkate alınması gerekir: 

a) İstenmeyen davranışlara sevk; başarı göstergesi olarak sayılara ulaşılmasına çok fazla odaklanmaları
halinde, yöneticiler veya organizasyonlar tarafından emniyet performansındaki amaçlanan iyileştirmeye
ulaşılamayabilir.

b) Operasyonel hedefler; Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) dengesi olmadan (zamanında kalkışlar,
genel giderlerin indirilmesi gibi) operasyonel hedeflere ulaşılmasına çok fazla odaklanılması, emniyet
performansının iyileştirmeyerek "operasyonel hedeflere ulaşılmasına" yol açabilir.

c) Nitelikten ziyade niceliğe odaklanılması; personeli veya departmanları hedefi karşılamaya teşvik
edebilir, ancak hedefe ulaşılması kötü ürün veya hizmet ortaya koyabilir.

d) Üst limit inovasyonu; amaçlanmamasına rağmen, herhangi bir hedefe ulaşılması gevşemeye ve başka
iyileştirmeye ihtiyaç duyulmamasına ve rehavetin yerleşmesine yol açabilir.

e) Organizasyonel çatışma; birlikte çalışmaya çalışılmasına odaklanılmasından ziyade kimin sorumlu
olduğuna dair tartışmalarına bağlı olarak hedefler departmanlar ve organizasyonlar arasında çatışmalar
oluşturabilir.
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4.3.4 Emniyet Performansı Ölçümü 

Emniyet performansı ölçümüne doğru bir şekilde ulaşılması, emniyet amaçlarına ulaşılmasının en iyi nasıl ölçüleceğine 
karar verilmesini içerir.  Bu husus, Devletten Devlete ve hizmet sağlayıcısından hizmet sağlayıcısına farklılık gösterecektir.
Organizasyonların, emniyet amaçlarına yönelik emniyet iyileştirmesini neyin tetiklediğine dair stratejik farkındalıklarını 
oluşturmaya zaman ayırmaları gerekir. 

4.3.5 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) Kullanımı 

Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler), emniyet performansının 
kanıtlanmasına yönelik olarak farklı yollarla kullanılabilir.  Organizasyonlar tarafından çeşitli ölçüm araçlarının ve 
yaklaşımlarının kendilerine özgü koşullara ve ölçülen şeyin mahiyetine bağlı olarak uyarlanması, seçilmesi ve uygulanması 
kritik öneme sahiptir.  Örneğin, bazı hallerde, organizasyonlar tarafından tümü spesifik ilişkili olan Emniyet Performansı 
Hedeflerine (SPT'lere) sahip olan Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) benimsenebilir.  Başka bir durumda, spesifik 
hedef değerler olmadan Emniyet Performansı Göstergelerinde (SPI'ler) pozitif bir trende ulaşılmasına odaklanılması tercih 
edilebilir.  Seçilen performans metrikleri paketinde genel olarak bu yaklaşımların bir kombinasyonu kullanılır. 

4.4 EMNİYET PERFORMANSININ İZLENMESİ 

4.4.1 Planlanan sonucu ortaya koyacaklarına inandıkları Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) dayalı 
hedefleri saptadıklarında, organizasyonlar tarafından ortaya konacak sonucuna yönelik açık sorumluluk tayin edilerek 
paydaşlar tarafından takip sağlanmalıdır.  Her bir havacılık otoritesi, sektör ve hizmet sağlayıcısı için Emniyet Performansı 
Hedeflerinin (SPT'ler) tanımlanması, açık hesap verme sorumluluğu tayin edilerek söz konusu Devlet için kabul edilebilir 
emniyet performansı seviyesine (ALoSP) ulaşılmasını destekler. 

4.4.2 Kaydedilen ilerlemenin beklendiği gibi olmaması halinde hangi değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun 
belirlenmesi ve organizasyonun emniyet amaçlarını karşılama taahhüdünün güçlendirilmesi için söz konusu 
organizasyonun emniyet performansının izlenmesine ve ölçülmesine yönelik mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

4.4.3 Temel emniyet performansı 

Organizasyonun emniyet amaçlarına yönelik ilerlemeyi nasıl planladığının kavranması, söz konusu organizasyonun 
emniyete ilişkin olarak nerede olduğunu bilmesini gerektirir.  Organizasyonun emniyet performansı yapısının (emniyet 
amaçları, göstergeler, hedefler, tetikleyiciler) oluşturulması ve çalışır halde olması sonrasında, bir izleme süresiyle söz 
konusu organizasyonun temel emniyet performansının öğrenilmesi mümkündür.  Temel emniyet performansı, ilerlemenin 
ölçülebileceği referans noktası olan, emniyet performansı ölçümü sürecinin başlangıcındaki emniyet performansıdır.  Şekil 
4-3 ve 4-4 kapsamında kullanılan örnekte, belirli emniyet amacına ilişkin temel emniyet performansı "(2018) yılı sırasında
milyon hareket başına 100 pist ihlali" olmuştur.  Bu sağlam temelden doğru ve anlamlı yansımalar ve hedefler kayıt altına
alınabilir.

4.4.4 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) Geliştirilmesi 

4.4.4.1 Emniyet amaçlarına yönelik kaydedilen ilerlemenin takip edilmesi ve hedeflerin gerçekçi ve ulaşılabilir 
olmasının sağlanması için ihtiyaç duyulan bilgileri sunup sunmadıklarını tespit etmek için Emniyet Performansı 
Göstergelerinin (SPI'ler) ve ilişkili Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) gözden geçirilmesi gerekecektir. 

4.4.4.2 Emniyet performansı yönetimi, süreklilik arz eden bir faaliyettir.  Emniyet riskleri ve/veya verilerin elverişliliği
zamanla değişir.  Başlangıçtaki Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), emniyet bilgilerine yönelik sınırlı kaynaklar 
kullanılarak geliştirilebilir.  Sonrasında, daha fazla raporlama kanalı oluşturulabilir, daha fazla emniyet verileri elverişli
olabilir ve söz konusu organizasyonun emniyet analizi kabiliyetlerinin olgunlaşması muhtemel olur.  Organizasyonlar için 
başlangıçta basit (daha geniş) Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) oluşturulması uygun olabilir.  Daha fazla veri 
ve emniyet yönetimi kabiliyeti topladıkça, arzu edilen emniyet amaçlarıyla daha fazla uyumlu hale getirilmek üzere Emniyet 
Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) kapsamının geliştirilmesi 
değerlendirilebilir. 
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d) Arzu edilen davranışın teşvik edilmesi. Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) davranışları
değiştirebilir ve arzu edilen sonuçlara katkı sağlayabilir.  Bu husus özellikle, söz konusu hedefe
ulaşılmasının yönetim ücretlendirmesi gibi organizasyonel ödüllerle bağlantılı olması halinde ilgilidir.
Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler), özellikle savunulabilir kararlarla ve emniyet performansının
iyileştirilmesiyle sonuçlanan olumlu organizasyonel ve bireysel davranışları desteklemelidir.  Emniyet
Performansı Göstergelerini (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerini (SPT'ler) seçerken potansiyel
istenmeyen davranışların göz önünde bulundurulması eşit ölçüde önemlidir.

e) Değerli tedbirlerin seçilmesi. Sadece ölçülmesi kolay olanların değil, faydalı Emniyet Performansı
Göstergelerinin (SPI'ler) seçilmesi zorunludur.  Karar almayı, emniyet performansı yönetimini ve söz
konusu organizasyonun emniyet amaçlarına ulaşılmasını iyileştirmek üzere yönlendirenler olmak üzere,
en faydalı emniyet parametrelerinin neler olduğuna dair karar organizasyona bırakılmalıdır.

f) Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) Ulaşılması. Bu, bilhassa önem arz eden bir husustur ve arzu
edilen emniyet davranışları ile bağlantılıdır.  Kararlaştırılan Emniyet Performansı Hedefine (SPT)
ulaşılması daima emniyet performansı iyileştirmesini göstermez.  Organizasyon tarafından sadece
Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) karşılanması ile gerçek, kanıtlanabilir organizasyonel
emniyet performansı iyileştirmesi arasında ayrım yapılmalıdır. Organizasyon tarafından, başkalarından
ayrı olarak Emniyet Performansı Hedefine (SPT) bakmaktan ziyade, söz konusu hedefe ulaşılan
bağlamın dikkate alınması zorunludur. Münferit Emniyet Performansı Hedefine (SPT) ulaşılmasından
ziyade, emniyet performansında genel iyileşmenin kabulü, arzu edilen organizasyonel davranışları
destekleyecek ve Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) ve emniyet güvencesinin tam kalbinde yatan
emniyet bilgileri alışverişini teşvik edecektir.  Bu sayede, Devlet ile hizmet sağlayıcısı arasındaki ilişki ile
bunların emniyet verilerini ve fikirlerini paylaşmaya istekliliği arttırılacaktır.

Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) belirlenmesine yönelik uyarılar 

4.3.3.7 Herhangi bir hedefin tespit edilmesine yönelik olarak kullanılmaktan ziyade trendlerin izlenmesi için daha iyi 
olan bir takım Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) olabilecek olmasına bağlı olarak Emniyet Performansı 
Hedeflerinin (SPT'ler) tanımlanması daima gerekli veya uygun değildir.  Emniyet raporlaması, herhangi bir hedefe sahip 
olunmasının (söz konusu hedefin herhangi bir sayıyı aşmaması gerekmesi halinde) kişileri raporlama yapmaktan veya 
(söz konusu hedefin belirli bir sayıya ulaşılması yönünde olması halinde) sıradan konuları raporlamaktan caydırmasına 
örnek teşkil etmektedir.  Aynı zamanda, bunların tespit edilmesinin zor olabilecek olmasına bağlı olarak mutlak bir hedefin 
tanımlanmasından ziyade sürekli olarak emniyet performansının iyileştirilmesinin (başka bir deyişle, olayların sayısının 
düşürülmesinin) hedeflenmesine yönelik bir istikamet yönünün tanımlanması için kullanılması daha iyi olan Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler) de söz konusu olabilir.  Uygun Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'le) 
kararlaştırılmasında aşağıdakilerin dikkate alınması gerekir: 

a) İstenmeyen davranışlara sevk; başarı göstergesi olarak sayılara ulaşılmasına çok fazla odaklanmaları
halinde, yöneticiler veya organizasyonlar tarafından emniyet performansındaki amaçlanan iyileştirmeye
ulaşılamayabilir.

b) Operasyonel hedefler; Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) dengesi olmadan (zamanında kalkışlar,
genel giderlerin indirilmesi gibi) operasyonel hedeflere ulaşılmasına çok fazla odaklanılması, emniyet
performansının iyileştirmeyerek "operasyonel hedeflere ulaşılmasına" yol açabilir.

c) Nitelikten ziyade niceliğe odaklanılması; personeli veya departmanları hedefi karşılamaya teşvik
edebilir, ancak hedefe ulaşılması kötü ürün veya hizmet ortaya koyabilir.

d) Üst limit inovasyonu; amaçlanmamasına rağmen, herhangi bir hedefe ulaşılması gevşemeye ve başka
iyileştirmeye ihtiyaç duyulmamasına ve rehavetin yerleşmesine yol açabilir.

e) Organizasyonel çatışma; birlikte çalışmaya çalışılmasına odaklanılmasından ziyade kimin sorumlu
olduğuna dair tartışmalarına bağlı olarak hedefler departmanlar ve organizasyonlar arasında çatışmalar
oluşturabilir.
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4.4.5 Emniyet tetikleyicileri 

4.4.5.1 Tetikleyiciler kavramına yönelik kısa ve öz perspektif, organizasyon tarafından emniyet performansının 
yönetilmesi bağlamında tetikleyicilerin sahip olduğu nihai role yardımcı olunmasında yerindedir. 

4.4.5.2 Tetikleyici, belirli bir göstergeye ilişkin değerlendirmeyi, kararı, düzeltmeyi veya iyileştirici faaliyeti tetiklemeye 
(başlatmaya) yarayan, belirlenmiş seviye veya kriterler değeridir.  Popülasyon standart sapma (STDEVP) prensibinin 
kullanımı, Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) yönelik limit dışı tetikleyici kriterlerin belirlenmesine yönelik bir 
yöntemdir.  Bu yöntemde, belirli bir emniyet göstergesinin önceki geçmişe ait veri göstergelerine dayalı standart sağma 
(SD) değeri elde edilir.  Standart Sapma (SD) değeri ile geçmişe ait veri setinin ortalama (vasati) değeri, bir sonraki izleme
dönemine ilişkin temel tetikleyici değeri teşkil eder.  Standart Sapma (SD) prensibi (temel bir istatistiksel işlev), değişkenliği 
(veri göstergesi dalgalanmaları) de dahil olmak üzere, belirli göstergenin (veri seti) geçmişteki gerçek performansına dayalı
tetikleyici seviye kriterlerini belirler.  Daha değişken bir geçmişe ait veri seti genellikle, bir sonraki izleme dönemine ilişkin 
daha yüksek (daha verimli) bir tetikleyici seviye değeri ile sonuçlanacaktır.  Tetikleyiciler, karar alıcılar tarafından bilgiye 
dayalı emniyet kararlarının alınmasına imkan veren ve bu sayede emniyet performansını iyileştiren erken uyarılar sunarlar. 
Aşağıdaki Şekil 4-5'te, standart sapmalara (SD'ler) dayalı tetikleyici seviyelere ilişkin bir örnek gösterilmektedir.  Bu 
örnekte, trend bir önceki dönemin ortalamasından +1 Standart Sapmanın (SD) veya +2 Standart Sapmanın (SD) ötesine 
geçtiğinde veriye dayalı kararların ve emniyet hafifletme tedbirlerinin alınması gerekebilir.  Genellikle, tetikleyici seviyeler 
(bu durumda +1 Standart Sapma (SD), +2 Standart Sapma (SD) veya +2 Standart Sapmanın (SD) ötesi), karar yönetimi 
seviyeleri ve tedbirin ivediliği ile uyumlu olur. 

Şekil 4-5. Emniyet tetikleyicileri (uyarı) seviyelerinin temsiline ilişkin örnek 
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hafifletici tedbirlerin alınması gerekli olabilir
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 Küçük, karmaşık olmayan organizasyonlar tarafından, Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) geliştirilmesi veya çoğu havacılık sistemi için geçerli olan genel (ancak spesifik) 
göstergeler seçilebilir. Genel göstergelere ilişkin bazı örnekler şunlardır:

a) Ekipmanların yapısal hasar görmesini içeren olaylar;

b) neredeyse kazanın ortaya çıktığı koşullara işaret eden olaylar;

c) operasyon personelinin veya havacılık topluluğunun üyelerinin ölümcül veya ciddi bir şekilde
yaralandığı olaylar;

d) operasyon personelinin inkapasite veya görevlerini emniyetli bir şekilde ifa edemez hale geldiği olaylar;

e) gönüllü olay raporlarının oranı ve

f) zorunlu olay raporlarının oranı.

4.4.4.3 Daha büyük ve karmaşık organizasyonlar tarafından daha geniş ve/veya derin bir yelpazede Emniyet 
Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) oluşturulması ve faaliyete özgü 
olanlarla yukarıda listelenenler gibi genel göstergelerin entegre edilmesi seçilebilir.  Örneğin, büyük çaplı havayollarına 
hizmet sunan ve karmaşık bir hava sahasında bulunan büyük bir havalimanında, operasyonun spesifik yönlerini temsil 
eden daha derin kapsama sahip olan Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) sahip olan genel nitelikteki bir takım 
Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) birleştirilmesi değerlendirilebilecektir.  Bunların izlenmesi daha fazla çaba 
gerektirecek olmakla birlikte üstün emniyet sonuçları ortaya koyması muhtemeldir.  Emniyet Performansı Göstergelerinin 
(SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) nispi karmaşıklığı ile söz konusu Devletin veya hizmet 
sağlayıcısının operasyonlarının karmaşıklığı arasında açık bir korelasyon mevcuttur.  Bu nispi karmaşıklık söz konusu 
gösterge ve hedef setinde yansıtılmalıdır.  Emniyet performansı yönetiminin tesis edilmesinden sorumlu olanlar bunun 
bilincinde olmalıdır. 

4.4.4.4 Organizasyon tarafından seçilen Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet Performansı 
Hedefleri (SPT'ler) seti, organizasyonel emniyet performansının yansımaları olarak sürekli anlam taşıdıklarından emin 
olunmak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir.  Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı 
Hedeflerinin (SPT'ler) devam ettirilmesine, sonlandırılmasına veya değiştirilmesine ilişkin bazı nedenler şunları içerir:

a) Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) sürekli olarak aynı değeri (yüzde sıfır veya yüzde 100
gibi) bildirmesi; bu Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) üst yönetimin karar alma sürecine
anlamlı girdi sağlamasının muhtemel olmaması;

b) Benzer davranışa sahip olan ve böylelikle tekrar olarak değerlendirilen Emniyet Performansı 
Göstergeleri (SPI'ler);

c) herhangi bir programın veya hedeflenen iyileştirmenin uygulamaya konmasının ölçülmesine yönelik
olarak uygulanan Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) yönelik Emniyet Performansı Hedefinin
(SPT) karşılanması;

d) başka bir emniyet kaygısının izlenmek ve ölçülmek için daha yüksek öncelik haline gelmesi;

e) herhangi bir Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) detaylarının daraltılması suretiyle (başka bir
deyişle, "sinyali" açıklığa kavuşturmak için "gürültünün" azaltılması) belirli bir emniyet kaygısının daha
iyi anlaşılması ve

f) emniyet amaçlarının değişmiş olması ve sonuç olarak Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) 
ilgili olmaya devam için güncellenmesinin gerekmesi.
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4.4.5 Emniyet tetikleyicileri 

4.4.5.1 Tetikleyiciler kavramına yönelik kısa ve öz perspektif, organizasyon tarafından emniyet performansının 
yönetilmesi bağlamında tetikleyicilerin sahip olduğu nihai role yardımcı olunmasında yerindedir. 

4.4.5.2 Tetikleyici, belirli bir göstergeye ilişkin değerlendirmeyi, kararı, düzeltmeyi veya iyileştirici faaliyeti tetiklemeye 
(başlatmaya) yarayan, belirlenmiş seviye veya kriterler değeridir.  Popülasyon standart sapma (STDEVP) prensibinin 
kullanımı, Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) yönelik limit dışı tetikleyici kriterlerin belirlenmesine yönelik bir 
yöntemdir.  Bu yöntemde, belirli bir emniyet göstergesinin önceki geçmişe ait veri göstergelerine dayalı standart sağma 
(SD) değeri elde edilir.  Standart Sapma (SD) değeri ile geçmişe ait veri setinin ortalama (vasati) değeri, bir sonraki izleme
dönemine ilişkin temel tetikleyici değeri teşkil eder.  Standart Sapma (SD) prensibi (temel bir istatistiksel işlev), değişkenliği 
(veri göstergesi dalgalanmaları) de dahil olmak üzere, belirli göstergenin (veri seti) geçmişteki gerçek performansına dayalı
tetikleyici seviye kriterlerini belirler.  Daha değişken bir geçmişe ait veri seti genellikle, bir sonraki izleme dönemine ilişkin 
daha yüksek (daha verimli) bir tetikleyici seviye değeri ile sonuçlanacaktır.  Tetikleyiciler, karar alıcılar tarafından bilgiye 
dayalı emniyet kararlarının alınmasına imkan veren ve bu sayede emniyet performansını iyileştiren erken uyarılar sunarlar. 
Aşağıdaki Şekil 4-5'te, standart sapmalara (SD'ler) dayalı tetikleyici seviyelere ilişkin bir örnek gösterilmektedir.  Bu 
örnekte, trend bir önceki dönemin ortalamasından +1 Standart Sapmanın (SD) veya +2 Standart Sapmanın (SD) ötesine 
geçtiğinde veriye dayalı kararların ve emniyet hafifletme tedbirlerinin alınması gerekebilir.  Genellikle, tetikleyici seviyeler 
(bu durumda +1 Standart Sapma (SD), +2 Standart Sapma (SD) veya +2 Standart Sapmanın (SD) ötesi), karar yönetimi 
seviyeleri ve tedbirin ivediliği ile uyumlu olur. 

Şekil 4-5. Emniyet tetikleyicileri (uyarı) seviyelerinin temsiline ilişkin örnek 
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 Küçük, karmaşık olmayan organizasyonlar tarafından, Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) geliştirilmesi veya çoğu havacılık sistemi için geçerli olan genel (ancak spesifik) 
göstergeler seçilebilir. Genel göstergelere ilişkin bazı örnekler şunlardır:

a) Ekipmanların yapısal hasar görmesini içeren olaylar;

b) neredeyse kazanın ortaya çıktığı koşullara işaret eden olaylar;

c) operasyon personelinin veya havacılık topluluğunun üyelerinin ölümcül veya ciddi bir şekilde
yaralandığı olaylar;

d) operasyon personelinin inkapasite veya görevlerini emniyetli bir şekilde ifa edemez hale geldiği olaylar;

e) gönüllü olay raporlarının oranı ve

f) zorunlu olay raporlarının oranı.

4.4.4.3 Daha büyük ve karmaşık organizasyonlar tarafından daha geniş ve/veya derin bir yelpazede Emniyet 
Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) oluşturulması ve faaliyete özgü 
olanlarla yukarıda listelenenler gibi genel göstergelerin entegre edilmesi seçilebilir.  Örneğin, büyük çaplı havayollarına 
hizmet sunan ve karmaşık bir hava sahasında bulunan büyük bir havalimanında, operasyonun spesifik yönlerini temsil 
eden daha derin kapsama sahip olan Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) sahip olan genel nitelikteki bir takım 
Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) birleştirilmesi değerlendirilebilecektir.  Bunların izlenmesi daha fazla çaba 
gerektirecek olmakla birlikte üstün emniyet sonuçları ortaya koyması muhtemeldir.  Emniyet Performansı Göstergelerinin 
(SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) nispi karmaşıklığı ile söz konusu Devletin veya hizmet 
sağlayıcısının operasyonlarının karmaşıklığı arasında açık bir korelasyon mevcuttur.  Bu nispi karmaşıklık söz konusu 
gösterge ve hedef setinde yansıtılmalıdır.  Emniyet performansı yönetiminin tesis edilmesinden sorumlu olanlar bunun 
bilincinde olmalıdır. 

4.4.4.4 Organizasyon tarafından seçilen Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet Performansı 
Hedefleri (SPT'ler) seti, organizasyonel emniyet performansının yansımaları olarak sürekli anlam taşıdıklarından emin 
olunmak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir.  Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı 
Hedeflerinin (SPT'ler) devam ettirilmesine, sonlandırılmasına veya değiştirilmesine ilişkin bazı nedenler şunları içerir:

a) Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) sürekli olarak aynı değeri (yüzde sıfır veya yüzde 100
gibi) bildirmesi; bu Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) üst yönetimin karar alma sürecine
anlamlı girdi sağlamasının muhtemel olmaması;

b) Benzer davranışa sahip olan ve böylelikle tekrar olarak değerlendirilen Emniyet Performansı 
Göstergeleri (SPI'ler);

c) herhangi bir programın veya hedeflenen iyileştirmenin uygulamaya konmasının ölçülmesine yönelik
olarak uygulanan Emniyet Performansı Göstergesine (SPI) yönelik Emniyet Performansı Hedefinin
(SPT) karşılanması;

d) başka bir emniyet kaygısının izlenmek ve ölçülmek için daha yüksek öncelik haline gelmesi;

e) herhangi bir Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) detaylarının daraltılması suretiyle (başka bir
deyişle, "sinyali" açıklığa kavuşturmak için "gürültünün" azaltılması) belirli bir emniyet kaygısının daha
iyi anlaşılması ve

f) emniyet amaçlarının değişmiş olması ve sonuç olarak Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) 
ilgili olmaya devam için güncellenmesinin gerekmesi.
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Şekil 4-6. Emniyet tetikleyicilerinin belirlenmesine ilişkin örnek 

4.5 EMNİYET AMAÇLARININ GÜNCELLENMESİ 

Emniyet performansı yönetimi "belirle ve unut" amaçlı olamaz.  Emniyet performansı yönetimi dinamiktir ve her Devletin 
ve her hizmet sağlayıcısının işleyişinde merkezi noktadır ve aşağıdaki şekilde gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir: 

a) üst düzey emniyet kurulu tarafından belirlenen ve kararlaştırılan periyodik devreye uygun olarak rutin
bir şekilde;

b) emniyet analizlerinden edinilen girdilere dayalı olarak (detaylar için bakınız Bölüm 6) ve

c) operasyon, en yüksek riskler veya çevredeki büyük çaplı değişikliklere cevaben.
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4.4.5.3 Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) ve tetikleme ayarlarının (kullanılması halinde) tanımlanması 
sonrasında, ilgili performans durumları için ilişkili Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) takip edilebilir.  Belirli bir izleme 
dönemi için genel Emniyet Performansı Hedefine (SPT) ve tam Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) paketinin 
tetikleme performansının sonucuna ilişkin konsolide bir özet derlenebilir ve/veya birleştirilebilir.  Her bir Emniyet 
Performansı Hedefi (SPT) başarısı ve ihlal edilmeyen her bir tetikleyici seviye için kalitatif değerler (yeterli/yetersiz) tayin 
edilebilir.  Alternatif olarak, söz konusu Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) paketinin genel performansının kantitatif 
ölçümünün sağlanması için sayısal değerler (puanlar) kullanılabilir. 

4.4.5.4 Tetikleyici değerlerin, belirli bir göstergeye ilişkin değerlendirmeyi, kararı, düzeltmeyi veya iyileştirici faaliyeti 
tetiklemeye (başlatmaya) yaradığı dikkate alınmalıdır.  Tetiklenen Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) mutlaka yıkıcı 
olması veya başarısızlık göstergesi olması gerekmez.  Sadece, söz konusu faaliyetin önceden belirlenen limitin ötesine 
geçtiğine dair bir işarettir.  Tetikleyicinin amacı, koşullara bağlı olarak iyileştirici tedbir alıp almaması gereken karar 
alıcıların dikkatini çekmektir. 

4.4.6 Tetikleyicilere ilişkin uyarılar 
4.4.6.1 Güvenilir tetikleyici seviyelerin saptanmasında zorluklar mevcuttur.  Tetikleyiciler ve ilişkili seviyeleri en iyi, 
bol miktarda emniyet verileri ve emniyet verileri yönetimi kabiliyetleri olduğunda işler.  Bu husus, söz konusu organizasyon 
üzerinde ilave iş yükü öngörebilir.  Tetikleyici kavramı tamamen teknik sistemlerin (örneğin uçak motoru izlemesi) Emniyet 
Riski Yönetimi (SRM) için tasarlanmıştır ve bu sistemler için en uygundur.  Bu durumda, büyük miktarlardaki kantitatif 
veriler doğru tetikleyicilerin ve tetikleme seviyelerinin saptanmasını destekler.  Tetikleyiciler kavramı, tartışmaya açık olmak 
üzere, sosyo-teknik sistemlerin Emniyet Riski Yönetimi (SRM) ile daha az ilgilidir.  Sosyo-teknik sistemler, sistemin hizmet 
sunumuna veya üretim amaçlarına ulaşmak üzere kişilerin faal bir şekilde süreçlerle ve teknolojilerle etkileşim halinde 
olduğu sistemlerdir.  Gerek Devlet Emniyet Programı (SSP) gerek Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) sosyo-teknik 
sistemlerdir.  Kişiler konuya dahil olduğunda güvenilir tedbirlere yönelik sınırlamaların söz konusu olması sebebiyle, sosyo-
teknik sistemlerde daha az güvenilir ve anlamlı tetikleyiciler kullanılır. 

4.4.6.2 Bu sebepten dolayı, tetikleyicilerin anlamı olması için daha esnek bir yaklaşıma ihtiyaç duyulur.  Annex 19 
kapsamında, Devletler veya hizmet sağlayıcıları tarafından her bir Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) için tetikleme 
seviyelerinin tanımlanması gerekli görülmemektedir.  Bununla birlikte, organizasyonlar için herhangi bir Emniyet 
Performansı Göstergesine (SPI) yönelik verilerinin çok spesifik olduğu, yeterli veri göstergelerinin olduğu ve söz konusu 
verilerin yeterli şekilde güvenilir olduğu faydalar mevcuttur.

4.4.6.3 Aşağıdaki Şekil 4-6'da "2022 itibariyle pist ihlallerinde yüzde 50 azaltım" adlı bir önceki örneğin genişletilmesi 
yer almaktadır. Bu senaryoda 2020 yılına gelinmiştir.  Söz konusu organizasyon tarafından emniyet verileri toplanmakta 
(Emniyet Performansı Göstergesi (SPI)-"Milyon hareket/yıl başına hiçbir pist ihlali yoktur") ve örnekleri düşürmek için 
paydaşlarla birlikte çalışılmaktadır.  2019 yılı için olan Emniyet Performansı Hedefine (SPT) (yılda milyon hareket başına 
<78 pist ihlali) ulaşılmıştır.  Bununla birlikte, söz konusu Emniyet Performansı Göstergesi (SPI), 2020 yılına ilişkin Emniyet 
Performansı Hedefine (SPT) (yılda milyon hareket başına <64 pist ihlali) ulaşılmamasının yanı sıra, birbirini izleyen iki 
raporlama dönemindeki ihlal sayısının tetikleyiciyi aştığını göstermektedir. Karar alıcılar emniyet performansındaki 
kötüleşme dolayısıyla uyarılmışlardır ve başka tedbir almak üzere söz konusu verilere dayalı olarak karar almak 
durumundadırlar.  Veriye dayalı kararlarının amacı, emniyet performansının kabul edilebilir bölgeye geri getirilmesi ve 
emniyet amacına ulaşılmaya yönelik ilerlenmesi olacaktır. 

4.4.7 Gerekli tedbirlerin belirlenmesi  
4.4.7.1 Tartışmaya açık olmak üzere, emniyet performansı yönetim yapısının oluşturulmasının en önemli sonucu, 
organizasyonun karar alıcılarına, güncel, güvenilir emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine dayalı olarak kararlar 
alabilmelerine imkan verecek şekilde bilgilerin sunulmasıdır.  Amaç daima, kararların emniyet politikasına uygun ve 
emniyet amaçlarına yönelik olarak alınabilmesi olmalıdır. 
4.4.7.2 Emniyet performansı yönetimine ilişkin olarak, veriye dayalı karar alma, izlenen ve ölçülen Emniyet 
Performansı Göstergelerinin sonuçlarına veya diğer raporlarına ve emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin analizine 
dayalı olarak etkin, tamamen bilgiye dayalı kararlar alınmasıdır.  Bağlamı sunan bilgilerle birleştirilmiş geçerli ve ilgili 
emniyet verilerinin kullanılması, söz konusu organizasyona emniyet amaçlarıyla ve hedefleriyle uyumlu kararlar 
alınmasında destek verir.  Bağlamsal bilgiler aynı zamanda diğer paydaş önceliklerini, verilerdeki bilinen eksiklikleri ve söz 
konusu karar ile ilişkili avantajların, dezavantajların, fırsatların, sınırlamaların ve risklerin değerlendirilmesi için tamamlayıcı 
nitelikteki diğer verileri de içerebilir.  Bilgilere kolaylıkla ulaşılabilir ve yorumlanması kolay bir şekilde sahip olunması, karar 
alma sürecindeki ön yargının, tesirin ve insan hatasının hafifletilmesine yardımcı olur. 
4.4.7.3 Veriye dayalı karar alma aynı zamanda, emniyet hedefleriyle yeniden sıraya koyulmasına yönelik olarak 
geçmişte alınan kararların değerlendirilmesini de destekler.  Veriye dayalı karar alma hakkında daha fazla yönlendirme 
Bölüm 6 kapsamında yer almaktadır. 
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4.5 EMNİYET AMAÇLARININ GÜNCELLENMESİ 

Emniyet performansı yönetimi "belirle ve unut" amaçlı olamaz.  Emniyet performansı yönetimi dinamiktir ve her Devletin 
ve her hizmet sağlayıcısının işleyişinde merkezi noktadır ve aşağıdaki şekilde gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir: 

a) üst düzey emniyet kurulu tarafından belirlenen ve kararlaştırılan periyodik devreye uygun olarak rutin
bir şekilde;

b) emniyet analizlerinden edinilen girdilere dayalı olarak (detaylar için bakınız Bölüm 6) ve

c) operasyon, en yüksek riskler veya çevredeki büyük çaplı değişikliklere cevaben.
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4.4.5.3 Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) ve tetikleme ayarlarının (kullanılması halinde) tanımlanması 
sonrasında, ilgili performans durumları için ilişkili Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) takip edilebilir.  Belirli bir izleme 
dönemi için genel Emniyet Performansı Hedefine (SPT) ve tam Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) paketinin 
tetikleme performansının sonucuna ilişkin konsolide bir özet derlenebilir ve/veya birleştirilebilir.  Her bir Emniyet 
Performansı Hedefi (SPT) başarısı ve ihlal edilmeyen her bir tetikleyici seviye için kalitatif değerler (yeterli/yetersiz) tayin 
edilebilir.  Alternatif olarak, söz konusu Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) paketinin genel performansının kantitatif 
ölçümünün sağlanması için sayısal değerler (puanlar) kullanılabilir. 

4.4.5.4 Tetikleyici değerlerin, belirli bir göstergeye ilişkin değerlendirmeyi, kararı, düzeltmeyi veya iyileştirici faaliyeti 
tetiklemeye (başlatmaya) yaradığı dikkate alınmalıdır.  Tetiklenen Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) mutlaka yıkıcı 
olması veya başarısızlık göstergesi olması gerekmez.  Sadece, söz konusu faaliyetin önceden belirlenen limitin ötesine 
geçtiğine dair bir işarettir.  Tetikleyicinin amacı, koşullara bağlı olarak iyileştirici tedbir alıp almaması gereken karar 
alıcıların dikkatini çekmektir. 

4.4.6 Tetikleyicilere ilişkin uyarılar 
4.4.6.1 Güvenilir tetikleyici seviyelerin saptanmasında zorluklar mevcuttur.  Tetikleyiciler ve ilişkili seviyeleri en iyi, 
bol miktarda emniyet verileri ve emniyet verileri yönetimi kabiliyetleri olduğunda işler.  Bu husus, söz konusu organizasyon 
üzerinde ilave iş yükü öngörebilir.  Tetikleyici kavramı tamamen teknik sistemlerin (örneğin uçak motoru izlemesi) Emniyet 
Riski Yönetimi (SRM) için tasarlanmıştır ve bu sistemler için en uygundur.  Bu durumda, büyük miktarlardaki kantitatif 
veriler doğru tetikleyicilerin ve tetikleme seviyelerinin saptanmasını destekler.  Tetikleyiciler kavramı, tartışmaya açık olmak 
üzere, sosyo-teknik sistemlerin Emniyet Riski Yönetimi (SRM) ile daha az ilgilidir.  Sosyo-teknik sistemler, sistemin hizmet 
sunumuna veya üretim amaçlarına ulaşmak üzere kişilerin faal bir şekilde süreçlerle ve teknolojilerle etkileşim halinde 
olduğu sistemlerdir.  Gerek Devlet Emniyet Programı (SSP) gerek Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) sosyo-teknik 
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organizasyonun karar alıcılarına, güncel, güvenilir emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine dayalı olarak kararlar 
alabilmelerine imkan verecek şekilde bilgilerin sunulmasıdır.  Amaç daima, kararların emniyet politikasına uygun ve 
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nitelikteki diğer verileri de içerebilir.  Bilgilere kolaylıkla ulaşılabilir ve yorumlanması kolay bir şekilde sahip olunması, karar 
alma sürecindeki ön yargının, tesirin ve insan hatasının hafifletilmesine yardımcı olur. 
4.4.7.3 Veriye dayalı karar alma aynı zamanda, emniyet hedefleriyle yeniden sıraya koyulmasına yönelik olarak 
geçmişte alınan kararların değerlendirilmesini de destekler.  Veriye dayalı karar alma hakkında daha fazla yönlendirme 
Bölüm 6 kapsamında yer almaktadır. 
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Bölüm 5 

EMNİYET VERİLERİNİ TOPLAMA VE İŞLEME SİSTEMLERİ 

5.1 GİRİŞ 

5.1.1 Emniyet verileri ile emniyet bilgileri arasındaki ayrım Annex 19 kapsamında yer alan tanımlarda 
yapılmaktadır. Emniyet verileri, herhangi bir gözlemin veya ölçümün sonucu olarak başlangıçta rapor edilen veya kayıt 
altına alınan verilerdir.  Emniyetin yönetilmesi için faydalı hale getirilmesine yönelik belirli bir bağlamda işlendiğinde, 
düzenlendiğinde, entegre veya analiz edildiğinde emniyet bilgilerine dönüştürülür.  Emniyet bilgileri, farklı anlamların 
çıkarılmasına yönelik farklı yollarla işlenmeye devam edebilir. 

5.1.2 Emniyetin etkin yönetimi, emniyet verilerinin toplanmasının, analiz edilmesinin ve genel yönetim 
kabiliyetlerinin etkinliğine ziyadesiyle bağlıdır.  Emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine ilişkin sağlam bir temele sahip
olunması, veriye dayalı karar almaya esas teşkil etmesi sebebiyle emniyet yönetimi için esastır.  Trendleri saptamak, 
kararlar almak ve emniyet hedeflerine ve emniyet amaçlarına ilişkin emniyet performansını değerlendirmek ve risk 
değerlendirmesi yapmak için güvenilir emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine ihtiyaç duyulur. 

5.1.3 Annex 19 kapsamında, hizmet sağlayıcıları tarafından, emniyet verilerinin toplanmasına yönelik reaktif ve 
proaktif yöntemlerin bir kombinasyonuna dayalı olarak kendi faaliyetlerindeki tehlikelere ilişkin geri bildirimin toplanmasına, 
kayıt altına alınmasına, bu geri bildirime dayalı olarak hareket edilmesine ve bu geri bildirimin oluşturulmasına yönelik 
resmi bir sürecin oluşturulması ve muhafaza edilmesi öngörülmektedir. 

5.1.4 Benzer şekilde, Annex 13 - Hava Aracı Kaza ve Olay Soruşturması Bölüm 8 kapsamında, gerçek veya olası 
emniyet eksikliklerinin etkin analizinin kolaylaştırılması ve gerekli önleyici tedbirlerin belirlenmesi için Devletler tarafından 
bir kaza ve olay veri tabanının oluşturulması ve muhafaza edilmesi öngörülmektedir. 

5.1.5 Annex 19 kapsamında, emniyet performansı yönetimi faaliyetlerini desteklemek üzere emniyet verilerinin ve 
emniyet bilgilerinin elde edilmesi, saklanması, birleştirilmesi ve analizine imkan verilmesi için Devletler tarafından emniyet
verilerini toplama ve işleme sistemlerinin (SDCPS) oluşturulması öngörülmektedir. Emniyet Verilerini Toplama ve İşleme 
Sistemleri (SDCPS), emniyet bilgilerinin ve kayıt altına alınan bilgilerin değişimine yönelik işleme ve raporlama 
sistemlerine, veri tabanlarına ve programlarına işaret etmek üzere kullanılan genel bir terimdir.  "Emniyet veri tabanı" 
terimi, tek veya birden fazla veri tabanına işaret edebilir.  Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasına yönelik 
sorumluluklara sahip olan devlet otoriteleri, emniyet sorumluluklarını desteklemek üzere Emniyet Verilerini Toplama ve 
İşleme Sistemlerine (SDCPS) erişim imkanına sahip olmalıdırlar.

5.1.6 Emniyet Verilerini Toplama ve İşleme Sistemleri (SDCPS) vasıtasıyla emniyet amaçlarını desteklemek 
üzere, hizmet sağlayıcıları tarafından da Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) ve Emniyet Performansı 
Hedeflerine (SPT'ler) ilişkin olarak kendi emniyet performanslarının doğrulanmasına yönelik yolların oluşturulması ve 
muhafaza edilmesi öngörülmektedir.  Bu yollar, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanmasına yönelik reaktif ve 
proaktif yöntemlere dayalı olabilir. 

5.1.7 Bu bölüm kapsamında sunulan rehberlik, toplanan emniyet verileri ve emniyet bilgileri tarafından etkin ve 
geçerli karar almanın sağlanmasının güvence altına alınması bakımından Devletler ve hizmet sağlayıcıları için eşit olarak 
geçerlidir. 

5.1.8 Organizasyonlar, emniyet verilerini toplamaya ve saklamaya ehil personele ve emniyet verilerinin işlenmesi 
için ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip olduklarından emin olmalıdırlar.  Bu genellikle, güçlü bilgi teknolojisi becerilerinin 
yanı sıra veri gerekliliklerine, veri standardizasyonuna, verilerin toplanmasına ve saklanmasına, veri yönetişimine ve analiz
için ihtiyaç duyulabilecek olası sorgulara sahip olan kişileri gerektirir.  İlaveten, söz konusu organizasyon tarafından her 
bir Emniyet Verilerini Toplama ve İşleme Sisteminin (SDCPS), Annex 19'un Ek 3'üne uygun olarak emniyet verilerine, 
emniyet bilgilerine ve ilgili kaynaklara koruma uygulayacak olan belirlenmiş saklayıcıya sahip olması sağlanmalıdır.  Daha 
fazla detay Bölüm 7 kapsamında yer almaktadır. 
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5.2.2.4 Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından, gerek dahili gerek harici, farklı kaynaklardan gelen emniyet 
verilerinin toplanmasına yönelik entegre bir yaklaşımın benimsenmesi değerlendirilmelidir.  Entegrasyon, 
organizasyonlar tarafından emniyet risklerine ve söz konusu organizasyon tarafından emniyet amaçlarına ulaşılmasına 
dair daha tutarlı bir görüşe sahip olunmasına imkan verir.  Başlangıçta ilgisiz görünen emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin daha sonradan emniyet sorunlarının saptanması ve veriye dayalı karar almanın desteklenmesi 
bakımından kritik öneme sahip hale gelebilecek olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. 

5.2.2.5 Söz konusu organizasyon bünyesinde emniyetin etkin bir şekilde yönetilmesine neyin özellikle destek 
verdiği belirlenerek emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin miktarının düzene koyulması tavsiye edilir.  Toplanan 
emniyet verileri ve emniyet bilgileri, söz konusu sistemin performansına yönelik güvenilir ölçümü ve söz konusu 
organizasyonun faaliyetleri kapsamındaki bilinen risklerin yanı sıra yükselen risklerin değerlendirilmesini 
desteklemelidir.  Gerekli görülen emniyet verileri ve emniyet bilgileri, organizasyonun faaliyetlerinin boyutundan ve 
karmaşıklığından tesir görecektir. 

5.2.2.6 Çoğu durumda halihazırda mevcut olan tipik emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine ilişkin örnekler Şekil 5-
1'de sunulmaktadır.  Tekrarı önlemek üzere, emniyet verilerinin raporlanmasına ve toplanmasına yönelik çalışmaları 
düzene koymak için departmanlar veya birimler arasında koordinasyon gereklidir.

5.2.3 Kaza ve olay soruşturmaları 

Annex 13 kapsamında, gerçek veya olası emniyet eksikliklerinin etkin analizinin kolaylaştırılması ve gerekli önleyici 
tedbirlerin belirlenmesi için Devletler tarafından bir kaza ve olay veri tabanının oluşturulması ve muhafaza edilmesi 
öngörülmektedir. Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasından sorumlu olan devlet otoriteleri, emniyet 
sorumluluklarını desteklemek üzere Devlet kaza ve olay veri tabanına erişim imkanına sahip olmalıdırlar. Önleyici 
faaliyetlerin dayandırılacağı ilave bilgiler, soruşturmaya tabi tutulan kazalara ve olaylara ilişkin Nihai Raporlarda yer 
alabilir. 

5.2.4 Devlet otoriteleri veya havacılık hizmet sağlayıcıları tarafından yürütülen emniyet soruşturmaları 

5.2.4.1 Annex 13'ün hükümlerine göre, Devletlerin, kendi topraklarında oluşan 2250 kg'un üzerinde azami kütleye 
sahip olan hava araçlarının kazalarını ve ciddi olaylarını soruşturmaları gerekmektedir.  Bu soruşturmalar, söz konusu 
Devletin kaza soruşturma otoritesi (AIA) tarafından Annex 13'e uygun olarak yürütülür.  Bu tür soruşturmaların 
yürütülmesi, karşılıklı düzenleme ve muvafakat ile başka bir Devlete veya herhangi bir bölgesel kaza ve olay 
soruşturma organizasyonuna (RAIO) delege edilebilir.   

5.2.4.2 Annex 13 tarafından zorunlu kılınanlar dışındaki emniyet soruşturmaları, emniyet performansı yönetimini 
destekleyen faydalı emniyet bilgileri sunmaları sebebiyle teşvik edilir.  Hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmaları hakkında 
ilave bilgilere Bölüm 9 kapsamında ulaşılabilir. 

5-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

5.2 EMNİYET VERİLERİNİN VE EMNİYET BİLGİLERİNİN TOPLANMASI 

5.2.1 Havacılık sisteminin farklı seviyelerindeki amaçlar  

5.2.1.1 Devletler tarafından emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanmasına yönelik raporlama sistemlerinin 
tesis edilmesini öngörerek ICAO tarafından 1970'lerden beri Annex'ler, Hava Seyrüsefer Hizmetlerine ilişkin Usuller 
(PANS) genelinde hükümler ortaya konulmaktadır.  Özel olarak kazaların ve ciddi olayların raporlanmasına odaklanan 
Annex 13 istisna olmak üzere, bu hükümlerin çoğu sektöre özgü emniyet raporlaması sistemlerine ilişkindir.  Annex 19 
kapsamında yer alan zorunlu ve gönüllü emniyet raporlaması sistemlerine yönelik hükümler Annex 13'den 
kaynaklanmıştır. 

5.2.1.2 Bir çok hizmet sağlayıcısı tarafından, zorunlu ve gönüllü emniyet raporlaması sistemlerinin yanı sıra 
otomatikleştirilmiş veri yakalama sistemleri de dahil olmak üzere, bol miktar emniyet verileri ve emniyet bilgileri 
toplanmıştır.  Bu emniyet verileri ve emniyet bilgileri, hizmet sağlayıcıları tarafından tehlikelerin saptanmasına imkan 
vermekte ve hizmet sağlayıcısı seviyesindeki emniyet performansı yönetimi faaliyetlerini desteklemektedir. Özellikle tek 
bir hizmet sağlayıcısının görüşünün ötesinde olan tehlikelerin saptanması olmak üzere, emniyet bilgilerinin paylaşılmasının 
bir çok faydası mevcuttur.  Emniyet bilgilerinin paylaşılmasına ve değişimine ilişkin bilgilere Bölüm 6 kapsamında 
ulaşılabilir. 

5.2.1.3 Annex 19 kapsamında, havacılık sisteminin genelinde etkili olan tehlikelerin saptanmasını desteklemek 
üzere, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin elde edilmesine, saklanmasına, birleştirilmesine ve analizine imkan 
verilmesine yönelik olarak Devletler tarafından Emniyet Verilerini Toplama ve İşleme Sistemlerinin (SDCPS) oluşturulması 
öngörülmektedir.  Bu, söz konusu verilerin sadece hizmet sağlayıcılarının emniyet performansının izlenmesi amacıyla 
görüntülenmesine erişim imkanına sahip olunmasından çok daha fazla anlama sahiptir.  Ayrıca, analize imkan vermek 
üzere emniyet verilerinin elverişliliğinin sağlanması için emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanmasına yönelik 
raporlama sistemlerinin ve veri tabanlarının uygulamaya konması yeterli değildir. Devletler tarafından aynı zamanda, 
Emniyet Verilerini Toplama ve İşleme Sistemini (SDCPS) beslemek için, Annex 19'da belirtilen emniyet verilerinin ve 
emniyet bilgilerinin raporlanmasını ve hizmet sağlayıcılarından ve diğerlerinden toplanmasını sağlamak üzere kanunlar, 
düzenlemeler, süreçler ve prosedürler de uygulamaya konmalıdır.  Bunun için, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin 
emniyetin muhafaza edilmesi veya iyileştirilmesi amacıyla kullanımını sağlamak için, Annex 19 Ek 3 uyarınca uygulanan 
korumalara sahip olunması gerekir. İlgili Devlet hesabına emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini toplamak, saklamak ve 
analiz etmek için üçüncü taraflara yönelik düzenlemeler de uygulamaya koyulabilir.  Emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin korunmasına ilişkin bilgilere Bölüm 7 kapsamında ulaşılabilir. 

5.2.1.4 Ayrıca, Devlet sınırlarını aşan tehlikelerin saptanmasını kolaylaştırmak ve emniyet risklerinin hafifletilmesine 
yönelik işbirliğine dayalı çalışmaları teşvik etmek için, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin bölgesel havacılık emniyeti 
grupları (RASG'ler) vasıtasıyla bölgesel seviyede toplanması, saklanması ve analiz edilmesi gerekir.

5.2.2 Nelerin toplanması gerektiğinin belirlenmesi 

5.2.2.1 Her bir organizasyon, emniyet performansı yönetimi sürecini desteklemek ve emniyet kararları almak için 
kendisi tarafından hangi emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanması gerektiğini belirlemelidir.  Emniyet verileri ve 
emniyet bilgileri gereklilikleri tepeden aşağı ve/veya alttan yukarı yaklaşım kullanılarak belirlenebilir.  Seçilen yaklaşım, 
ulusal ve yerel koşullar ve öncelikler gibi farklı düşüncelerden veya Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) 
izlenmesini desteklemek üzere verileri sunma ihtiyacından tesir görebilir. 

5.2.2.2 Emniyet verilerinin belirlenmesi ve toplanması, söz konusu organizasyonun emniyeti etkin bir şekilde 
yönetme ihtiyacı ile uyumlu olmalıdır.  Bazı hallerde, söz konusu etkiyi (ihtimal ve önem düzeyini) daha iyi bir şekilde 
değerlendirmek için ilave emniyet verilerine yönelik ihtiyaç Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sürecinde vurgulanacaktır.  Eşit 
ölçüde, belirli bir sorunun daha kapsamlı bir şekilde kavranması veya Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) 
oluşturulmasının veya geliştirilmesinin kolaylaştırılması için ilave bilgilere yönelik ihtiyaç, emniyet performansı yönetimi 
sürecinde vurgulanabilir.

5.2.2.3 Emniyet verileri ve emniyet bilgileri toplanırken ve kullanılırken olası ön yargının göz önünde bulundurulması 
gerekir.  Örneğin, gönüllü raporlarda kullanılan dil bazen duygusal veya herhangi bir kişinin, mutlaka söz konusu 
organizasyonun tümünün üstün yararına olmayabilecek olan amaçlarına ulaşılmasına yönelik olabilir. Bu durumlarda, söz 
konusu bilgilerin sağduyulu bir şekilde kullanılması gerekir. 
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5.2.2.4 Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından, gerek dahili gerek harici, farklı kaynaklardan gelen emniyet 
verilerinin toplanmasına yönelik entegre bir yaklaşımın benimsenmesi değerlendirilmelidir.  Entegrasyon, 
organizasyonlar tarafından emniyet risklerine ve söz konusu organizasyon tarafından emniyet amaçlarına ulaşılmasına 
dair daha tutarlı bir görüşe sahip olunmasına imkan verir.  Başlangıçta ilgisiz görünen emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin daha sonradan emniyet sorunlarının saptanması ve veriye dayalı karar almanın desteklenmesi 
bakımından kritik öneme sahip hale gelebilecek olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. 

5.2.2.5 Söz konusu organizasyon bünyesinde emniyetin etkin bir şekilde yönetilmesine neyin özellikle destek 
verdiği belirlenerek emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin miktarının düzene koyulması tavsiye edilir.  Toplanan 
emniyet verileri ve emniyet bilgileri, söz konusu sistemin performansına yönelik güvenilir ölçümü ve söz konusu 
organizasyonun faaliyetleri kapsamındaki bilinen risklerin yanı sıra yükselen risklerin değerlendirilmesini 
desteklemelidir.  Gerekli görülen emniyet verileri ve emniyet bilgileri, organizasyonun faaliyetlerinin boyutundan ve 
karmaşıklığından tesir görecektir. 

5.2.2.6 Çoğu durumda halihazırda mevcut olan tipik emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine ilişkin örnekler Şekil 5-
1'de sunulmaktadır.  Tekrarı önlemek üzere, emniyet verilerinin raporlanmasına ve toplanmasına yönelik çalışmaları 
düzene koymak için departmanlar veya birimler arasında koordinasyon gereklidir.

5.2.3 Kaza ve olay soruşturmaları 

Annex 13 kapsamında, gerçek veya olası emniyet eksikliklerinin etkin analizinin kolaylaştırılması ve gerekli önleyici 
tedbirlerin belirlenmesi için Devletler tarafından bir kaza ve olay veri tabanının oluşturulması ve muhafaza edilmesi 
öngörülmektedir. Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasından sorumlu olan devlet otoriteleri, emniyet 
sorumluluklarını desteklemek üzere Devlet kaza ve olay veri tabanına erişim imkanına sahip olmalıdırlar. Önleyici 
faaliyetlerin dayandırılacağı ilave bilgiler, soruşturmaya tabi tutulan kazalara ve olaylara ilişkin Nihai Raporlarda yer 
alabilir. 

5.2.4 Devlet otoriteleri veya havacılık hizmet sağlayıcıları tarafından yürütülen emniyet soruşturmaları 

5.2.4.1 Annex 13'ün hükümlerine göre, Devletlerin, kendi topraklarında oluşan 2250 kg'un üzerinde azami kütleye 
sahip olan hava araçlarının kazalarını ve ciddi olaylarını soruşturmaları gerekmektedir.  Bu soruşturmalar, söz konusu 
Devletin kaza soruşturma otoritesi (AIA) tarafından Annex 13'e uygun olarak yürütülür.  Bu tür soruşturmaların 
yürütülmesi, karşılıklı düzenleme ve muvafakat ile başka bir Devlete veya herhangi bir bölgesel kaza ve olay 
soruşturma organizasyonuna (RAIO) delege edilebilir.   

5.2.4.2 Annex 13 tarafından zorunlu kılınanlar dışındaki emniyet soruşturmaları, emniyet performansı yönetimini 
destekleyen faydalı emniyet bilgileri sunmaları sebebiyle teşvik edilir.  Hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmaları hakkında 
ilave bilgilere Bölüm 9 kapsamında ulaşılabilir. 

5-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

5.2 EMNİYET VERİLERİNİN VE EMNİYET BİLGİLERİNİN TOPLANMASI 

5.2.1 Havacılık sisteminin farklı seviyelerindeki amaçlar  

5.2.1.1 Devletler tarafından emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanmasına yönelik raporlama sistemlerinin 
tesis edilmesini öngörerek ICAO tarafından 1970'lerden beri Annex'ler, Hava Seyrüsefer Hizmetlerine ilişkin Usuller 
(PANS) genelinde hükümler ortaya konulmaktadır.  Özel olarak kazaların ve ciddi olayların raporlanmasına odaklanan 
Annex 13 istisna olmak üzere, bu hükümlerin çoğu sektöre özgü emniyet raporlaması sistemlerine ilişkindir.  Annex 19 
kapsamında yer alan zorunlu ve gönüllü emniyet raporlaması sistemlerine yönelik hükümler Annex 13'den 
kaynaklanmıştır. 

5.2.1.2 Bir çok hizmet sağlayıcısı tarafından, zorunlu ve gönüllü emniyet raporlaması sistemlerinin yanı sıra 
otomatikleştirilmiş veri yakalama sistemleri de dahil olmak üzere, bol miktar emniyet verileri ve emniyet bilgileri 
toplanmıştır.  Bu emniyet verileri ve emniyet bilgileri, hizmet sağlayıcıları tarafından tehlikelerin saptanmasına imkan 
vermekte ve hizmet sağlayıcısı seviyesindeki emniyet performansı yönetimi faaliyetlerini desteklemektedir. Özellikle tek 
bir hizmet sağlayıcısının görüşünün ötesinde olan tehlikelerin saptanması olmak üzere, emniyet bilgilerinin paylaşılmasının 
bir çok faydası mevcuttur.  Emniyet bilgilerinin paylaşılmasına ve değişimine ilişkin bilgilere Bölüm 6 kapsamında 
ulaşılabilir. 

5.2.1.3 Annex 19 kapsamında, havacılık sisteminin genelinde etkili olan tehlikelerin saptanmasını desteklemek 
üzere, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin elde edilmesine, saklanmasına, birleştirilmesine ve analizine imkan 
verilmesine yönelik olarak Devletler tarafından Emniyet Verilerini Toplama ve İşleme Sistemlerinin (SDCPS) oluşturulması 
öngörülmektedir.  Bu, söz konusu verilerin sadece hizmet sağlayıcılarının emniyet performansının izlenmesi amacıyla 
görüntülenmesine erişim imkanına sahip olunmasından çok daha fazla anlama sahiptir.  Ayrıca, analize imkan vermek 
üzere emniyet verilerinin elverişliliğinin sağlanması için emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanmasına yönelik 
raporlama sistemlerinin ve veri tabanlarının uygulamaya konması yeterli değildir. Devletler tarafından aynı zamanda, 
Emniyet Verilerini Toplama ve İşleme Sistemini (SDCPS) beslemek için, Annex 19'da belirtilen emniyet verilerinin ve 
emniyet bilgilerinin raporlanmasını ve hizmet sağlayıcılarından ve diğerlerinden toplanmasını sağlamak üzere kanunlar, 
düzenlemeler, süreçler ve prosedürler de uygulamaya konmalıdır.  Bunun için, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin 
emniyetin muhafaza edilmesi veya iyileştirilmesi amacıyla kullanımını sağlamak için, Annex 19 Ek 3 uyarınca uygulanan 
korumalara sahip olunması gerekir. İlgili Devlet hesabına emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini toplamak, saklamak ve 
analiz etmek için üçüncü taraflara yönelik düzenlemeler de uygulamaya koyulabilir.  Emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin korunmasına ilişkin bilgilere Bölüm 7 kapsamında ulaşılabilir. 

5.2.1.4 Ayrıca, Devlet sınırlarını aşan tehlikelerin saptanmasını kolaylaştırmak ve emniyet risklerinin hafifletilmesine 
yönelik işbirliğine dayalı çalışmaları teşvik etmek için, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin bölgesel havacılık emniyeti 
grupları (RASG'ler) vasıtasıyla bölgesel seviyede toplanması, saklanması ve analiz edilmesi gerekir.

5.2.2 Nelerin toplanması gerektiğinin belirlenmesi 

5.2.2.1 Her bir organizasyon, emniyet performansı yönetimi sürecini desteklemek ve emniyet kararları almak için 
kendisi tarafından hangi emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanması gerektiğini belirlemelidir.  Emniyet verileri ve 
emniyet bilgileri gereklilikleri tepeden aşağı ve/veya alttan yukarı yaklaşım kullanılarak belirlenebilir.  Seçilen yaklaşım, 
ulusal ve yerel koşullar ve öncelikler gibi farklı düşüncelerden veya Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) 
izlenmesini desteklemek üzere verileri sunma ihtiyacından tesir görebilir. 

5.2.2.2 Emniyet verilerinin belirlenmesi ve toplanması, söz konusu organizasyonun emniyeti etkin bir şekilde 
yönetme ihtiyacı ile uyumlu olmalıdır.  Bazı hallerde, söz konusu etkiyi (ihtimal ve önem düzeyini) daha iyi bir şekilde 
değerlendirmek için ilave emniyet verilerine yönelik ihtiyaç Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sürecinde vurgulanacaktır.  Eşit 
ölçüde, belirli bir sorunun daha kapsamlı bir şekilde kavranması veya Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) 
oluşturulmasının veya geliştirilmesinin kolaylaştırılması için ilave bilgilere yönelik ihtiyaç, emniyet performansı yönetimi 
sürecinde vurgulanabilir.

5.2.2.3 Emniyet verileri ve emniyet bilgileri toplanırken ve kullanılırken olası ön yargının göz önünde bulundurulması 
gerekir.  Örneğin, gönüllü raporlarda kullanılan dil bazen duygusal veya herhangi bir kişinin, mutlaka söz konusu 
organizasyonun tümünün üstün yararına olmayabilecek olan amaçlarına ulaşılmasına yönelik olabilir. Bu durumlarda, söz 
konusu bilgilerin sağduyulu bir şekilde kullanılması gerekir. 
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5.2.5 Zorunlu emniyet raporlaması sistemleri 

5.2.5.1 Annex 19 kapsamında, Devletler tarafından, olayların raporlanmasını içeren ancak bununla sınırlı olmayan, 
zorunlu emniyet raporlaması sisteminin tesis edilmesi öngörülmektedir.  Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından 
geliştirilen raporlama sistemlerinin, zorunlu raporlara erişilecek, zorunlu raporlar üretilecek ve sunulacak kadar mümkün 
olduğunca basit bir şekilde oluşturulması gerekir.  Zorunlu emniyet raporlaması sistemlerinin amacı, neyin, nerede, ne
zaman gerçekleştiği ve raporun kime hitaben olduğu da dahil olmak üzere, herhangi bir olay hakkındaki tüm değerli bilgileri 
elde etmek olmalıdır.  İlaveten, zorunlu emniyet raporlaması sistemlerinin, kazalara katkıda bulunduğu bilinen, zamanında 
saptanması ve bildirilmesi değerli addedilen bir takım spesifik tehlikelerin (örneğin, rutin meteorolojik koşullar, volkanik 
etkinlik, vb.) yakalanmasına imkan vermeleri gerekir. 

5.2.5.2 Zorunlu raporlama sisteminin (sistemlerinin) kapsamına bakılmaksızın, zorunlu olarak toplanan tüm 
raporların 7. Bölümde detayları verilen ilkeler uyarınca korunması tavsiye olunur. 

5.2.5.3 Zorunlu olay raporlaması sistemleri, insan performansı yönünden daha fazla teknik bilgi (örneğin, donanım 
arızaları) toplama eğilimindedir.  Daha geniş bir yelpazede emniyet raporlamasına yönelik ihtiyacın ele alınması için 
Devletler tarafından bir de gönüllü emniyet raporlaması sistemi uygulanmalıdır.  Bu sistemin amacı, insan faktörleri ile ilgili 
yönler gibi daha fazla bilginin elde edilmesi ve havacılık emniyetinin geliştirilmesidir. 

Kazaların ve olayların raporlanması 

5.2.5.4 Kaza ve olay raporlaması, havacılıktaki her paydaşı ilgilendirir.  Operasyon personeli tarafından kazaların 
ve belirli türden olayların mümkün olan en kısa süre içerisinde ve mevcut olan en hızlı yollarla söz konusu Devletin Kaza 
Soruşturma Otoritesine (AIA) raporlanması gerekmektedir.  Ciddi olayların rapor edilmesi gerekmekte olup, ciddi olay 
olması muhtemel olan olaylara ilişkin örneklerin listesine Annex 13 Ek C kapsamında ulaşılabilir. 

5.2.5.5 Herhangi bir olayın ciddi olay olarak sınıflandırılmasına gerek olup olmadığına karar verilirken aşağıdaki iki 
ana unsur değerlendirilmelidir: 

a) Kazaya dair yüksek bir ihtimalin mevcut olduğuna işaret eden koşullar var mıydı?

b) Söz konusu kaza sadece tedbirliliğe bağlı olarak mı önlenmiştir?

5.2.6 Gönüllü emniyet raporlaması sistemleri 

5.2.6.1 Zorunlu emniyet raporlaması sistemi tarafından elde edilmeyen emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin 
toplanması için gönüllü emniyet raporlaması sistemleri tesis edilmelidir.  Bu raporlar, tipik olay raporlamasının ötesine 
geçer.  Gönüllü raporlar, uygun olmayan emniyet prosedürleri veya düzenlemeleri, insan hatası gibi, saklı koşulları açığa 
kavuşturma eğilimindedir. Gönüllü raporlama, tehlikelerin saptanmasına yönelik bir yoldur. 

5.2.6.2 Gönüllü emniyet raporlaması sistemleri ve ilgili kaynaklar tarafından elde edilen emniyet verileri ve bunlardan 
elde edilen emniyet bilgileri için Devletler tarafından koruma sağlanmalıdır.  Emniyet verilerine, emniyet bilgilerine ve ilgili
kaynaklara korumanın nasıl uygulanacağına yönelik rehberlik için devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından 7. Bölümün 
referans alınması tavsiye olunur.  Söz konusu korumanın uygun bir şekilde uygulanması, emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin sürekli olarak elverişliliğini sağlayacaktır.  Devletler tarafından ayrıca, gönüllü raporlamanın teşvik edilmesine 
yönelik yollar da değerlendirilmelidir. 

5.2.7 Sektöre özgü emniyet raporlaması hükümleri 

Emniyet raporlaması sistemlerine yönelik hükümler gelişmeye devam etmektedir.  Spesifik emniyet kaygılarına ve 
yükselen havacılık faaliyetlerine işaret etmek üzere yakın geçmişte, yorgunluk ve uzaktan kumanda edilen pilotsuz hava 
aracı sistemleri (RPAS) gibi sektöre özgü yeni raporlama gereklilikleri ortaya konmuştur.   Çeşitli Annex'ler, PANS ve 
dokümanlar kapsamında yer verilen sektöre özgü raporlama sistemlerine ilişkin bazı örnekler Tablo 7'de sunulmaktadır. 

5-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Şekil 5-1. Tipik emniyet verileri ve emniyet bilgileri kaynakları 

Onaylı eğitim organizasyonları
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Risk değerlendirme sicili 
• Emniyet Performansı Göstergeleri 

(SPI'ler) trend analizi 
• Eğitim verileri 

Havayolu işletmeleri 
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Uçuş veri analizi (FDA)
• Yorgunluk riski yönetimi sistemi
• Kaydedilen veriler (uçuş veri

kayıt cihazı, kokpit ses kayıt
cihazı, video, ortam, akıtılan
veriler)

• Risk değerlendirme sicili
• Emniyet Performansı

Göstergeleri (SPI'ler)/trend
analizi

• Bakım kayıtları
İ

Onaylı Bakım Organizasyonları
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Risk değerlendirme sicili
• Emniyet Performansı Göstergeleri 

(SPI'ler)/trend analizi
• İç denetimler
• Kalite programı raporları
• Eğitim kayıtları
• Hizmet zorluğu raporları (SDR)
• Hizmet içi olay raporları
• Bakım ve operasyon

tecrübesi raporları
• Hizmet bilgisi raporları

(arızalar, bozukluklar, kusurlar)

Sertifikalı havaalanı işleticileri 
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Risk değerlendirme sicili
• Emniyet Performansı Göstergeleri 

(SPI'ler)/trend analizi
• Havaalanları emniyet raporu
• İç denetimler

Hava trafik hizmetleri (ATS) 
sağlayıcıları
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Risk değerlendirme sicili
• Emniyet Performansı Göstergeleri 

(SPI'ler)/trend analizi
• İç denetimler
• Özel hava raporu (AIREP'ler)

Hava araçlarının, motorların veya
pervanelerin tip tasarımından veya 
imalatından sorumlu olan 
organizasyonlar 
• Zorunlu olay raporları, gönüllü

raporlar, risk değerlendirme 
sicili

• Emniyet Performansı Göstergeleri 
(SPI'ler)/trend analizi

• İç denetimler
• Hizmet zorluğu raporları (SDR)

   

Diğer Devletler 
• Önemli emniyet kaygıları

Kaza soruşturma otoritesi 
• Kaza/olay 

Bildirimleri/raporları
• Emniyet soruşturması ve analizi

ICAO
• Evrensel Emniyet Gözetimi

Denetim Programı (USOAP) 
faaliyetleri

• Devlet emniyet brifingleri
• Bölgesel emniyet brifingleri

BÖLGESEL EMNİYET GÖZETİMİ
ORGANİZASYONLARI 
(RSOO'lar)/BÖLGESEL KAZA VE 
OLAY SORUŞTURMA 
ORGANİZASYONLARI (RAIO'lar)
• Bölgesel emniyet programları
• Bölgesel kaza soruşturmaları

Devletler
• Kaza/olay veritabanı
• Devlet denetimleri
• Ulusal havacılık gözden geçirmeleri 
• Devlet emniyet programı
• Emniyet Performansı Göstergeleri

(SPI'ler) ve Emniyet Performansı
Hedefleri (SPT'ler)

• ICAO USOAP OLF
• Uçuş sırasında tıbbi inkapasite veri

tabanı
• Diğer devlet ortağı

Sivil havacılık otoritesi 
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Risk değerlendirmeleri
• Risk profilleri 
• Sektör Emniyet Performansı

Göstergeleri (SPI'ler)/trend
analizi

• Hizmet sağlayıcısı gözetimi
• İç ve dış denetimler 
• Yürütme kayıtları
• Olay/kaza raporları
• Sertifikasyon kayıtları
• Uçuş ekibinin uçuş

sırasında inkapasite
l  ili ki  l

Veri sistemleri 
• Uçuş veri analizi (FDA)
• Uçuş kayıt cihazları
• ATC radarı

Kişiler
• Olay raporları
• Gönüllü raporlar 
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5.2.5 Zorunlu emniyet raporlaması sistemleri 

5.2.5.1 Annex 19 kapsamında, Devletler tarafından, olayların raporlanmasını içeren ancak bununla sınırlı olmayan, 
zorunlu emniyet raporlaması sisteminin tesis edilmesi öngörülmektedir.  Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından 
geliştirilen raporlama sistemlerinin, zorunlu raporlara erişilecek, zorunlu raporlar üretilecek ve sunulacak kadar mümkün 
olduğunca basit bir şekilde oluşturulması gerekir.  Zorunlu emniyet raporlaması sistemlerinin amacı, neyin, nerede, ne
zaman gerçekleştiği ve raporun kime hitaben olduğu da dahil olmak üzere, herhangi bir olay hakkındaki tüm değerli bilgileri 
elde etmek olmalıdır.  İlaveten, zorunlu emniyet raporlaması sistemlerinin, kazalara katkıda bulunduğu bilinen, zamanında 
saptanması ve bildirilmesi değerli addedilen bir takım spesifik tehlikelerin (örneğin, rutin meteorolojik koşullar, volkanik 
etkinlik, vb.) yakalanmasına imkan vermeleri gerekir. 

5.2.5.2 Zorunlu raporlama sisteminin (sistemlerinin) kapsamına bakılmaksızın, zorunlu olarak toplanan tüm 
raporların 7. Bölümde detayları verilen ilkeler uyarınca korunması tavsiye olunur. 

5.2.5.3 Zorunlu olay raporlaması sistemleri, insan performansı yönünden daha fazla teknik bilgi (örneğin, donanım 
arızaları) toplama eğilimindedir.  Daha geniş bir yelpazede emniyet raporlamasına yönelik ihtiyacın ele alınması için 
Devletler tarafından bir de gönüllü emniyet raporlaması sistemi uygulanmalıdır.  Bu sistemin amacı, insan faktörleri ile ilgili 
yönler gibi daha fazla bilginin elde edilmesi ve havacılık emniyetinin geliştirilmesidir. 

Kazaların ve olayların raporlanması 

5.2.5.4 Kaza ve olay raporlaması, havacılıktaki her paydaşı ilgilendirir.  Operasyon personeli tarafından kazaların 
ve belirli türden olayların mümkün olan en kısa süre içerisinde ve mevcut olan en hızlı yollarla söz konusu Devletin Kaza 
Soruşturma Otoritesine (AIA) raporlanması gerekmektedir.  Ciddi olayların rapor edilmesi gerekmekte olup, ciddi olay 
olması muhtemel olan olaylara ilişkin örneklerin listesine Annex 13 Ek C kapsamında ulaşılabilir. 

5.2.5.5 Herhangi bir olayın ciddi olay olarak sınıflandırılmasına gerek olup olmadığına karar verilirken aşağıdaki iki 
ana unsur değerlendirilmelidir: 

a) Kazaya dair yüksek bir ihtimalin mevcut olduğuna işaret eden koşullar var mıydı?

b) Söz konusu kaza sadece tedbirliliğe bağlı olarak mı önlenmiştir?

5.2.6 Gönüllü emniyet raporlaması sistemleri 

5.2.6.1 Zorunlu emniyet raporlaması sistemi tarafından elde edilmeyen emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin 
toplanması için gönüllü emniyet raporlaması sistemleri tesis edilmelidir.  Bu raporlar, tipik olay raporlamasının ötesine 
geçer.  Gönüllü raporlar, uygun olmayan emniyet prosedürleri veya düzenlemeleri, insan hatası gibi, saklı koşulları açığa 
kavuşturma eğilimindedir. Gönüllü raporlama, tehlikelerin saptanmasına yönelik bir yoldur. 

5.2.6.2 Gönüllü emniyet raporlaması sistemleri ve ilgili kaynaklar tarafından elde edilen emniyet verileri ve bunlardan 
elde edilen emniyet bilgileri için Devletler tarafından koruma sağlanmalıdır.  Emniyet verilerine, emniyet bilgilerine ve ilgili
kaynaklara korumanın nasıl uygulanacağına yönelik rehberlik için devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından 7. Bölümün 
referans alınması tavsiye olunur.  Söz konusu korumanın uygun bir şekilde uygulanması, emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin sürekli olarak elverişliliğini sağlayacaktır.  Devletler tarafından ayrıca, gönüllü raporlamanın teşvik edilmesine 
yönelik yollar da değerlendirilmelidir. 

5.2.7 Sektöre özgü emniyet raporlaması hükümleri 

Emniyet raporlaması sistemlerine yönelik hükümler gelişmeye devam etmektedir.  Spesifik emniyet kaygılarına ve 
yükselen havacılık faaliyetlerine işaret etmek üzere yakın geçmişte, yorgunluk ve uzaktan kumanda edilen pilotsuz hava 
aracı sistemleri (RPAS) gibi sektöre özgü yeni raporlama gereklilikleri ortaya konmuştur.   Çeşitli Annex'ler, PANS ve 
dokümanlar kapsamında yer verilen sektöre özgü raporlama sistemlerine ilişkin bazı örnekler Tablo 7'de sunulmaktadır. 

5-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Şekil 5-1. Tipik emniyet verileri ve emniyet bilgileri kaynakları 

Onaylı eğitim organizasyonları
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Risk değerlendirme sicili 
• Emniyet Performansı Göstergeleri 

(SPI'ler) trend analizi 
• Eğitim verileri 

Havayolu işletmeleri 
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Uçuş veri analizi (FDA)
• Yorgunluk riski yönetimi sistemi
• Kaydedilen veriler (uçuş veri

kayıt cihazı, kokpit ses kayıt
cihazı, video, ortam, akıtılan
veriler)

• Risk değerlendirme sicili
• Emniyet Performansı

Göstergeleri (SPI'ler)/trend
analizi

• Bakım kayıtları
İ

Onaylı Bakım Organizasyonları
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Risk değerlendirme sicili
• Emniyet Performansı Göstergeleri 

(SPI'ler)/trend analizi
• İç denetimler
• Kalite programı raporları
• Eğitim kayıtları
• Hizmet zorluğu raporları (SDR)
• Hizmet içi olay raporları
• Bakım ve operasyon

tecrübesi raporları
• Hizmet bilgisi raporları

(arızalar, bozukluklar, kusurlar)

Sertifikalı havaalanı işleticileri 
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Risk değerlendirme sicili
• Emniyet Performansı Göstergeleri 

(SPI'ler)/trend analizi
• Havaalanları emniyet raporu
• İç denetimler

Hava trafik hizmetleri (ATS) 
sağlayıcıları
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Risk değerlendirme sicili
• Emniyet Performansı Göstergeleri 

(SPI'ler)/trend analizi
• İç denetimler
• Özel hava raporu (AIREP'ler)

Hava araçlarının, motorların veya
pervanelerin tip tasarımından veya 
imalatından sorumlu olan 
organizasyonlar 
• Zorunlu olay raporları, gönüllü

raporlar, risk değerlendirme 
sicili

• Emniyet Performansı Göstergeleri 
(SPI'ler)/trend analizi

• İç denetimler
• Hizmet zorluğu raporları (SDR)

   

Diğer Devletler 
• Önemli emniyet kaygıları

Kaza soruşturma otoritesi 
• Kaza/olay 

Bildirimleri/raporları
• Emniyet soruşturması ve analizi

ICAO
• Evrensel Emniyet Gözetimi

Denetim Programı (USOAP) 
faaliyetleri

• Devlet emniyet brifingleri
• Bölgesel emniyet brifingleri

BÖLGESEL EMNİYET GÖZETİMİ
ORGANİZASYONLARI 
(RSOO'lar)/BÖLGESEL KAZA VE 
OLAY SORUŞTURMA 
ORGANİZASYONLARI (RAIO'lar)
• Bölgesel emniyet programları
• Bölgesel kaza soruşturmaları

Devletler
• Kaza/olay veritabanı
• Devlet denetimleri
• Ulusal havacılık gözden geçirmeleri 
• Devlet emniyet programı
• Emniyet Performansı Göstergeleri

(SPI'ler) ve Emniyet Performansı
Hedefleri (SPT'ler)

• ICAO USOAP OLF
• Uçuş sırasında tıbbi inkapasite veri

tabanı
• Diğer devlet ortağı

Sivil havacılık otoritesi 
• Zorunlu olay raporları
• Gönüllü raporlar
• Risk değerlendirmeleri
• Risk profilleri 
• Sektör Emniyet Performansı

Göstergeleri (SPI'ler)/trend
analizi

• Hizmet sağlayıcısı gözetimi
• İç ve dış denetimler 
• Yürütme kayıtları
• Olay/kaza raporları
• Sertifikasyon kayıtları
• Uçuş ekibinin uçuş

sırasında inkapasite
l  ili ki  l

Veri sistemleri 
• Uçuş veri analizi (FDA)
• Uçuş kayıt cihazları
• ATC radarı

Kişiler
• Olay raporları
• Gönüllü raporlar 
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5.2.8 Kendiliğinden açıklamalı raporlama sistemleri 

Hizmet sağlayıcısının, havacılık emniyeti eylem programı (ASAP) ve FDA programları (uçuş operasyonları kalite güvence 
(FOQA) programı, hat operasyonları emniyet denetimi (LOSA) ve normal operasyonlar emniyet araştırması (NOSS)) gibi 
otomatik veri yakalama da dahil olmak üzere, kendiliğinden açıklamalı raporlama sistemleri vasıtasıyla emniyet verilerinin 
toplanmasına yönelik sistemleri, sırasıyla, uçuş ekiplerinin veya hava trafik kontrolörlerinin doğrudan gözlemleri vasıtasıyla
emniyet verilerini elde eden sistemlere örneklerdir.  Bu sistemlerin tümü, sistem ve insan performansının başarılı bir şekilde 
kayıt altına alınmasına imkan verir.  Kendiliğinden açıklamalı raporlama sistemleri tarafından elde edilen emniyet verilerinin
ve emniyet bilgilerinin ve kaynaklarının korunması hakkındaki bilgiler için bakınız Bölüm 7. 

5.2.9 İncelemelerin, denetimlerin veya araştırmaların sonuçları 

İncelemeler, denetimler veya araştırmalar gibi, Devlet temsilcileri ile hizmet sağlayıcıları arasındaki etkileşimlerin sonuçları 
da emniyet verileri ve emniyet bilgileri havuzu için faydalı bir girdi olabilir.  Bu etkileşimlerden elde edilen emniyet verileri 
ve emniyet bilgileri, gözetim programının kendisinin etkinliğine dair kanıt olarak kullanılabilir. 

5.2.10 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin optimal toplanması 

Veriye dayalı karar almaya dayanak olarak kullanılan emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin bir çoğu, söz konusu 
organizasyondan elde edilebilen rutin, günlük operasyonlardan ileri gelir.  Organizasyon tarafından ilkin, emniyet verilerinin
ve emniyet bilgilerinin hangi spesifik soruya cevabın amaçlandığı veya hangi problemin ele alınması gerektiği 
belirlenmelidir.  Bu sayede, uygun kaynağın tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulan veri veya bilgi miktarının açıklığa 
kavuşturulması mümkün olacaktır. 

5.3 SINIFLANDIRMALAR 

5.3.1 Emniyet verileri, ideal olarak, söz konusu verilerin anlamlı terimlerle elde edilebilmesi ve saklanabilmesi için 
sınıflandırmalar ve destekleyici tanımlar kullanılarak kategorize edilmelidir.  Ortak sınıflandırmalar ve tanımlar, bilgi ve 
iletişim kalitesini arttırarak standart bir dil oluşturur.  Havacılık topluluğunun emniyet sorunlarına odaklanma kapasitesi, 
ortak bir dilin paylaşılmasıyla geniş ölçüde iyileştirilir.  Sınıflandırmalar, analize imkan verir ve bilgi paylaşımını ve 
değişimini kolaylaştırır.  Bir takım sınıflandırma örnekleri şunlardır:

a) Hava aracı modeli:  Söz konusu organizasyon tarafından işletilmek üzere sertifikalandırılmış tüm 
modelleri içeren bir veri tabanı oluşturulabilir.

b) Havalimanı: Söz konusu organizasyon tarafından havalimanlarının tanımlanması için ICAO veya 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kodları kullanılabilir.

c) Olay tipi: Organizasyonlar tarafından, olayları sınıflandırmak için ICAO veya diğer uluslararası 
kuruluşlar
tarafından geliştirilen sınıflandırmalar kullanılabilir.

5.3.2 Sektörde yaygın olan bir dizi havacılık sınıflandırması mevcuttur.  Bazı örnekler şunlardır:

a) ADREP: ICAO'nun kaza ve olay raporlaması sistemi kapsamında yer alan olay kategorisi
sınıflandırması.  Bu kategorilere ilişkin emniyet trendi analizine imkan veren ilgili değerlerin ve
özelliklerin derlemesidir.

5-6 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Tablo 7. Çeşitli Annex'ler, PANS ve dokümanlar 
kapsamındaki sektöre özgü raporlama 
sistemlerine ilişkin örnekler 

Raporlama Sistemi Referans 
Devlet / Hizmet 

Sağlayıcısı 
için  

İlk kabul / 
onay yılı 

Hava Aracı Kaza ve olay 
soruşturması raporlaması 

Annex 13 — Hava Aracı Kaza ve Olay 
Soruşturması  

Devlet 1951

Hava trafik olayı raporlaması PANS-ATM (Doc 4444), Hava Seyrüsefer 
Hizmetlerine ilişkin Usuller - Hava Trafiği 
Yönetimi  

Devlet ve hizmet 
sağlayıcısı

1970

Tehlikeli madde kaza ve olay 
raporlaması 

Annex 18 — Tehlikeli Maddelerin 
Hava Yoluyla Emniyetli Taşınması 

Devlet 1981

Hizmet zorluğu raporlaması Annex 8 — Hava Araçlarının Uçuşa 
Elverişliliği  

Devlet 1982

Hava trafik olayı raporlaması Doc 9426, Hava Trafik Hizmetleri 
Planlaması El Kitabı, Kısım 2

Hizmet sağlayıcısı 1984

Yabani hayvan/kuş çarpması 
raporlaması 

Doc 9332, ICAO Kuş Çarpması 
Bilgilendirme Sistemi (IBIS) 

Hizmet sağlayıcısı 1989

Annex 14 — Havaalanları, Cilt I —
Havaalanı Tasarımı ve İşletimi  

Devlet ve hizmet 
sağlayıcısı 

1990

Doc 9137, Havaalanı Hizmetleri El Kitabı,
Kısım 3 —
Yaban Hayatının Kontrolü ve Azaltılması 

Devlet ve hizmet 
sağlayıcısı

1991

Lazer yayımı raporlaması Doc 9815, Lazer Yayıcı Cihazlara ve 
Uçuş Emniyetine ilişkin El Kitabı  

Devlet 2003

Yorgunluk raporlaması Annex 6 — Hava Araçlarının İşletilmesi,
Kısım I — Uluslararası Ticari Hava 
Taşımacılığı — Uçaklar 

Hizmet sağlayıcısı 2011

Doc 9966, Yorgunluk Yönetimi 
Yaklaşımlarının Gözetimine ilişkin El 
Kitabı 

Hizmet sağlayıcısı 2012

Hizmet zorluğu raporlaması Doc 9760, Uçuşa Elverişlilik El Kitabı Devlet 2014

Havaalanı emniyeti raporlaması Doc 9981, Hava Seyrüsefer 
Hizmetlerine ilişkin Usuller (PANS) - 
Havaalanları 

Hizmet sağlayıcısı 2014

Uzaktan kumanda edilen pilotsuz 
hava aracı sistemleri (RPAS)

Doc 10019, Uzaktan Kumanda Edilen 
Pilotsuz Hava Aracı Sistemlerine ilişkin 
El Kitabı (RPAS) 

Hizmet sağlayıcısı 2015

Uçuş sırasındaki inkapasitasyon 
olayları ve tıbbi değerlendirme 
bulguları 

Annex 1 — Personel Lisanslandırma Devlet 2016

Tehlikeli madde kaza ve olay
raporlaması

Doc 9284, Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla 
Emniyetli Taşınmasına Yönelik Teknik 
Talimatlar 

Devlet ve hizmet 
sağlayıcısı

2017
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5.2.8 Kendiliğinden açıklamalı raporlama sistemleri 

Hizmet sağlayıcısının, havacılık emniyeti eylem programı (ASAP) ve FDA programları (uçuş operasyonları kalite güvence 
(FOQA) programı, hat operasyonları emniyet denetimi (LOSA) ve normal operasyonlar emniyet araştırması (NOSS)) gibi 
otomatik veri yakalama da dahil olmak üzere, kendiliğinden açıklamalı raporlama sistemleri vasıtasıyla emniyet verilerinin 
toplanmasına yönelik sistemleri, sırasıyla, uçuş ekiplerinin veya hava trafik kontrolörlerinin doğrudan gözlemleri vasıtasıyla
emniyet verilerini elde eden sistemlere örneklerdir.  Bu sistemlerin tümü, sistem ve insan performansının başarılı bir şekilde 
kayıt altına alınmasına imkan verir.  Kendiliğinden açıklamalı raporlama sistemleri tarafından elde edilen emniyet verilerinin
ve emniyet bilgilerinin ve kaynaklarının korunması hakkındaki bilgiler için bakınız Bölüm 7. 

5.2.9 İncelemelerin, denetimlerin veya araştırmaların sonuçları 

İncelemeler, denetimler veya araştırmalar gibi, Devlet temsilcileri ile hizmet sağlayıcıları arasındaki etkileşimlerin sonuçları 
da emniyet verileri ve emniyet bilgileri havuzu için faydalı bir girdi olabilir.  Bu etkileşimlerden elde edilen emniyet verileri 
ve emniyet bilgileri, gözetim programının kendisinin etkinliğine dair kanıt olarak kullanılabilir. 

5.2.10 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin optimal toplanması 

Veriye dayalı karar almaya dayanak olarak kullanılan emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin bir çoğu, söz konusu 
organizasyondan elde edilebilen rutin, günlük operasyonlardan ileri gelir.  Organizasyon tarafından ilkin, emniyet verilerinin
ve emniyet bilgilerinin hangi spesifik soruya cevabın amaçlandığı veya hangi problemin ele alınması gerektiği 
belirlenmelidir.  Bu sayede, uygun kaynağın tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulan veri veya bilgi miktarının açıklığa 
kavuşturulması mümkün olacaktır. 

5.3 SINIFLANDIRMALAR 

5.3.1 Emniyet verileri, ideal olarak, söz konusu verilerin anlamlı terimlerle elde edilebilmesi ve saklanabilmesi için 
sınıflandırmalar ve destekleyici tanımlar kullanılarak kategorize edilmelidir.  Ortak sınıflandırmalar ve tanımlar, bilgi ve 
iletişim kalitesini arttırarak standart bir dil oluşturur.  Havacılık topluluğunun emniyet sorunlarına odaklanma kapasitesi, 
ortak bir dilin paylaşılmasıyla geniş ölçüde iyileştirilir.  Sınıflandırmalar, analize imkan verir ve bilgi paylaşımını ve 
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5.3.6 Özel bileşen ise tehlike tanımına ve bağlamına kesinlik getirir.  Bu da daha detaylı risk yönetimi işlemesine 
imkan verir.  Tehlike tanımlarını formüle ederken aşağıdaki kriterler faydalı olabilir.  Herhangi bir tehlike adlandırılırken,
söz konusu tehlike;

a) açık bir şekilde belirlenebilir olmalı;

b) arzu edilen (kontrollü) durumda açıklanmalı ve

c) kabul edilen isimler kullanılarak belirlenmelidir.

5.3.7 Veri tabanları arasında ortak sınıflandırmalar daima mevcut olmayabilir.  Böyle bir durumda, denkliğe dayalı 
olarak emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin standart hale getirilmesine imkan vermek için veri haritalaması 
kullanılmalıdır.  Uçak tipi örneğinden yola çıkılırsa, verilerin haritalanması, herhangi bir veri tabanındaki "Boeing 787-8"in 
başka bir veri tabanında "788" ile eşdeğer olduğunu gösterebilir.  Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin elde edilmesi 
sırasında detay seviyesinin farklılık gösterebilecek olmasına bağlı olarak bu, düz yönlü bir süreç olmayabilir.  Bir çok 
Emniyet Verilerini Toplama ve İşleme Sistemi (SDCPS), veri haritalama külfetini kolaylaştırarak veri yakalamanın standart 
hale getirilmesine yardım sağlayacak şekilde konfigüre edilecektir. 

5.4 EMNİYET VERİLERİNİN İŞLENMESİ 

Emniyet verilerinin işlenmesi, şemalar, raporlar veya tablolar gibi faydalı şekillerde anlamlı emniyet bilgilerinin üretilmesi
için emniyet verilerinin işleme tabi tutulması anlamına gelir.  Emniyet verilerinin işlenmesine ilişkin olarak veri kalitesini, 
birleştirmeyi, tümleştirmeyi ve filtrelemeyi içeren bir dizi önemli husus mevcuttur. 

5.4.1 Veri kalitesi  

5.4.1.1 Veri kalitesi, temiz ve amaca uygun olan veriler ile ilgilidir.  Veri kalitesi aşağıdaki yönleri kapsar:

a) temizlik;

b) ilgililik;

c) güncellik ve

d) tutarlılık ve doğruluk.

5.4.1.2 Veri temizleme, herhangi bir kayıt setinden, tablodan veya veri tabanından bozuk veya doğru olmayan 
kayıtların tespit edilme ve düzeltilme (veya çıkarılma) sürecidir ve söz konusu verilerin eksik, yanlış, tutarsız veya ilgisiz
kısımlarının belirlenerek kirli veya ham verilerin değiştirilmesi, düzeltilmesi veya silinmesi anlamına gelmektedir. 

5.4.1.3 İlgili veriler, söz konusu organizasyonun ihtiyaçlarını karşılayan ve en önemli sorunlarını yansıtan verilerdir. 
Verilerin ilgili olması, organizasyonlar tarafından kendi ihtiyaçlarına ve faaliyetlerine dayalı olarak değerlendirilmelidir. 

5.4.1.4 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin güncelliği, geçerliliğine ilişkin bir işlevdir.  Kararlar için kullanılan 
veriler, neyin gerçekleştiğini mümkün olduğunca gerçek zamana yakın olarak yansıtmalıdır.  Durumun değişkenliğine 
dayalı olarak genellikle muhakeme gereklidir.  Örneğin, belirgin değişiklikler olmadan aynı güzergahta halen işletilmekte 
olan herhangi bir uçak tipine ilişkin olarak iki yıl önce toplanan veriler söz konusu durumun güncel bir yansımasını sunabilir.  
Oysa, artık hizmette olmayan herhangi bir uçak tipine ilişkin olarak bir hafta önce toplanan veriler şimdiki gerçeğin anlamlı, 
güncel bir yansımasını vermeyebilir. 

5-8 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

b) Ticari Havacılık Emniyet Ekibi (CAST)/Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Ortak Sınıflandırma
Ekibi (CICTT): hava aracı kaza ve olay raporlaması sistemlerine yönelik ortak sınıflandırmaların ve
tanımların geliştirilmesiyle görevlidir.

c) Emniyet Performansı Göstergeleri Görev Gücü (SPI-TF): bilgilerin toplanmasında ve analiz sonuçlarının
karşılaştırılmasında birörnekliğin sağlanması için, Emniyet Yönetimi Sistemleri (SMS) kapsamında
hizmet sağlayıcılarının Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) yönelik global olarak
uyumlaştırılmış metriklerin geliştirilmesiyle görevlidir.

5.3.3 Tablo 8'de sadece örnek amaçlı olmak üzere, CICTT'den bir sınıflandırma alıntısı sunulmaktadır. 

Tablo 8. Tipik sınıflandırma örneği 

Operasyon Tipi 
Faaliyet/altyap

ı/sistem Değer 

Havaalanı, Hava 
Seyrüsefer Hizmet 
Sağlayıcısı, Hava 
Operasyonu, 
Bakım 
Organizasyonu, 
Tasarım ve İmalat 
Organizasyonu 

Düzenleyici Otorite Mevzuat ve/veya düzenleme eksikliği, yetersiz veya etkisiz mevzuat 
ve/veya düzenlemeler

Kaza soruşturma kabiliyetinin olmaması veya etkisiz olması

Yetersiz gözetim kabiliyeti 

Yönetim Yönetimin taahhüdünün sınırlı olması veya mevcut olmaması – 
Yönetim tarafından söz konusu faaliyete yönelik desteğin 
sergilenmemesi 

Görevlere, mesuliyetlere ve sorumluluklara ilişkin tanımın mevcut 
olmaması veya eksik olması

Personel de dahil olmak üzere, kaynak müsaitliğinin veya planlamasının 
sınırlı veya eksik olması
Politikaların olmaması veya etkisiz olmaması

Talimatlar da dahil olmak üzere, yanlış veya eksik prosedürler 

Yönetim ve işçi-işveren ilişkilerinin mevcut olmaması veya yönetimin ve 
işçi-işveren ilişkilerinin kötü olması
Organizasyon yapısının olmaması veya etkisiz olması 

Organizasyonel emniyet kültürünün düşük olması 

Denetim prosedürlerinin olmaması veya etkisiz olması 

Kaynak tahsisatının olmaması veya sınırlı olması 

5.3.4 Tehlike sınıflandırmaları özellikle önemlidir.  Tehlikenin saptanması genellikle, risk yönetimi sürecindeki ilk 
adımdır.  Yaygın olarak kabul gören bir dille başlanması, emniyet verilerini daha anlamlı, sınıflandırılması kolay ve 
işlenmesi basit yapar.  Tehlike sınıflandırmasının yapısı genel ve özel bir bileşen içerebilir. 

5.3.5 Genel bileşen, tanımlamaya, analize ve kodlamaya yardımcı olmak amacıyla tehlikenin mahiyetinin 
kullanıcılar tarafından belirlenmesine imkan verir.  CICTT tarafından, tehlikeleri tehlike türü ailelerinde (Çevresel, Teknik, 
Organizasyonel ve İnsani) sınıflandıran üst seviye bir tehlike sınıflandırması geliştirilmiştir. 
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d) emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin nasıl saklanacağı, arşivleneceği ve yedekleneceği; özellikle,
veri tabanı yapısı ve herhangi bir BT sistemi halinde destekleyici altyapı;

e) emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin nasıl kullanılacağı;

f) bilgilerin diğer taraflarla nasıl paylaşılacağı ve değişiminin yapılacağı;

g) emniyet verileri ve emniyet bilgileri türüne ve kaynağına özgü olmak üzere, emniyet verilerinin ve
emniyet bilgilerinin nasıl korunacağı ve

h) niteliğin nasıl ölçüleceği ve muhafaza edileceği.

5.5.3 Emniyet bilgilerinin üretilmesine yönelik açık bir şekilde tanımlanmış süreçler olmadan, organizasyonlar 
tarafından, veriye dayalı kararların güvenle alındığı, savunulabilir, güvenilir ve tutarlı bilgilere ulaşılamaz. 

5.5.4 Veri yönetişimi 

Veri yönetişimi, organizasyonun veri yönetimi faaliyetlerini destekleyen süreçler ve prosedürler üzerindeki yetki, kontrol ve
karar almadır.  Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin nasıl toplandığını, analiz edildiğini, kullanıldığını, paylaşıldığını 
ve korunduğunu öngörür.  Veri yönetişimi, veri yönetimi sisteminin (sistemlerinin) aşağıda tanımlanan bütünlüğe, 
elverişliliğe, kullanılabilirliğe ve korumaya ilişkin temel özellikler vasıtasıyla istenilen etkiye sahip olmasını sağlar. 

Bütünlük — Veri bütünlüğü, kaynakların, bilgilerin ve içerilen olayların güvenilirliğine işaret eder.  Bununla 
birlikte, veri bütünlüğü, kullanım süresi genelinde verilerin doğruluğunun ve tutarlılığının muhafaza edilmesini 
ve güvence altına alınmasını kapsar.  Bu, verilerin saklanması, işlenmesi veya geri getirilmesi sırasında 
Emniyet Verilerini Toplama ve İşleme Sisteminin (SDCPS) tasarımı, uygulanması ve kullanımı bakımından 
kritik bir husustur. 

Elverişlilik — Saklanan emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini kullanmak veya paylaşmak üzere kimin izne 
sahip olduğu açık olmalıdır. Burada, veri/bilgi sahibi ile saklayıcı arasındaki anlaşma dikkate alınmalıdır. 
Verileri kullanmasına izin verilen kuruluşlar için, verilere nasıl erişileceği ve verilerin nasıl işleneceği açık 
olmalıdır.  Saklama konumlarının bolluğu ve veri erişimi yöntemleri ve araçları da dahil olmak üzere, veri 
elverişliliğinin azami seviye çıkarılmasına yönelik çeşitli teknikler mevcuttur. 

Kullanılabilirlik — Emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine ilişkin getirilerin azami seviyeye çıkarılmasını 
teminen, kullanılabilirlik standartlarının da göz önünde bulundurulması önem arz eder.  İnsanlar, alınmalarına 
bağlı olarak emniyet verileri ve emniyet bilgileri ile sürekli olarak etkileşimde bulunmakta ve ilişki 
kurmaktadırlar.  Organizasyonlar tarafından, otomasyon uygulamalarının uygulanmasına bağlı olarak insan 
hatası en aza indirgenmelidir.  Kullanılabilirliğini arttırabilen araçlar veri sözlüklerini ve üst veri havuzlarını 
içerir.  İnsan etkileşiminin büyük veri uygulamalarına ve makine öğrenimi süreçlerine doğru gelişmesiyle, 
gelecekte emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yanlış hesaplanmasının en aza indirgenmesi için 
makinelere uygulanmasına bağlı olarak insan kullanılabilirliğinin daha iyi kavranması giderek daha önemli 
hale gelecektir. 

Koruma — Devletler tarafından, emniyet verilerine, emniyet bilgilerine ve ilgili kaynaklara uygun koruma 
sağlandığından emin olunmalıdır.  Daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 7. 

5.5.5 Üst veri yönetimi 

5.5.5.1 Üst veri, diğer verileri tanımlayan ve diğer veriler hakkında bilgi veren bir veri seti, başka bir deyişle veri 
hakkında veri olarak tanımlanır.  Üst veri standartlarının kullanılması, söz konusu veriye ilişkin ortak bir anlam veya tanım
sunar.  Sahipler ve kullanıcılar tarafından uygun kullanım ve yorumlama ile söz konusu verilerin analiz için kolaylıkla geri 
çekilmesini sağlar. 
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5.4.1.5 Veri doğruluğu, doğru olan ve belirli senaryoyu tanımlandığı şekilde yansıtan değerlere işaret eder.  Veri
yanlışlığı yaygın olarak kullanıcılar tarafından yanlış değer girildiğinde veya yazım hatası yapıldığında ortaya çıkar.  Bu 
sorunun üstesinden, becerikli ve eğitimli veri girişi personeline sahip olunarak veya uygulamada yazım denetimi gibi 
bileşenlere sahip olunarak gelinebilir.  Veri değerleri zamanla yanlış hale gelebilir ve bu durum aynı zamanda "veri 
bozulması" olarak da bilinir.  Doğru olmayan verilerin bir başka sebebi de taşımadır.  Verilerin bir veri tabanından 
çıkarılarak dönüştürülmesine ve başka bir veri tabanına taşınmasına bağlı olarak veriler, özellikle söz konusu yazılımın 
sağlam olmaması halinde bir derecede değişikliğe uğrayabilir. 

5.4.2 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin birleştirilmesi 

Veri birleştirmesi, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanması ve organizasyonun Emniyet Verilerini Toplama ve 
İşleme Sisteminde (SDCPS) saklanması ve analiz için özet şekilde ifade edilmesidir.  Emniyet verilerini ve emniyet 
bilgilerini birleştirmek, bu verilerin ve bilgilerin daha büyük bir veri seti ile sonuçlanarak birlikte toplanmasıdır. Emniyet 
Verilerini Toplama ve İşleme Sistemi (SDCPS) durumunda, münferit emniyet verileri kalemleri, hiçbir emniyet verisine 
diğeri karşısında öncelik tanınmadan bir veri tabanında birleştirilir.  Konum, filo tipi veya meslek grubu gibi spesifik 
değişkenlere dayalı olarak belirli bir grup veya faaliyet türü hakkında bilgi edinilmesi yaygın bir birleştirme amacıdır.  Veri 
birleştirme bazı hallerde, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kaynaklarını korumak ve analizi desteklemek üzere 
uygun kimliksizleştirmenin sağlanması için yeterli verilere sahip olmayan birden fazla organizasyon veya bölge genelinde 
faydalı olabilir. 

5.4.3 Veri tümleştirme 

Veri tümleştirme, herhangi bir münferit emniyet verileri seti tarafından sağlananlardan daha uyumlu, bağlantılı ve faydalı 
emniyet verileri üretmek üzere birden fazla emniyet verileri setinin birleştirilmesi sürecidir.  Azaltımı veya değiştirilmesi
tarafından takip edilen emniyet verileri setinin entegrasyonu, söz konusu verilerin güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini 
geliştirir.  Bu sebeple, örneğin, havayolu işletmelerinin FDA sistemlerinden alınan veriler, ileriki işleme için daha faydalı bir 
veri seti elde etmek üzere meteorolojik veriler ve radar verileri ile birleştirilebilecektir. 

5.4.4 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin filtrelenmesi 

Emniyet verilerinin filtrelenmesi, emniyet verisi setlerinin geliştirilmesine yönelik geniş bir dizi stratejiye veya çözüme işaret 
eder.  Bu da veri setlerinin, tekrarlayan, ilgisiz veya hatta hassas nitelikte olabilen diğer verileri içermeksizin, karar alıcılar 
tarafından ihtiyaç duyulanlara basitçe geliştirilmesi anlamına gelir.  Raporlar üretmek veya verileri, iletişimi kolaylaştıran 
yollarla sunmak için farklı türlerden veri filtreleri kullanılabilir. 

5.5 EMNİYET VERİLERİNİN VE EMNİYET BİLGİLERİNİN YÖNETİMİ 

5.5.1 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yönetimi, söz konusu organizasyon tarafından kullanılan emniyet 
verilerinin ve emniyet bilgilerinin genel bütünlüğünü, elverişliliğini, kullanılabilirliğini ve korunmasını sağlayan planların, 
politikaların, programların ve uygulamaların geliştirilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi olarak tanımlanabilir. 

5.5.2 Gerekli işlevleri ele alan emniyet verileri ve emniyet bilgileri yönetimi, söz konusu organizasyonun emniyet 
verilerinin ve emniyet bilgilerinin amaçlandığı gibi toplanmasını, saklanmasını, analiz edilmesini, muhafaza edilmesini ve 
arşivlenmesini ve yönetilmesini, korunmasını ve paylaşılmasını sağlar.  Özellikle aşağıdakileri tanımlaması gerekir:

a) hangi verilerin toplanacağı;

b) veri tanımları, sınıflandırma ve formatlar;

c) verilerin nasıl toplanacağı, diğer emniyet verileri ve emniyet bilgileri kaynaklarıyla nasıl
harmanlanacağı ve entegre edileceği;
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d) emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin nasıl saklanacağı, arşivleneceği ve yedekleneceği; özellikle,
veri tabanı yapısı ve herhangi bir BT sistemi halinde destekleyici altyapı;

e) emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin nasıl kullanılacağı;

f) bilgilerin diğer taraflarla nasıl paylaşılacağı ve değişiminin yapılacağı;

g) emniyet verileri ve emniyet bilgileri türüne ve kaynağına özgü olmak üzere, emniyet verilerinin ve
emniyet bilgilerinin nasıl korunacağı ve

h) niteliğin nasıl ölçüleceği ve muhafaza edileceği.

5.5.3 Emniyet bilgilerinin üretilmesine yönelik açık bir şekilde tanımlanmış süreçler olmadan, organizasyonlar 
tarafından, veriye dayalı kararların güvenle alındığı, savunulabilir, güvenilir ve tutarlı bilgilere ulaşılamaz. 

5.5.4 Veri yönetişimi 

Veri yönetişimi, organizasyonun veri yönetimi faaliyetlerini destekleyen süreçler ve prosedürler üzerindeki yetki, kontrol ve
karar almadır.  Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin nasıl toplandığını, analiz edildiğini, kullanıldığını, paylaşıldığını 
ve korunduğunu öngörür.  Veri yönetişimi, veri yönetimi sisteminin (sistemlerinin) aşağıda tanımlanan bütünlüğe, 
elverişliliğe, kullanılabilirliğe ve korumaya ilişkin temel özellikler vasıtasıyla istenilen etkiye sahip olmasını sağlar. 

Bütünlük — Veri bütünlüğü, kaynakların, bilgilerin ve içerilen olayların güvenilirliğine işaret eder.  Bununla 
birlikte, veri bütünlüğü, kullanım süresi genelinde verilerin doğruluğunun ve tutarlılığının muhafaza edilmesini 
ve güvence altına alınmasını kapsar.  Bu, verilerin saklanması, işlenmesi veya geri getirilmesi sırasında 
Emniyet Verilerini Toplama ve İşleme Sisteminin (SDCPS) tasarımı, uygulanması ve kullanımı bakımından 
kritik bir husustur. 

Elverişlilik — Saklanan emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini kullanmak veya paylaşmak üzere kimin izne 
sahip olduğu açık olmalıdır. Burada, veri/bilgi sahibi ile saklayıcı arasındaki anlaşma dikkate alınmalıdır. 
Verileri kullanmasına izin verilen kuruluşlar için, verilere nasıl erişileceği ve verilerin nasıl işleneceği açık 
olmalıdır.  Saklama konumlarının bolluğu ve veri erişimi yöntemleri ve araçları da dahil olmak üzere, veri 
elverişliliğinin azami seviye çıkarılmasına yönelik çeşitli teknikler mevcuttur. 

Kullanılabilirlik — Emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine ilişkin getirilerin azami seviyeye çıkarılmasını 
teminen, kullanılabilirlik standartlarının da göz önünde bulundurulması önem arz eder.  İnsanlar, alınmalarına 
bağlı olarak emniyet verileri ve emniyet bilgileri ile sürekli olarak etkileşimde bulunmakta ve ilişki 
kurmaktadırlar.  Organizasyonlar tarafından, otomasyon uygulamalarının uygulanmasına bağlı olarak insan 
hatası en aza indirgenmelidir.  Kullanılabilirliğini arttırabilen araçlar veri sözlüklerini ve üst veri havuzlarını 
içerir.  İnsan etkileşiminin büyük veri uygulamalarına ve makine öğrenimi süreçlerine doğru gelişmesiyle, 
gelecekte emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yanlış hesaplanmasının en aza indirgenmesi için 
makinelere uygulanmasına bağlı olarak insan kullanılabilirliğinin daha iyi kavranması giderek daha önemli 
hale gelecektir. 

Koruma — Devletler tarafından, emniyet verilerine, emniyet bilgilerine ve ilgili kaynaklara uygun koruma 
sağlandığından emin olunmalıdır.  Daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 7. 

5.5.5 Üst veri yönetimi 

5.5.5.1 Üst veri, diğer verileri tanımlayan ve diğer veriler hakkında bilgi veren bir veri seti, başka bir deyişle veri 
hakkında veri olarak tanımlanır.  Üst veri standartlarının kullanılması, söz konusu veriye ilişkin ortak bir anlam veya tanım
sunar.  Sahipler ve kullanıcılar tarafından uygun kullanım ve yorumlama ile söz konusu verilerin analiz için kolaylıkla geri 
çekilmesini sağlar. 
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5.4.1.5 Veri doğruluğu, doğru olan ve belirli senaryoyu tanımlandığı şekilde yansıtan değerlere işaret eder.  Veri
yanlışlığı yaygın olarak kullanıcılar tarafından yanlış değer girildiğinde veya yazım hatası yapıldığında ortaya çıkar.  Bu 
sorunun üstesinden, becerikli ve eğitimli veri girişi personeline sahip olunarak veya uygulamada yazım denetimi gibi 
bileşenlere sahip olunarak gelinebilir.  Veri değerleri zamanla yanlış hale gelebilir ve bu durum aynı zamanda "veri 
bozulması" olarak da bilinir.  Doğru olmayan verilerin bir başka sebebi de taşımadır.  Verilerin bir veri tabanından 
çıkarılarak dönüştürülmesine ve başka bir veri tabanına taşınmasına bağlı olarak veriler, özellikle söz konusu yazılımın 
sağlam olmaması halinde bir derecede değişikliğe uğrayabilir. 

5.4.2 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin birleştirilmesi 

Veri birleştirmesi, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanması ve organizasyonun Emniyet Verilerini Toplama ve 
İşleme Sisteminde (SDCPS) saklanması ve analiz için özet şekilde ifade edilmesidir.  Emniyet verilerini ve emniyet 
bilgilerini birleştirmek, bu verilerin ve bilgilerin daha büyük bir veri seti ile sonuçlanarak birlikte toplanmasıdır. Emniyet 
Verilerini Toplama ve İşleme Sistemi (SDCPS) durumunda, münferit emniyet verileri kalemleri, hiçbir emniyet verisine 
diğeri karşısında öncelik tanınmadan bir veri tabanında birleştirilir.  Konum, filo tipi veya meslek grubu gibi spesifik 
değişkenlere dayalı olarak belirli bir grup veya faaliyet türü hakkında bilgi edinilmesi yaygın bir birleştirme amacıdır.  Veri 
birleştirme bazı hallerde, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kaynaklarını korumak ve analizi desteklemek üzere 
uygun kimliksizleştirmenin sağlanması için yeterli verilere sahip olmayan birden fazla organizasyon veya bölge genelinde 
faydalı olabilir. 

5.4.3 Veri tümleştirme 

Veri tümleştirme, herhangi bir münferit emniyet verileri seti tarafından sağlananlardan daha uyumlu, bağlantılı ve faydalı 
emniyet verileri üretmek üzere birden fazla emniyet verileri setinin birleştirilmesi sürecidir.  Azaltımı veya değiştirilmesi
tarafından takip edilen emniyet verileri setinin entegrasyonu, söz konusu verilerin güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini 
geliştirir.  Bu sebeple, örneğin, havayolu işletmelerinin FDA sistemlerinden alınan veriler, ileriki işleme için daha faydalı bir 
veri seti elde etmek üzere meteorolojik veriler ve radar verileri ile birleştirilebilecektir. 

5.4.4 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin filtrelenmesi 

Emniyet verilerinin filtrelenmesi, emniyet verisi setlerinin geliştirilmesine yönelik geniş bir dizi stratejiye veya çözüme işaret 
eder.  Bu da veri setlerinin, tekrarlayan, ilgisiz veya hatta hassas nitelikte olabilen diğer verileri içermeksizin, karar alıcılar 
tarafından ihtiyaç duyulanlara basitçe geliştirilmesi anlamına gelir.  Raporlar üretmek veya verileri, iletişimi kolaylaştıran 
yollarla sunmak için farklı türlerden veri filtreleri kullanılabilir. 

5.5 EMNİYET VERİLERİNİN VE EMNİYET BİLGİLERİNİN YÖNETİMİ 

5.5.1 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yönetimi, söz konusu organizasyon tarafından kullanılan emniyet 
verilerinin ve emniyet bilgilerinin genel bütünlüğünü, elverişliliğini, kullanılabilirliğini ve korunmasını sağlayan planların, 
politikaların, programların ve uygulamaların geliştirilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi olarak tanımlanabilir. 

5.5.2 Gerekli işlevleri ele alan emniyet verileri ve emniyet bilgileri yönetimi, söz konusu organizasyonun emniyet 
verilerinin ve emniyet bilgilerinin amaçlandığı gibi toplanmasını, saklanmasını, analiz edilmesini, muhafaza edilmesini ve 
arşivlenmesini ve yönetilmesini, korunmasını ve paylaşılmasını sağlar.  Özellikle aşağıdakileri tanımlaması gerekir:

a) hangi verilerin toplanacağı;

b) veri tanımları, sınıflandırma ve formatlar;

c) verilerin nasıl toplanacağı, diğer emniyet verileri ve emniyet bilgileri kaynaklarıyla nasıl
harmanlanacağı ve entegre edileceği;
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Bölüm 6 

EMNİYET ANALİZİ 

6.1 GİRİŞ 

6.1.1 Emniyet analizi; faydalı bilgileri ortaya çıkarmak, sonuçları ortaya koymak ve veriye dayalı karar almayı 
desteklemek amacıyla emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini kontrol edecek, inceleyecek, açıklayacak, dönüştürecek, 
özetleyecek, değerlendirecek ve görselleştirecek istatistiksel veya diğer analitik tekniklerin uygulanması sürecidir. Analiz,
eyleme geçirilebilir bilgileri istatistik, grafik, harita, pano ve sunum şeklinde oluşturmaları konusunda organizasyonlara 
yardımcı olur. Emniyet analizi, özellikle zengin emniyet verilerine sahip olan büyük ve/veya olgun organizasyonlar için 
değerlidir. Emniyet analizi; istatistiklerin, hesaplamaların ve operasyon araştırmasının aynı anda uygulanmasına dayanır. 
Emniyet analizinin sonucu, emniyet durumunu, karar alıcıların veriye dayalı emniyet kararları almasına imkan veren 
şekillerde ortaya koymalıdır.

6.1.2 Devletlerin, emniyet verilerini toplama ve işleme sisteminden (SDCPS) ve ilişkili emniyet veri tabanlarından 
alınan emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini analiz edecek bir süreç tesis ederek idame ettirmeleri gerekmektedir. 
Emniyet verileri ve emniyet bilgileri analizinin Devlet düzeyindeki amaçlarından biri, aksi takdirde münferit hizmet 
sağlayıcılarının emniyet verileri analiz süreçleri ile tespit edilemeyebilecek sistemik ve önemli tehlikelerin tespit edilmesidir.

6.1.3 Emniyet analizi, söz konusu Devlet veya hizmet sağlayıcısı tarafından tesis edilmesi gerekebilecek yeni bir 
fonksiyon olabilir. Etkili emniyet analizinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin, geleneksel bir emniyet 
denetçisinin yetkinlik alanının dışında kalabileceği kayda alınmalıdır. Devletler ve hizmet sağlayıcıları, emniyet bilgilerinin
analiz edilmesi için ihtiyaç duyulan vasıfları göz önünde bulundurmalı ve bu görevin, uygun eğitim sağlanarak, mevcut bir 
pozisyonun uzantısı mı olması gerektiğine yoksa yeni bir pozisyon tesis edilmesinin, görevin dış kaynak kullanımı yoluyla 
alınmasının veya bu yaklaşımların bir karışımından yararlanılmasının mı daha verimli olacağına karar vermelidir. Her 
Devletin veya hizmet sağlayıcısının planları ve koşulları, söz konusu kararı yönlendirecektir.

6.1.4 Mevcut yazılımın yanı sıra işletme ve karar alma politikaları ve süreçlerinin analizi, insan kaynakları ile ilgili 
olarak göz önünde bulundurulması gereken hususlarla paralel olmalıdır. Etkili olabilmesi için, emniyet analizinin söz 
konusu organizasyonun mevcut temel araçları, politikaları ve süreçleri ile entegre olması gerekmektedir. Birleştirildikten 
sonra, emniyet istihbaratının sürekli gelişimi sorunsuz şekilde gerçekleştirilmeli ve organizasyonun olağan işletme 
uygulamasının bir parçası haline getirilmelidir.

6.1.5 Emniyet verileri ve emniyet bilgileri analizi pek çok yolla gerçekleştirilebilmekte olup, bunlardan bazıları, 
diğerlerine kıyasla daha güçlü veriler ve analitik kabiliyetler gerektirmektedir. Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin
analizi için uygun araçların kullanılması, verilerin, içinde yer alan mevcut ilişkileri, bağlantıları, modelleri ve trendleri ortaya 
çıkaran şekillerde incelenmesi suretiyle, genel durumun daha doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

6.1.6 Olgunlaşmış analiz kabiliyetine sahip olan organizasyonlar:

a) etkili emniyet metriklerini tesis edebilir;

b) emniyet bilgilerinin karar alıcılar tarafından kolay bir şekilde yorumlanmasına yönelik emniyet sunum
kabiliyetlerini (örneğin: emniyet panosu) tesis edebilir;

c) belirli bir sektörün, organizasyonun, sistemin veya sürecin emniyet performansını izleyebilir;

d) emniyet trendlerini ve emniyet hedeflerini ön plana çıkarabilir;
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5.5.5.2 Organizasyonlar tarafından verilerinin, aşağıdakiler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak 
üzere, kendi özelliklerine dayalı olarak listelenmesi önemlidir:

a) söz konusu verilerin neler olduğu;

b) nereden geldiği (orijinal kaynak);

c) verileri kimin oluşturduğu;

d) verilerin ne zaman oluşturulduğu;

e) verilerin kimin tarafından kullanıldığı;

f) verilerin ne için kullanıldığı;

g) toplama sıklığı ve

h) işleme veya dönüştürme.

5.5.5.3 Üst veri, söz konusu verilerin neler olduğuna dair ortak anlayış sunar ve sahipleri ve kullanıcıları tarafından 
doğru kullanımı ve yorumlamayı sağlar.  Bu aynı zamanda, programın sürekli iyileştirmelerine yol açan, veri toplamadaki 
hataları belirler. 
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Bölüm 6 

EMNİYET ANALİZİ 

6.1 GİRİŞ 

6.1.1 Emniyet analizi; faydalı bilgileri ortaya çıkarmak, sonuçları ortaya koymak ve veriye dayalı karar almayı 
desteklemek amacıyla emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini kontrol edecek, inceleyecek, açıklayacak, dönüştürecek, 
özetleyecek, değerlendirecek ve görselleştirecek istatistiksel veya diğer analitik tekniklerin uygulanması sürecidir. Analiz,
eyleme geçirilebilir bilgileri istatistik, grafik, harita, pano ve sunum şeklinde oluşturmaları konusunda organizasyonlara 
yardımcı olur. Emniyet analizi, özellikle zengin emniyet verilerine sahip olan büyük ve/veya olgun organizasyonlar için 
değerlidir. Emniyet analizi; istatistiklerin, hesaplamaların ve operasyon araştırmasının aynı anda uygulanmasına dayanır. 
Emniyet analizinin sonucu, emniyet durumunu, karar alıcıların veriye dayalı emniyet kararları almasına imkan veren 
şekillerde ortaya koymalıdır.

6.1.2 Devletlerin, emniyet verilerini toplama ve işleme sisteminden (SDCPS) ve ilişkili emniyet veri tabanlarından 
alınan emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini analiz edecek bir süreç tesis ederek idame ettirmeleri gerekmektedir. 
Emniyet verileri ve emniyet bilgileri analizinin Devlet düzeyindeki amaçlarından biri, aksi takdirde münferit hizmet 
sağlayıcılarının emniyet verileri analiz süreçleri ile tespit edilemeyebilecek sistemik ve önemli tehlikelerin tespit edilmesidir.

6.1.3 Emniyet analizi, söz konusu Devlet veya hizmet sağlayıcısı tarafından tesis edilmesi gerekebilecek yeni bir 
fonksiyon olabilir. Etkili emniyet analizinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin, geleneksel bir emniyet 
denetçisinin yetkinlik alanının dışında kalabileceği kayda alınmalıdır. Devletler ve hizmet sağlayıcıları, emniyet bilgilerinin
analiz edilmesi için ihtiyaç duyulan vasıfları göz önünde bulundurmalı ve bu görevin, uygun eğitim sağlanarak, mevcut bir 
pozisyonun uzantısı mı olması gerektiğine yoksa yeni bir pozisyon tesis edilmesinin, görevin dış kaynak kullanımı yoluyla 
alınmasının veya bu yaklaşımların bir karışımından yararlanılmasının mı daha verimli olacağına karar vermelidir. Her 
Devletin veya hizmet sağlayıcısının planları ve koşulları, söz konusu kararı yönlendirecektir.

6.1.4 Mevcut yazılımın yanı sıra işletme ve karar alma politikaları ve süreçlerinin analizi, insan kaynakları ile ilgili 
olarak göz önünde bulundurulması gereken hususlarla paralel olmalıdır. Etkili olabilmesi için, emniyet analizinin söz 
konusu organizasyonun mevcut temel araçları, politikaları ve süreçleri ile entegre olması gerekmektedir. Birleştirildikten 
sonra, emniyet istihbaratının sürekli gelişimi sorunsuz şekilde gerçekleştirilmeli ve organizasyonun olağan işletme 
uygulamasının bir parçası haline getirilmelidir.

6.1.5 Emniyet verileri ve emniyet bilgileri analizi pek çok yolla gerçekleştirilebilmekte olup, bunlardan bazıları, 
diğerlerine kıyasla daha güçlü veriler ve analitik kabiliyetler gerektirmektedir. Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin
analizi için uygun araçların kullanılması, verilerin, içinde yer alan mevcut ilişkileri, bağlantıları, modelleri ve trendleri ortaya 
çıkaran şekillerde incelenmesi suretiyle, genel durumun daha doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

6.1.6 Olgunlaşmış analiz kabiliyetine sahip olan organizasyonlar:

a) etkili emniyet metriklerini tesis edebilir;

b) emniyet bilgilerinin karar alıcılar tarafından kolay bir şekilde yorumlanmasına yönelik emniyet sunum
kabiliyetlerini (örneğin: emniyet panosu) tesis edebilir;

c) belirli bir sektörün, organizasyonun, sistemin veya sürecin emniyet performansını izleyebilir;

d) emniyet trendlerini ve emniyet hedeflerini ön plana çıkarabilir;
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5.5.5.2 Organizasyonlar tarafından verilerinin, aşağıdakiler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak 
üzere, kendi özelliklerine dayalı olarak listelenmesi önemlidir:

a) söz konusu verilerin neler olduğu;

b) nereden geldiği (orijinal kaynak);

c) verileri kimin oluşturduğu;

d) verilerin ne zaman oluşturulduğu;

e) verilerin kimin tarafından kullanıldığı;

f) verilerin ne için kullanıldığı;

g) toplama sıklığı ve

h) işleme veya dönüştürme.

5.5.5.3 Üst veri, söz konusu verilerin neler olduğuna dair ortak anlayış sunar ve sahipleri ve kullanıcıları tarafından 
doğru kullanımı ve yorumlamayı sağlar.  Bu aynı zamanda, programın sürekli iyileştirmelerine yol açan, veri toplamadaki 
hataları belirler. 
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6.2.1 Betimsel analiz 

6.2.1.1 Betimsel istatistikler, verilerin anlamlı ve faydalı olan yollarla betimlenmesi veya özetlenmesi amacıyla 
kullanılır. Verileri, modellerin verilerden elde edilebileceği ve çalışmaları, fırsatları ve zorlukları net bir şekilde tanımlamaya 
yardımcı olabilecekleri şekillerde betimlemeye, göstermeye veya özetlemeye yardım ederler. Betimsel teknikler, verilerle 
ilgili bilgi vermekle birlikte, kullanıcıların, analiz edilen verilerin ötesinde çıkarım yapmalarına veya verilerle ilgili hipotezlerle 
alakalı çıkarımlara ulaşabilmelerine izin vermez. Bunlar, verilerin betimlenmesi için kullanılan bir yoldur.

6.2.1.2 Betimsel istatistikler faydalıdır; çünkü başta çok büyük miktarda olanlar olmak üzere ham verileri yalnızca 
ortaya koyuyor olsaydık, verilerin bize ne gösterdiğini görselleştirmemiz zor olurdu. Betimsel istatistikler, kullanıcıların 
verileri daha mantıklı bir şekilde ortaya koymalarını ve görmelerini sağlar; bu da, verilerin daha basit şekilde 
yorumlanmasına imkân sağlar. Tablolar, matrisler, grafikler, şemalar ve hatta haritalar gibi araçlar, verilerin özetlenmesi 
amacıyla kullanılan araçlara ilişkin örneklerdir. Betimsel istatistikler; çeşitlilik, kuvartiller, minimum ve maksimum, frekans 
dağılımları, varyasyon ve standart sapma (SD) gibi değişkenlik ölçümlerinin yanı sıra ortalama, orta değer ve üst değer 
gibi merkezi eğilim ölçümlerini içermektedir. Bu özetler ya daha kapsamlı bir istatistiksel analiz kapsamında verilerin 
betimlenmesine ilişkin ilk dayanak olabilmekte ya da daha özel bir soruşturma için yeterli olabilmektedir.

6.2.2 Çıkarımsal analiz 

Çıkarımsal (veya tümevarımsal) istatistikler, veri numunesinin temsil ettiği daha geniş popülasyon hakkında bilgi edinmek 
için verilerin kullanılmasını amaçlar. Bütün popülasyonun her bir unsurunu incelemek veya bütün popülasyona erişim 
sağlamak her zaman elverişli ya da mümkün değildir. Çıkarımsal istatistikler, mevcut verilerin kullanıcılarına, trendleri 
betimlemek için numunelerin alındığı popülasyon ile ilgili genellemelerde, çıkarımlarda ve hükümlerde bulunmasına imkân 
sağlayan tekniklerdir. Bunlar; farklılıkların veya benzerliklerin tespit edilmesi amacıyla parametrelerin tahmin edilmesine, 
istatistiksel hipotezlerin test edilmesine, aynı tedbire ilişkin iki grubun ortalama performansının karşılaştırılmasına ve 
değişkenler arasındaki olası korelasyonların ve ilişkilerin tespit edilmesine yönelik yöntemleri içermektedir.

6.2.3 Kestirimci analiz 

Diğer analiz türleri de geçmiş ve güncel verilerden bilgi elde ederek bunları, trendleri ve davranış biçimlerini tahmin etmek
amacıyla kullanan olasılık analizi veya kestirimci analizi içermektedir. Verilerde ortaya çıkarılan biçimler, ortaya çıkan 
risklerin ve fırsatların tespit edilmesine yardımcı olur. İlginin söz konusu olduğu bilinmeyen olaylar genellikle geleceğe 
dönüktür; ancak kestirimci analiz, geçmişte, mevcut durumda veya gelecekteki bilinmeyen her tür olay için uygulanabilir. 
Kestirimci analizin özü, geçmiş olaylardan kaynaklanan farklılıklar arasındaki ilişkilerin bulunarak, bilinmeyen sonucu 
tahmin etmek amacıyla kullanılmasına dayanır. Bazı sistemler, kullanıcıların, farklı sonuçlara sahip olan farklı risk veya 
fırsat senaryolarını modellemelerine imkân sağlar. Bu, karar alıcıların farklı bilinmeyen durumlar karşısında alabilecekleri 
kararları değerlendirmelerini ve en yüksek risklerin ya da en iyi fırsatların mevcut olduğu alanlara sınırlı kaynaklarını nasıl 
etkili bir şekilde tahsis edebileceklerini değerlendirmelerini sağlar.

6.2.4 Birleşik analiz 

6.2.4.1 Farklı istatistiksel analiz türleri birbirine bağlıdır ve genellikle birlikte uygulanır. Örneğin; bir veri seti ile ilgili 
olarak çıkarım yapmak amacıyla kullanılan ana araç çıkarımsal teknik iken, betimsel istatistikler de genellikle kullanılarak 
ortaya konmaktadır. Çıkarımsal istatistiklerin çıktıları, genellikle, kestirimci analize ilişkin esas olarak kullanılmaktadır. 
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e) emniyet tetikleyicilerine dayalı olarak, emniyet karar alıcılarını uyarabilir;

f) değişime neden olan faktörleri tespit edebilir;

g) çeşitli faktörler arasındaki veya içindeki bağlantıları veya "korelasyonları" tespit edebilir;

h) varsayımları test edebilir ve

i) kestirimci modelleme kabiliyetleri geliştirebilir.

6.1.7 Organizasyonlar, emniyet analizlerine, yalnızca "emniyet verileri" değil, bir dizi uygun bilgi kaynağını dahil 
etmelidirler. Veri setine eklenebilecek faydalı konulara ilişkin örnekler: hava, arazi, trafik, toplumsal istatistikler, coğrafi 
özellikler vb. Daha geniş veri kaynaklara erişim sağlanması ve bunlardan yararlanılması, analistlerin ve emniyet karar 
alıcılarının, emniyet kararlarının alındığı daha büyük resmi görmelerini sağlayacaktır.

6.1.8 Bilhassa Devletler, havacılık sistemi genelinde etkili olan emniyet trendlerini ve tehlikelerini tespit eden 
bilgilerle özellikle ilgilenmelidir.

6.2 ANALİZ TÜRLERİ 

Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin analizi, emniyet verilerinden sonuç çıkarılmasına yardımcı olmak amacıyla, karar 
alıcıların, bilgileri, diğer gruplar (başka bir ifadeyle; kontrol veya karşılaştırma grubu) ile karşılaştırmasına da imkân sağlar. 
Ortak yaklaşımlar; Şekil 6-1'de gösterildiği üzere, betimsel (betimleyen) analizi, çıkarımsal (çıkarım yapan) analizi ve 
kestirimci (öngörüde bulunan) analizi içermektedir.

Şekil 6-1. Bilinen istatistiksel analiz türleri 

Kestirimci analiz 
Geleceğe dönük kararlar, 

şu an olanlara dayalı
olarak nasıl alınabilir (ve 
ölçülebilir kaynaklar nasıl

tahsis edilebilir)?

Çıkarımsal analiz 
Şu an olanlara ilişkin 
olası açıklama 
nedir?

Betimsel analiz
Neler oluyor?

Verilerin 
toplanması
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6.2.1 Betimsel analiz 

6.2.1.1 Betimsel istatistikler, verilerin anlamlı ve faydalı olan yollarla betimlenmesi veya özetlenmesi amacıyla 
kullanılır. Verileri, modellerin verilerden elde edilebileceği ve çalışmaları, fırsatları ve zorlukları net bir şekilde tanımlamaya 
yardımcı olabilecekleri şekillerde betimlemeye, göstermeye veya özetlemeye yardım ederler. Betimsel teknikler, verilerle 
ilgili bilgi vermekle birlikte, kullanıcıların, analiz edilen verilerin ötesinde çıkarım yapmalarına veya verilerle ilgili hipotezlerle 
alakalı çıkarımlara ulaşabilmelerine izin vermez. Bunlar, verilerin betimlenmesi için kullanılan bir yoldur.

6.2.1.2 Betimsel istatistikler faydalıdır; çünkü başta çok büyük miktarda olanlar olmak üzere ham verileri yalnızca 
ortaya koyuyor olsaydık, verilerin bize ne gösterdiğini görselleştirmemiz zor olurdu. Betimsel istatistikler, kullanıcıların 
verileri daha mantıklı bir şekilde ortaya koymalarını ve görmelerini sağlar; bu da, verilerin daha basit şekilde 
yorumlanmasına imkân sağlar. Tablolar, matrisler, grafikler, şemalar ve hatta haritalar gibi araçlar, verilerin özetlenmesi 
amacıyla kullanılan araçlara ilişkin örneklerdir. Betimsel istatistikler; çeşitlilik, kuvartiller, minimum ve maksimum, frekans 
dağılımları, varyasyon ve standart sapma (SD) gibi değişkenlik ölçümlerinin yanı sıra ortalama, orta değer ve üst değer 
gibi merkezi eğilim ölçümlerini içermektedir. Bu özetler ya daha kapsamlı bir istatistiksel analiz kapsamında verilerin 
betimlenmesine ilişkin ilk dayanak olabilmekte ya da daha özel bir soruşturma için yeterli olabilmektedir.

6.2.2 Çıkarımsal analiz 

Çıkarımsal (veya tümevarımsal) istatistikler, veri numunesinin temsil ettiği daha geniş popülasyon hakkında bilgi edinmek 
için verilerin kullanılmasını amaçlar. Bütün popülasyonun her bir unsurunu incelemek veya bütün popülasyona erişim 
sağlamak her zaman elverişli ya da mümkün değildir. Çıkarımsal istatistikler, mevcut verilerin kullanıcılarına, trendleri 
betimlemek için numunelerin alındığı popülasyon ile ilgili genellemelerde, çıkarımlarda ve hükümlerde bulunmasına imkân 
sağlayan tekniklerdir. Bunlar; farklılıkların veya benzerliklerin tespit edilmesi amacıyla parametrelerin tahmin edilmesine, 
istatistiksel hipotezlerin test edilmesine, aynı tedbire ilişkin iki grubun ortalama performansının karşılaştırılmasına ve 
değişkenler arasındaki olası korelasyonların ve ilişkilerin tespit edilmesine yönelik yöntemleri içermektedir.

6.2.3 Kestirimci analiz 

Diğer analiz türleri de geçmiş ve güncel verilerden bilgi elde ederek bunları, trendleri ve davranış biçimlerini tahmin etmek
amacıyla kullanan olasılık analizi veya kestirimci analizi içermektedir. Verilerde ortaya çıkarılan biçimler, ortaya çıkan 
risklerin ve fırsatların tespit edilmesine yardımcı olur. İlginin söz konusu olduğu bilinmeyen olaylar genellikle geleceğe 
dönüktür; ancak kestirimci analiz, geçmişte, mevcut durumda veya gelecekteki bilinmeyen her tür olay için uygulanabilir. 
Kestirimci analizin özü, geçmiş olaylardan kaynaklanan farklılıklar arasındaki ilişkilerin bulunarak, bilinmeyen sonucu 
tahmin etmek amacıyla kullanılmasına dayanır. Bazı sistemler, kullanıcıların, farklı sonuçlara sahip olan farklı risk veya 
fırsat senaryolarını modellemelerine imkân sağlar. Bu, karar alıcıların farklı bilinmeyen durumlar karşısında alabilecekleri 
kararları değerlendirmelerini ve en yüksek risklerin ya da en iyi fırsatların mevcut olduğu alanlara sınırlı kaynaklarını nasıl 
etkili bir şekilde tahsis edebileceklerini değerlendirmelerini sağlar.

6.2.4 Birleşik analiz 

6.2.4.1 Farklı istatistiksel analiz türleri birbirine bağlıdır ve genellikle birlikte uygulanır. Örneğin; bir veri seti ile ilgili 
olarak çıkarım yapmak amacıyla kullanılan ana araç çıkarımsal teknik iken, betimsel istatistikler de genellikle kullanılarak 
ortaya konmaktadır. Çıkarımsal istatistiklerin çıktıları, genellikle, kestirimci analize ilişkin esas olarak kullanılmaktadır. 
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e) emniyet tetikleyicilerine dayalı olarak, emniyet karar alıcılarını uyarabilir;

f) değişime neden olan faktörleri tespit edebilir;

g) çeşitli faktörler arasındaki veya içindeki bağlantıları veya "korelasyonları" tespit edebilir;

h) varsayımları test edebilir ve

i) kestirimci modelleme kabiliyetleri geliştirebilir.

6.1.7 Organizasyonlar, emniyet analizlerine, yalnızca "emniyet verileri" değil, bir dizi uygun bilgi kaynağını dahil 
etmelidirler. Veri setine eklenebilecek faydalı konulara ilişkin örnekler: hava, arazi, trafik, toplumsal istatistikler, coğrafi 
özellikler vb. Daha geniş veri kaynaklara erişim sağlanması ve bunlardan yararlanılması, analistlerin ve emniyet karar 
alıcılarının, emniyet kararlarının alındığı daha büyük resmi görmelerini sağlayacaktır.

6.1.8 Bilhassa Devletler, havacılık sistemi genelinde etkili olan emniyet trendlerini ve tehlikelerini tespit eden 
bilgilerle özellikle ilgilenmelidir.

6.2 ANALİZ TÜRLERİ 

Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin analizi, emniyet verilerinden sonuç çıkarılmasına yardımcı olmak amacıyla, karar 
alıcıların, bilgileri, diğer gruplar (başka bir ifadeyle; kontrol veya karşılaştırma grubu) ile karşılaştırmasına da imkân sağlar. 
Ortak yaklaşımlar; Şekil 6-1'de gösterildiği üzere, betimsel (betimleyen) analizi, çıkarımsal (çıkarım yapan) analizi ve 
kestirimci (öngörüde bulunan) analizi içermektedir.

Şekil 6-1. Bilinen istatistiksel analiz türleri 

Kestirimci analiz 
Geleceğe dönük kararlar, 

şu an olanlara dayalı
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tahsis edilebilir)?
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6.3.5 Emniyet panoları 

6.3.5.1 Organizasyonun emniyet performansı kanıtlanabilir olmalı ve tüm ilgili taraflara, emniyetin etkin bir şekilde 
yönetildiğini açık bir şekilde ifade etmelidir. Bunu kanıtlamaya yönelik yaklaşımlardan biri; üst düzey yöneticilerin, 
yöneticilerin ve emniyet profesyonellerinin organizasyonun emniyet performansını hızlı ve kolay bir şekilde incelemelerine 
imkân sağlayan görsel bir sunum olan "emniyet panosu"dur.

6.3.5.2 Panolar, organizasyonun emniyet performansı göstergelerini (SPI'lar) ve emniyet performansı hedeflerini 
(SPT'ler) gerçek zamanlı göstermelerinin yanı sıra, belirli tehlikelerin kategorisine, nedenine ve önem derecesine ilişkin 
bilgileri de içerebilir. Tercihe bağlı olarak; pano üzerinde sunulan bilgiler, organizasyonun çeşitli düzeylerde karar almasını 
desteklemek için gereken bilgileri gösterecek şekilde uyarlanabilir. Tetikleyicilerin kullanımı, belirli bir göstergeye ilişkin
olarak ele alınması gereken herhangi bir konunun olup olmadığını ön plana çıkaracak temel görsellerin sağlanması 
bakımından yararlıdır. Analistler ve karar alıcılar, metrikleri daha derinlemesine araştırmalarına imkân sağlayan bir 
özelliğin yanı sıra, panoyu, kendilerinin en üst seviyedeki göstergelerini gösterecek şekilde konfigüre edebilmeyi 
isteyeceklerdir.

6.3.5.3 Etkili yönetim ve karar alma için gereken verilerin toplanması ve analiz edilmesi, süreklilik arz eden bir 
süreçtir. Veri analizinin sonuçları, organizasyonun hayata geçirmesi gereken eylemleri ve kararları desteklemek için, daha 
fazla ve daha nitelikli verilerin toplanarak analiz edilmesi gerektiğini ortaya çıkarabilir. Şekil 6-2, analiz sonuçlarının 
raporlanmasının, veri toplanmasına yönelik ilave gereklilikleri nasıl ortaya koyabildiğini göstermektedir.

6.4 EMNİYET BİLGİLERİNİN PAYLAŞILMASI VE DEĞİŞİMİ 

Emniyet bilgileri paylaşıldığında veya değişimi yapıldığında, emniyet daha da geliştirilebilir. Küresel, Devlet ve 
organizasyon düzeylerindeki emniyet sorunlarına tutarlı, veri odaklı ve şeffaf bir şekilde müdahalede bulunmasını sağlar. 
Emniyet bilgilerinin paylaşılması, söz konusu bilgilerin verilmesine atıfta bulunurken, emniyet bilgilerinin değişimi, söz 
konusu bilgilerin verilip alınmasına atıfta bulunmaktadır.

6.4.1 Devlet içi paylaşım 

6.4.1.1 Devletler, havacılık sisteminin kullanıcıları arasında emniyet bilgilerinin paylaşılmasına ve değişimine yönelik 
ağların tesis edilmesini  teşvik etmeli ve kendi ulusal hukukları kapsamında aksi belirtilmediği sürece, emniyet bilgilerinin
paylaşılmasını ve değişimini kolaylaştırmalıdır. Devletlere ve hizmet sağlayıcılarına yönelik emniyet bilgilerine ilişkin 
rehberlik, sırasıyla 8. ve 9. Bölüm kapsamında yer almaktadır.

6.4.1.2 Koruma seviyesi ile emniyet bilgilerinin Devlet otoriteleri ve hizmet sağlayıcıları arasında paylaşılacağı ve 
değişiminin yapılacağı şartlar ulusal kanunlar ile uyum içerisinde olmalıdır. Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin 
koruma seviyesine ilişkin ayrıntılı bilgiler 7. Bölüm kapsamında yer almaktadır.

6.4.2 Devletlerarası paylaşım 

Emniyet verilerini toplama ve işleme sistemi (SDCPS) içerisinde yer alan bilgilerin analizi sonucunda, başka bir Devletin 
ilgisini çekebilecek emniyet sorunlarının tespit edilmesi halinde Devletler, emniyet bilgilerini mümkün olan en kısa süre 
içerisinde diğer Devletler ile paylaşmalıdırlar. Devletler, emniyet bilgilerini, Bölgesel Havacılık Emniyeti Grubu (RASG) 
içerisinde paylaşma konusunda da teşvik edilmektedir. Devletler; emniyet bilgilerini paylaşmadan önce, koruma 
seviyesinin ve emniyet bilgilerinin paylaşılacağı şartların Annex 19'un Ek 3'üne uygun olmasını sağlamalıdırlar. Ayrıntılı 
rehberlik 7. Bölüm kapsamında yer almaktadır.

6-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

6.2.4.2 Emniyet analizine, aşağıdaki amaçlarla analitik teknikler uygulanabilir:

a) havacılık emniyetinin sürekli iyileştirilmesine zarar verecek tehlikelere ve unsurlara ilişkin katkı
sağlayıcı faktörlerin ve nedenlerin tespit edilmesi;

b) emniyet kontrollerinin etkinliğinin iyileştirilmesine ve arttırılmasına ilişkin alanların incelenmesi;

c) emniyet performansı ve trendlerinin sürekli izlenmesine destek sağlanması.

6.3 ANALİZ SONUÇLARININ RAPORLANMASI 

6.3.1 Emniyet veri analizinin sonuçları, yüksek emniyet riskine sahip alanları ön plana çıkararak karar alıcılara ve 
yöneticilere aşağıdaki hususların yerine getirilmesinde yardımcı olabilir:

a) derhal düzeltici eylemlerin uygulanması;

b) emniyet riskine dayalı gözetimin uygulanması;

c) emniyet politikasının veya emniyet amaçlarının tanımlanması veya rafine edilmesi;

d) emniyet performans göstergelerinin (SPI'ların) tanımlanması veya rafine edilmesi;

e) emniyet performansı hedeflerinin (SPT'lerin) tanımlanması veya rafine edilmesi;

f) emniyet performans göstergesi (SPI) tetikleyicilerinin belirlenmesi;

g) emniyetin teşvik edilmesi ve

h) daha ayrıntılı emniyet risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi.

6.3.2 Emniyet analizin sonuçları, havacılık emniyeti paydaşlarına, kolayca anlaşılabilecek bir şekilde sunulmalıdır. 
Sonuçlar; organizasyonun karar alıcıları, harici hizmet sağlayıcıları, Sivil Havacılık Otoriteleri (CAA'lar) ve diğer Devletler 
gibi kitleler göz önünde bulundurularak sunulmalıdır. Emniyet analizi sonuçları, birkaç şekilde sunulabilecek olup, 
örneklerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

a) Yakın emniyet uyarıları: felaket niteliğinde olabilecek ve acil eylem gerektiren olası sonuçlara neden
olabilecek emniyet tehlikelerinin diğer Devletlere veya hizmet sağlayıcılarına bildirilmesi.

b) Emniyet analizi raporları: genellikle analiz bulgularına müdahil olan belirsizlik derecesi ve kaynağı ile
ilgili net bir açıklaması olan kantitatif ve kalitatif bilgileri ortaya koyar. Bu raporlar, ilgili emniyet
tavsiyelerini de içerebilir.

c) Emniyet konferansları: Devletlerin ve hizmet sağlayıcılarının, işbirliğine dayalı çalışmaları teşvik
edebilecek emniyet bilgilerini ve emniyet analizi sonuçlarını paylaşmalarına yöneliktir.

6.3.3 Tavsiyelerin, söz konusu organizasyon bünyesindeki karar alıcılar tarafından göz önünde bulundurulması 
gereken eylem planlarına, kararlara ve önceliklere dönüştürülmesine ve mümkün olması halinde, analiz sonuçları ile ilgili 
olarak kimin, neyi, ne zamana kadar yapması gerektiğinin genel hatlarıyla belirtilmesine yardımcı olur.

6.3.4 Şemalar, grafikler, görseller ve panolar gibi görselleştirme araçları, veri analizi sonuçlarının ortaya 
konmasına yönelik basit ancak etkili yöntemlerdir. Görsel veri analizi raporlarına ilişkin birkaç örnek, ICAO’nun
https://icao.int/safety/iSTARSadresi üzerinden ulaşılabilen Entegre Emniyet Trendi Analiz ve Raporlama Sistemi'nde 
(iSTARS) yer almaktadır.
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6.3.5 Emniyet panoları 

6.3.5.1 Organizasyonun emniyet performansı kanıtlanabilir olmalı ve tüm ilgili taraflara, emniyetin etkin bir şekilde 
yönetildiğini açık bir şekilde ifade etmelidir. Bunu kanıtlamaya yönelik yaklaşımlardan biri; üst düzey yöneticilerin, 
yöneticilerin ve emniyet profesyonellerinin organizasyonun emniyet performansını hızlı ve kolay bir şekilde incelemelerine 
imkân sağlayan görsel bir sunum olan "emniyet panosu"dur.

6.3.5.2 Panolar, organizasyonun emniyet performansı göstergelerini (SPI'lar) ve emniyet performansı hedeflerini 
(SPT'ler) gerçek zamanlı göstermelerinin yanı sıra, belirli tehlikelerin kategorisine, nedenine ve önem derecesine ilişkin 
bilgileri de içerebilir. Tercihe bağlı olarak; pano üzerinde sunulan bilgiler, organizasyonun çeşitli düzeylerde karar almasını 
desteklemek için gereken bilgileri gösterecek şekilde uyarlanabilir. Tetikleyicilerin kullanımı, belirli bir göstergeye ilişkin
olarak ele alınması gereken herhangi bir konunun olup olmadığını ön plana çıkaracak temel görsellerin sağlanması 
bakımından yararlıdır. Analistler ve karar alıcılar, metrikleri daha derinlemesine araştırmalarına imkân sağlayan bir 
özelliğin yanı sıra, panoyu, kendilerinin en üst seviyedeki göstergelerini gösterecek şekilde konfigüre edebilmeyi 
isteyeceklerdir.

6.3.5.3 Etkili yönetim ve karar alma için gereken verilerin toplanması ve analiz edilmesi, süreklilik arz eden bir 
süreçtir. Veri analizinin sonuçları, organizasyonun hayata geçirmesi gereken eylemleri ve kararları desteklemek için, daha 
fazla ve daha nitelikli verilerin toplanarak analiz edilmesi gerektiğini ortaya çıkarabilir. Şekil 6-2, analiz sonuçlarının 
raporlanmasının, veri toplanmasına yönelik ilave gereklilikleri nasıl ortaya koyabildiğini göstermektedir.

6.4 EMNİYET BİLGİLERİNİN PAYLAŞILMASI VE DEĞİŞİMİ 

Emniyet bilgileri paylaşıldığında veya değişimi yapıldığında, emniyet daha da geliştirilebilir. Küresel, Devlet ve 
organizasyon düzeylerindeki emniyet sorunlarına tutarlı, veri odaklı ve şeffaf bir şekilde müdahalede bulunmasını sağlar. 
Emniyet bilgilerinin paylaşılması, söz konusu bilgilerin verilmesine atıfta bulunurken, emniyet bilgilerinin değişimi, söz 
konusu bilgilerin verilip alınmasına atıfta bulunmaktadır.

6.4.1 Devlet içi paylaşım 

6.4.1.1 Devletler, havacılık sisteminin kullanıcıları arasında emniyet bilgilerinin paylaşılmasına ve değişimine yönelik 
ağların tesis edilmesini  teşvik etmeli ve kendi ulusal hukukları kapsamında aksi belirtilmediği sürece, emniyet bilgilerinin
paylaşılmasını ve değişimini kolaylaştırmalıdır. Devletlere ve hizmet sağlayıcılarına yönelik emniyet bilgilerine ilişkin 
rehberlik, sırasıyla 8. ve 9. Bölüm kapsamında yer almaktadır.

6.4.1.2 Koruma seviyesi ile emniyet bilgilerinin Devlet otoriteleri ve hizmet sağlayıcıları arasında paylaşılacağı ve 
değişiminin yapılacağı şartlar ulusal kanunlar ile uyum içerisinde olmalıdır. Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin 
koruma seviyesine ilişkin ayrıntılı bilgiler 7. Bölüm kapsamında yer almaktadır.

6.4.2 Devletlerarası paylaşım 

Emniyet verilerini toplama ve işleme sistemi (SDCPS) içerisinde yer alan bilgilerin analizi sonucunda, başka bir Devletin 
ilgisini çekebilecek emniyet sorunlarının tespit edilmesi halinde Devletler, emniyet bilgilerini mümkün olan en kısa süre 
içerisinde diğer Devletler ile paylaşmalıdırlar. Devletler, emniyet bilgilerini, Bölgesel Havacılık Emniyeti Grubu (RASG) 
içerisinde paylaşma konusunda da teşvik edilmektedir. Devletler; emniyet bilgilerini paylaşmadan önce, koruma 
seviyesinin ve emniyet bilgilerinin paylaşılacağı şartların Annex 19'un Ek 3'üne uygun olmasını sağlamalıdırlar. Ayrıntılı 
rehberlik 7. Bölüm kapsamında yer almaktadır.

6-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

6.2.4.2 Emniyet analizine, aşağıdaki amaçlarla analitik teknikler uygulanabilir:

a) havacılık emniyetinin sürekli iyileştirilmesine zarar verecek tehlikelere ve unsurlara ilişkin katkı
sağlayıcı faktörlerin ve nedenlerin tespit edilmesi;

b) emniyet kontrollerinin etkinliğinin iyileştirilmesine ve arttırılmasına ilişkin alanların incelenmesi;

c) emniyet performansı ve trendlerinin sürekli izlenmesine destek sağlanması.

6.3 ANALİZ SONUÇLARININ RAPORLANMASI 

6.3.1 Emniyet veri analizinin sonuçları, yüksek emniyet riskine sahip alanları ön plana çıkararak karar alıcılara ve 
yöneticilere aşağıdaki hususların yerine getirilmesinde yardımcı olabilir:

a) derhal düzeltici eylemlerin uygulanması;

b) emniyet riskine dayalı gözetimin uygulanması;

c) emniyet politikasının veya emniyet amaçlarının tanımlanması veya rafine edilmesi;

d) emniyet performans göstergelerinin (SPI'ların) tanımlanması veya rafine edilmesi;

e) emniyet performansı hedeflerinin (SPT'lerin) tanımlanması veya rafine edilmesi;

f) emniyet performans göstergesi (SPI) tetikleyicilerinin belirlenmesi;

g) emniyetin teşvik edilmesi ve

h) daha ayrıntılı emniyet risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi.

6.3.2 Emniyet analizin sonuçları, havacılık emniyeti paydaşlarına, kolayca anlaşılabilecek bir şekilde sunulmalıdır. 
Sonuçlar; organizasyonun karar alıcıları, harici hizmet sağlayıcıları, Sivil Havacılık Otoriteleri (CAA'lar) ve diğer Devletler 
gibi kitleler göz önünde bulundurularak sunulmalıdır. Emniyet analizi sonuçları, birkaç şekilde sunulabilecek olup, 
örneklerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

a) Yakın emniyet uyarıları: felaket niteliğinde olabilecek ve acil eylem gerektiren olası sonuçlara neden
olabilecek emniyet tehlikelerinin diğer Devletlere veya hizmet sağlayıcılarına bildirilmesi.

b) Emniyet analizi raporları: genellikle analiz bulgularına müdahil olan belirsizlik derecesi ve kaynağı ile
ilgili net bir açıklaması olan kantitatif ve kalitatif bilgileri ortaya koyar. Bu raporlar, ilgili emniyet
tavsiyelerini de içerebilir.

c) Emniyet konferansları: Devletlerin ve hizmet sağlayıcılarının, işbirliğine dayalı çalışmaları teşvik
edebilecek emniyet bilgilerini ve emniyet analizi sonuçlarını paylaşmalarına yöneliktir.

6.3.3 Tavsiyelerin, söz konusu organizasyon bünyesindeki karar alıcılar tarafından göz önünde bulundurulması 
gereken eylem planlarına, kararlara ve önceliklere dönüştürülmesine ve mümkün olması halinde, analiz sonuçları ile ilgili 
olarak kimin, neyi, ne zamana kadar yapması gerektiğinin genel hatlarıyla belirtilmesine yardımcı olur.

6.3.4 Şemalar, grafikler, görseller ve panolar gibi görselleştirme araçları, veri analizi sonuçlarının ortaya 
konmasına yönelik basit ancak etkili yöntemlerdir. Görsel veri analizi raporlarına ilişkin birkaç örnek, ICAO’nun
https://icao.int/safety/iSTARSadresi üzerinden ulaşılabilen Entegre Emniyet Trendi Analiz ve Raporlama Sistemi'nde 
(iSTARS) yer almaktadır.
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6.5 VERİYE DAYALI KARAR ALMA 

6.5.1 Emniyet analizinin ve emniyet raporlamasının temel amacı, karar alıcılara, ortaya konulan verilere dayalı 
olarak karar almalarını sağlayan emniyet durumuna ilişkin resmi göstermektir. Bu, aynı zamanda, karar almaya ilişkin 
süreç odaklı bir yaklaşım olan veriye dayalı karar alma (DDDM veya D3M olarak da anılmaktadır) olarak da bilinmektedir.

6.5.2 Pek çok havacılık olayı, en azından kısmen, kötü yönetim kararlarından kaynaklanmakta olup para, iş gücü 
ve kaynak israfı ile sonuçlanabilmektedir. Emniyet karar alıcılarının hedefi, kısa vadede kötü sonuçları en aza indirmek, 
uzun vadede ise organizasyonun emniyet amaçlarının elde edilmesine katkıda bulunmaktır.

6.5.3 İyi kararlar alınması kolay değildir. Kararlar genellikle tüm ilgili faktörler göz önünde bulundurulamadan 
alınmaktadır. Karar alıcılar, aynı zamanda, bilinçli olsun veya olmasın, alınan kararları etkileyen önyargılarla karşı karşıya
kalmaktadır.

6.5.4 D3M'nin amacı, muhakkak "mükemmel" veya "olması gereken" kararın alınmasından ziyade, kısa vadeli 
amaca (gerçek kararın alındığı konu hakkında) ulaşan iyi bir karar almak ve uzun vadeli amacın (organizasyonun 
iyileştirilen emniyet performansı) elde edilmesine yönelik işler gerçekleştirmektir. İyi kararlar aşağıdaki kriterleri 
karşılamaktadır:

a) Şeffaf: Havacılık camiası, karar almak için kullanılan süreç de dahil olmak üzere, bir kararı etkileyen
faktörlerin tamamını bilmelidir.

b) Hesap Verebilir: Karar alıcı, kararı ve ilişkili sonuçları "sahiplenir". Açıklık ve şeffaflık, beraberinde hesap
verebilirliği de getirmektedir – Görev ve sorumlulukların ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı ve yeni karar ile
ilişkili beklentilerin net bir şekilde ana hatlarıyla belirtildiği durumlarda bir kararın arkasına saklanmak
kolay değildir.

c) Adil ve tarafsız: Karar alıcı, karar ile ilgisi olmayan hususlardan (örneğin: maddi kazanç veya kişisel
ilişkiler) etkilenmez.

d) Gerekçeli ve savunulabilir: Karara ilişkin girdiler ve izlenen süreç göz önünde bulundurulduğunda,
kararın makul olduğu gösterilebilir.

e) Tekrarlanabilir: Karar alıcının elinde bulunan bilgilerin aynıları göz önünde bulundurularak ve aynı süreç
kullanılarak, başka bir şahıs da aynı sonuca varmış olurdu.

f) Uygulanabilir: Karar yeterince açıktır ve bu açıklık, belirsizlikleri en aza indirir.

g) Pragmatik: İnsanlar, duyguları olan canlılar olduklarından duyguların mevcut olmadığı bir karar
muhtemel değildir. Ancak, kişinin kendi menfaatine yarayan duygusal önyargılar ortadan kaldırılabilir.
Zorlu kararlarla karşı karşıya kalındığında sorulması gereken soru şudur: Karar kime hizmet ediyor?

6.5.5 Veriye dayalı karar almanın avantajları 

6.5.5.1 D3M; karar alıcıların, emniyet politikası ve amaçları ile uyumlu olan ve değişim yönetimi, emniyet risk 
değerlendirmeleri vb. ile ilgili çeşitli hususları ele alan, istenen emniyet sonuçlarına odaklanmalarına imkân sağlar. D3M, 
aşağıdaki hususlara ilişkin kararlar konusunda yardımcı olur:

a) organizasyonu etkileyebilecek hukuki ve düzenleyici gerekliliklerde, yeni teknolojilerde veya
kaynaklarda beklenebilecek değişiklikler;

b) havacılık camiasının ve ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentilerine ilişkin olası değişiklikler;

6-6 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Şekil 6-2. Emniyet yönetimi ile D3M entegrasyonu 

Emniyet yönetimi

Risk yönetimi

Yüksek riskli/öncelikli 
alanların tespit edilmesi

Analiz sonucunun 
raporlanması

Toplanan verilerin 
kapsamına ve kalitesine 
yönelik geri bildirim

Kestirimci analiz 
Geleceğe dönük

kararlar, şu an 
olanlara dayalı olarak 

nasıl alınabilir (ve 
ölçülebilir kaynaklar 
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6.5 VERİYE DAYALI KARAR ALMA 

6.5.1 Emniyet analizinin ve emniyet raporlamasının temel amacı, karar alıcılara, ortaya konulan verilere dayalı 
olarak karar almalarını sağlayan emniyet durumuna ilişkin resmi göstermektir. Bu, aynı zamanda, karar almaya ilişkin 
süreç odaklı bir yaklaşım olan veriye dayalı karar alma (DDDM veya D3M olarak da anılmaktadır) olarak da bilinmektedir.

6.5.2 Pek çok havacılık olayı, en azından kısmen, kötü yönetim kararlarından kaynaklanmakta olup para, iş gücü 
ve kaynak israfı ile sonuçlanabilmektedir. Emniyet karar alıcılarının hedefi, kısa vadede kötü sonuçları en aza indirmek, 
uzun vadede ise organizasyonun emniyet amaçlarının elde edilmesine katkıda bulunmaktır.

6.5.3 İyi kararlar alınması kolay değildir. Kararlar genellikle tüm ilgili faktörler göz önünde bulundurulamadan 
alınmaktadır. Karar alıcılar, aynı zamanda, bilinçli olsun veya olmasın, alınan kararları etkileyen önyargılarla karşı karşıya
kalmaktadır.

6.5.4 D3M'nin amacı, muhakkak "mükemmel" veya "olması gereken" kararın alınmasından ziyade, kısa vadeli 
amaca (gerçek kararın alındığı konu hakkında) ulaşan iyi bir karar almak ve uzun vadeli amacın (organizasyonun 
iyileştirilen emniyet performansı) elde edilmesine yönelik işler gerçekleştirmektir. İyi kararlar aşağıdaki kriterleri 
karşılamaktadır:

a) Şeffaf: Havacılık camiası, karar almak için kullanılan süreç de dahil olmak üzere, bir kararı etkileyen
faktörlerin tamamını bilmelidir.

b) Hesap Verebilir: Karar alıcı, kararı ve ilişkili sonuçları "sahiplenir". Açıklık ve şeffaflık, beraberinde hesap
verebilirliği de getirmektedir – Görev ve sorumlulukların ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı ve yeni karar ile
ilişkili beklentilerin net bir şekilde ana hatlarıyla belirtildiği durumlarda bir kararın arkasına saklanmak
kolay değildir.

c) Adil ve tarafsız: Karar alıcı, karar ile ilgisi olmayan hususlardan (örneğin: maddi kazanç veya kişisel
ilişkiler) etkilenmez.

d) Gerekçeli ve savunulabilir: Karara ilişkin girdiler ve izlenen süreç göz önünde bulundurulduğunda,
kararın makul olduğu gösterilebilir.

e) Tekrarlanabilir: Karar alıcının elinde bulunan bilgilerin aynıları göz önünde bulundurularak ve aynı süreç
kullanılarak, başka bir şahıs da aynı sonuca varmış olurdu.

f) Uygulanabilir: Karar yeterince açıktır ve bu açıklık, belirsizlikleri en aza indirir.

g) Pragmatik: İnsanlar, duyguları olan canlılar olduklarından duyguların mevcut olmadığı bir karar
muhtemel değildir. Ancak, kişinin kendi menfaatine yarayan duygusal önyargılar ortadan kaldırılabilir.
Zorlu kararlarla karşı karşıya kalındığında sorulması gereken soru şudur: Karar kime hizmet ediyor?

6.5.5 Veriye dayalı karar almanın avantajları 

6.5.5.1 D3M; karar alıcıların, emniyet politikası ve amaçları ile uyumlu olan ve değişim yönetimi, emniyet risk 
değerlendirmeleri vb. ile ilgili çeşitli hususları ele alan, istenen emniyet sonuçlarına odaklanmalarına imkân sağlar. D3M, 
aşağıdaki hususlara ilişkin kararlar konusunda yardımcı olur:

a) organizasyonu etkileyebilecek hukuki ve düzenleyici gerekliliklerde, yeni teknolojilerde veya
kaynaklarda beklenebilecek değişiklikler;

b) havacılık camiasının ve ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentilerine ilişkin olası değişiklikler;
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Şekil 6-3. Veriye dayalı karar alma aşamaları 

1. Adım — Problemin veya amacın tanımlanması

6.5.7.2 D3M sürecinin planlanması ve tesis edilmesindeki ilk adım, çözülmesi gereken problemin veya elde edilmesi 
gereken emniyet amacını tanımlanmasıdır. Yanıtlanması gereken soru nedir? Emniyet karar alıcılarının alması gereken
karar nedir? Bu, daha stratejik kurum amaçları ile nasıl uyumlu hale getirilecek? Problem tanımının yapılması sürecinde, 
karar alıcılar kendilerine aşağıdaki soruları sormalıdır:

a) Verilen toplanması ve analizi, organizasyonun emniyet amaçlarını veya emniyet hedeflerini destekliyor
mu ve bunlarla ilgili mi?

b) İhtiyaç duyulan veriler mevcut mu? Yoksa makul bir şekilde elde edilebilir mi?

c) Verileri toplamak ve analiz etmek uygulanabilir ve makul mü?

d) İhtiyaç duyulan kaynaklar (insan, ekipman, yazılım, fonlar) mevcut mu?

6.5.7.3 Emniyet yönetim bağlamında; organizasyon bünyesindeki temel problem tanımlamaları, emniyet 
önceliklerinin, emniyet amaçları paralelinde değerlendirilerek seçilmesi ve emniyet riskinin hafifletilmesine yönelik 
tedbirlerin tesis edilmesi ile ilgilidir.

2. Adım — Karar almayı destekleyecek verilere erişim

6.5.7.4 Bir sonraki adım, problemin çözülmesi için (bilgilerin korunmasına yönelik hükümler göz önünde 
bulundurularak) hangi verilere ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesidir. Hiçbir veri, diğer verilerden daha önemli değildir. 
Mevcut verilerin, probleme yanıt bulunmasına ve çözülmesine yardımcı olup olmayacağına odaklanılmalıdır. İhtiyaç 
duyulan verilerin mevcut olması halinde, 4. adıma geçin. Uygun verilerin mevcut olmaması halinde, organizasyonun yeni
emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini anlamlı şekillerde toplaması, saklaması, analiz etmesi ve ortaya koyması 
gerekecektir.
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c) belirlenmesi ve yönetilmesi gereken çeşitli öncelikler (örneğin: stratejik, operasyonel, kaynaklar);

d) yeni karar(lar)ın uygulanması için ihtiyaç duyulabilecek yeni kabiliyetler, yetkinlikler ve hatta değişim
yönetimi süreçleri;

e) değerlendirilmesi, yönetilmesi veya en aza indirilmesi gereken riskler;

f) ilgili taraflar için halihazırda en büyük değeri oluşturan mevcut hizmetler, ürünler ve süreçler ve

g) yeni hizmetlere, ürünlere ve süreçlere ilişkin gittikçe gelişen talepler.

6.5.5.2 D3M gibi yapılandırılmış bir yaklaşım, karar alıcıları, emniyet verilerinin ifade ettikleri ile uyum sağlayan 
kararlara yönlendirmektedir. Bu, emniyet performansı yönetim çerçevesi kapsamında güven gerektirmekte olup, emniyet 
verilerini toplama ve işleme sistemi (SDCPS) içerisinde güven olması halinde, buradan hareketle alınan kararlarda da 
güven söz konusu olacaktır.

6.5.6 Veriye dayalı karar alma hususunda sıklıkla karşılaşılan zorluklar 

6.5.6.1 Veri toplanmasına ve analizine ilişkin süreçlerin uygulanması, zaman ve paranın yanı sıra, organizasyonda 
mevcut olmayabilecek uzmanlık ve kabiliyetler de gerektirmektedir. Karar alma sürecine tahsis edilmesi gereken uygun 
zaman ve kaynak miktarı dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır. Karar alma süreci kapsamındaki para miktarı, 
kararın etki alanı ve emniyet istikrarı göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdendir. Organizasyonun sürece dahil 
olan hususları anlamaması halinde, D3M süreci, emniyet karar alıcılarının hayal kırıklığı yaşamalarına ve bu nedenle 
süreci baltalamalarına veya süreçten çekilmelerine neden olabilmektedir. SSP gibi; SMS, D3M ve emniyet performans 
yönetimi de D3M'nin sunduğu fırsatları azami düzeye çıkartmak için gereken yapıları ve kabiliyetleri oluşturma ve sürdürme 
taahhüdü gerektirmektedir.

6.5.6.2 Bir veriye ilişkin güven inşa etmek, bir uzmanın veri girdilerine ve fikrine güvenmekten daha zordur. D3M 
yaklaşımının benimsenmesi, kararların güvenilir emniyet performans göstergelerine (SPI'lar) ve diğer emniyet verileri 
analizi sonuçlarına dayalı olduğu kurum kültüründe ve zihniyetinde değişim yaşanmasını gerektirmektedir.

6.5.6.3 Bazı durumlarda, karar alma süreci, "mümkün olan en iyi" çözümü bulmaya çalışırken açmaza 
girebilmektedir ("analiz felci" olarak da bilinmektedir). Bunun önüne geçmek için kullanılabilecek stratejiler aşağıdakileri 
içermektedir:

a) son teslim tarihinin belirlenmesi;

b) kapsamın ve amacın iyi bir şekilde tanımlanması ve

c) ilk seferde "mükemmel" bir karar veya çözümün amaçlanmasından ziyade "uygun" ve "uygulanabilir"
bir karar alarak, bu kararların gittikçe geliştirilmesi.

6.5.7 Veriye dayalı karar alma süreci 

6.5.7.1 D3M süreci, SSP ve SMS'nin değerini ve etkinliğini arttıran çok önemli bir araç olabilmektedir. Etkili emniyet 
yönetimi, savunulabilir ve bilinçli kararların alınmasına bağlıdır. Bunun karşılığında; etkili D3M, hepsi D3M sürecinin 
bileşenlerini oluşturan açık bir şekilde tanımlanmış emniyet verileri ve bilgileri gerekliliklerine, standartlara, toplama 
yöntemlerine, veri yönetimine, analizine ve paylaşımına dayanmaktadır. Şekil 6-3'te D3M süreci gösterilmektedir.



EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI

373DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Bölüm 6. Emniyet analizi 6-9
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5. Adım — Kararın iletilmesi

6.5.7.10 Emniyet kararının etkili olabilmesi için, aşağıdakileri içeren paydaşlara iletilmesi gerekir:

a) gerekli eylemleri kanunlaştırmak için gereken personel;

b) (gerekli olması halinde) durumu raporlayan şahıs;

c) emniyet iyileştirmelerinden haberdar olmalarını sağlamak için tüm personel (emniyetin teşviki;
Devletler 8. bölümü, hizmet sağlayıcılar ise 9. bölümü incelemeli) ve

d) emniyet kararının, organizasyonun bilgilerine derç edilmesini sağlayacak kuruluş bilgi yöneticileri.

6.5.7.11 Emniyet iletişimleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler için, Devletler 8.6, hizmet sağlayıcıları ise 9.6 sayılı 
maddeyi incelemelidir.
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3. Adım — Karar almayı destekleyecek verilerin talep edilmesi

6.5.7.5 Verilerin halihazırda mevcut olmaması halinde, organizasyonun verileri toplamak için yöntemler bulması 
gerekmektedir. Bu, başka bir emniyet performans göstergesinin (SPI'nın) ve belki de bununla uyumlu emniyet performans 
hedeflerinin (SPT'ler) tesis edilmesi anlamına gelebilecektir. İlave göstergelerin tesis edilmesi beraberinde masrafı da 
getirmektedir. Bu masrafın bilinmesi halinde, organizasyon, elde edilecek faydaların söz konusu masraflardan daha baskın 
olup olmadığına yönelik bir öngörüde bulunmalıdır. Esas odak noktası, veriye dayalı etkin emniyet kararlarının alınması 
için ihtiyaç duyulan emniyet verilerinin tespit edilmesi, izlenmesi ve hesaplanması olmalıdır. Masrafların elde edilecek 
faydalardan daha baskın olması halinde, alternatif veri kaynaklarını ve/veya göstergelerini göz önünde bulundurun.

6.5.7.6 D3M sürecinin planlama aşamasında, organizasyon, emniyet performans hedeflerini (STP'ler) ve emniyet 
performans göstergelerini (SPI'lar) tesis ederek ve verileri analiz ederek neyi elde etmek istediğini tanımlamalıdır. 
Organizasyonun neden tespit edilen problemi ele alması gerekiyor? Makul hedef nedir? Emniyet karar alıcıları, veri 
toplama ve analizinin sonuçlarını nasıl ve nerede kullanacak? Organizasyonun emniyet verilerini ve bilgilerini neden 
topladığının, analiz ettiğinin, paylaştığının ve değişiminin yapıldığının net bir şekilde anlaşılması, emniyet verileri toplama 
ve işleme sistemlerini (SDCPS) için elzemdir.

6.5.7.7 Aşağıda belirtilen unsurların tamamı, herhangi bir organizasyonun trendleri belirlemesine, bilinçli kararlar 
almasına, tanımlanan amaçlara ilişkin emniyet performansını değerlendirmesine, riskleri değerlendirmesine veya 
gerekliliklerini yerine getirmesine imkân sağlar:

a) emniyet performansı yönetimi - emniyet verileri ve bilgileri yönetişim çerçevesi olarak;

b) SDCPS - emniyet verilerinin toplanmasına ve işlenmesine ilişkin işlevsellik olarak ve

c) Güvenilir bir karar alma süreci olarak D3M.

4. Adım — Veri analizi sonuçlarının yorumlanması ve veriye dayalı kararların alınması

6.5.7.8 Toplanan veriler, karar alıcılara doğru zamanda ve anlamlı şekillerde sunulmalıdır. Veri setlerinin uygunluğu 
ve boyutu, mantıksal analizlerin karmaşıklığı ve veri analistlerinin kabiliyetleri, ancak verilerin ihtiyaç duyulduğu zamanda
ve karar alıcıların bunları kolay bir şekilde anlayabileceği formatlarda sunulması halinde etkili olacaktır. Verilerden elde 
edilen fikirler, karar alma sürecine bilgi olarak geri dönmeli ve en nihayetinde emniyet performansını geliştirmelidir.

6.5.7.9 Pek çok karar alma modeli mevcuttur. Üzerinde mutabakata varılmış ve standardize edilmiş bir süreçten 
yararlanılması, organizasyonun veriye dayalı kararlarının tutarlılığını ve etkinliğini en üst düzeye çıkaracak olup, 
ekseriyetle aşağıdaki aşamaları içerecektir:

a) ihtiyaç duyulan kabiliyetlere ve deneyime sahip olan bir ekibin/grubun oluşturulması (örneğin: emniyet 
eylem grubu (SAG));

b) emniyet probleminin veya amacının ve bağlamın net bir şekilde tanımlanması;

c) sürekli uyumun sağlanması için organizasyonun emniyet performans hedeflerinin (SPT'ler) ve emniyet 
amaçlarının gözden geçirilmesi;

d) emniyet verilerinin neleri işaret ettiğini anlamak için söz konusu verilerin gözden geçirilmesi ve 
yorumlanması;

e) uygun alternatiflerin göz önünde bulundurulması ve analiz edilmesi;

f) uygulanabilir eylemlere (veya eylemsizliklere) ilişkin riskin göz önünde bulundurulması;

g) karar alma grubu arasında fikir birliğinin sağlanması;

h) veriye dayalı karara bağlı kalınması ve karara uygun şekilde hareket edilmesi (verinin eyleme 
dönüştürülmesi) ve

i) sonuçların izlenerek değerlendirilmesi.
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5. Adım — Kararın iletilmesi

6.5.7.10 Emniyet kararının etkili olabilmesi için, aşağıdakileri içeren paydaşlara iletilmesi gerekir:

a) gerekli eylemleri kanunlaştırmak için gereken personel;

b) (gerekli olması halinde) durumu raporlayan şahıs;

c) emniyet iyileştirmelerinden haberdar olmalarını sağlamak için tüm personel (emniyetin teşviki;
Devletler 8. bölümü, hizmet sağlayıcılar ise 9. bölümü incelemeli) ve

d) emniyet kararının, organizasyonun bilgilerine derç edilmesini sağlayacak kuruluş bilgi yöneticileri.

6.5.7.11 Emniyet iletişimleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler için, Devletler 8.6, hizmet sağlayıcıları ise 9.6 sayılı 
maddeyi incelemelidir.

6-10 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

3. Adım — Karar almayı destekleyecek verilerin talep edilmesi
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olup olmadığına yönelik bir öngörüde bulunmalıdır. Esas odak noktası, veriye dayalı etkin emniyet kararlarının alınması 
için ihtiyaç duyulan emniyet verilerinin tespit edilmesi, izlenmesi ve hesaplanması olmalıdır. Masrafların elde edilecek 
faydalardan daha baskın olması halinde, alternatif veri kaynaklarını ve/veya göstergelerini göz önünde bulundurun.

6.5.7.6 D3M sürecinin planlama aşamasında, organizasyon, emniyet performans hedeflerini (STP'ler) ve emniyet 
performans göstergelerini (SPI'lar) tesis ederek ve verileri analiz ederek neyi elde etmek istediğini tanımlamalıdır. 
Organizasyonun neden tespit edilen problemi ele alması gerekiyor? Makul hedef nedir? Emniyet karar alıcıları, veri 
toplama ve analizinin sonuçlarını nasıl ve nerede kullanacak? Organizasyonun emniyet verilerini ve bilgilerini neden 
topladığının, analiz ettiğinin, paylaştığının ve değişiminin yapıldığının net bir şekilde anlaşılması, emniyet verileri toplama 
ve işleme sistemlerini (SDCPS) için elzemdir.

6.5.7.7 Aşağıda belirtilen unsurların tamamı, herhangi bir organizasyonun trendleri belirlemesine, bilinçli kararlar 
almasına, tanımlanan amaçlara ilişkin emniyet performansını değerlendirmesine, riskleri değerlendirmesine veya 
gerekliliklerini yerine getirmesine imkân sağlar:

a) emniyet performansı yönetimi - emniyet verileri ve bilgileri yönetişim çerçevesi olarak;

b) SDCPS - emniyet verilerinin toplanmasına ve işlenmesine ilişkin işlevsellik olarak ve

c) Güvenilir bir karar alma süreci olarak D3M.

4. Adım — Veri analizi sonuçlarının yorumlanması ve veriye dayalı kararların alınması

6.5.7.8 Toplanan veriler, karar alıcılara doğru zamanda ve anlamlı şekillerde sunulmalıdır. Veri setlerinin uygunluğu 
ve boyutu, mantıksal analizlerin karmaşıklığı ve veri analistlerinin kabiliyetleri, ancak verilerin ihtiyaç duyulduğu zamanda
ve karar alıcıların bunları kolay bir şekilde anlayabileceği formatlarda sunulması halinde etkili olacaktır. Verilerden elde 
edilen fikirler, karar alma sürecine bilgi olarak geri dönmeli ve en nihayetinde emniyet performansını geliştirmelidir.

6.5.7.9 Pek çok karar alma modeli mevcuttur. Üzerinde mutabakata varılmış ve standardize edilmiş bir süreçten 
yararlanılması, organizasyonun veriye dayalı kararlarının tutarlılığını ve etkinliğini en üst düzeye çıkaracak olup, 
ekseriyetle aşağıdaki aşamaları içerecektir:

a) ihtiyaç duyulan kabiliyetlere ve deneyime sahip olan bir ekibin/grubun oluşturulması (örneğin: emniyet 
eylem grubu (SAG));

b) emniyet probleminin veya amacının ve bağlamın net bir şekilde tanımlanması;

c) sürekli uyumun sağlanması için organizasyonun emniyet performans hedeflerinin (SPT'ler) ve emniyet 
amaçlarının gözden geçirilmesi;

d) emniyet verilerinin neleri işaret ettiğini anlamak için söz konusu verilerin gözden geçirilmesi ve 
yorumlanması;

e) uygun alternatiflerin göz önünde bulundurulması ve analiz edilmesi;

f) uygulanabilir eylemlere (veya eylemsizliklere) ilişkin riskin göz önünde bulundurulması;

g) karar alma grubu arasında fikir birliğinin sağlanması;

h) veriye dayalı karara bağlı kalınması ve karara uygun şekilde hareket edilmesi (verinin eyleme 
dönüştürülmesi) ve

i) sonuçların izlenerek değerlendirilmesi.
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Bölüm 7 

EMNİYET VERİLERİNİN, EMNİYET BİLGİLERİNİN VE 
İLGİLİ KAYNAKLARIN KORUNMASI  

7.1 AMAÇLAR VE İÇERİK 

7.1.1 Bu bölümde, emniyet raporlaması sistemleri tarafından yakalanan veya söz konusu sistemlerden elde edilen 
emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yanı sıra söz konusu verilerin ve bilgilerin kaynaklarının korunmasını düzenleyen
temel ilkeler açıklanmaktadır.1 Aynı zamanda söz konusu prensiplerin Devlet havacılık düzenleme otoriteleri, hizmet 
sağlayıcıları, kanun koyucular, hukukçular, savcılar, yargı görevlileri ile güvenlik verilerinin, güvenlik bilgilerinin ve bunlara 
ilişkin kaynakların kullanımı ve korunması ile ilgili kararların alınması konusunda sorumluluğu olan sair yetkili otoriteler 
tarafından uygulanmasına yönelik kılavuz bilgiler ve tavsiyeler de yer almaktadır. Bu bölüm; emniyet verilerine veya 
emniyet bilgilerine erişim sağlamak veya söz konusu verileri veya bilgileri paylaşmak isteyen sair kişiler için yararlı olabilir.

7.1.2 Bu bölüm kapsamında aşağıdaki konu başlıkları yer almaktadır:

a) temel prensipler;

b) koruma kapsamı ve seviyesi;

c) koruma prensipleri;

d) istisna prensipleri;

e) kamunun bilgilendirilmesi;

f) kayıtlı verilerin korunması ve

g) emniyet bilgilerinin değişimi ve paylaşılması.

7.2 TEMEL PRENSİPLER 

7.2.1 Emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve bunlara ilişkin kaynakların korunmasındaki amaç, bireyleri ve 
organizasyonları emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini raporlama konusunda teşvik ederken bunların havacılık güvenliğini 
sürdürmek veya geliştirmek için kullanılması amacıyla sürekli mevcut olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda; korumaların 
uygulanmasının önemi yadsınamaz. Korumalar, kaynakları, emniyetle ilgili yükümlülüklerinden kurtarma ya da adaletin 
uygun şekilde yönetilmesine müdahalede bulunma amacını taşımamaktadır.

7.2.2 Havacılık emniyeti, yalnızca Devletlerin veya hizmet sağlayıcıların sorumluluğu değildir. Aksine, tüm 
paydaşların, diğerlerinin yanı sıra, emniyet raporları yoluyla ilgili verileri ve bilgileri sağlamak suretiyle katkı sağlaması 
gereken ortak bir sorumluluktur.

1. Annex 19 uyarınca, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kaynakları hem bireyleri hem de organizasyonları içermektedir.
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EMNİYET VERİLERİNİN, EMNİYET BİLGİLERİNİN VE 
İLGİLİ KAYNAKLARIN KORUNMASI  

7.1 AMAÇLAR VE İÇERİK 

7.1.1 Bu bölümde, emniyet raporlaması sistemleri tarafından yakalanan veya söz konusu sistemlerden elde edilen 
emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yanı sıra söz konusu verilerin ve bilgilerin kaynaklarının korunmasını düzenleyen
temel ilkeler açıklanmaktadır.1 Aynı zamanda söz konusu prensiplerin Devlet havacılık düzenleme otoriteleri, hizmet 
sağlayıcıları, kanun koyucular, hukukçular, savcılar, yargı görevlileri ile güvenlik verilerinin, güvenlik bilgilerinin ve bunlara 
ilişkin kaynakların kullanımı ve korunması ile ilgili kararların alınması konusunda sorumluluğu olan sair yetkili otoriteler 
tarafından uygulanmasına yönelik kılavuz bilgiler ve tavsiyeler de yer almaktadır. Bu bölüm; emniyet verilerine veya 
emniyet bilgilerine erişim sağlamak veya söz konusu verileri veya bilgileri paylaşmak isteyen sair kişiler için yararlı olabilir.

7.1.2 Bu bölüm kapsamında aşağıdaki konu başlıkları yer almaktadır:

a) temel prensipler;

b) koruma kapsamı ve seviyesi;

c) koruma prensipleri;

d) istisna prensipleri;

e) kamunun bilgilendirilmesi;

f) kayıtlı verilerin korunması ve

g) emniyet bilgilerinin değişimi ve paylaşılması.

7.2 TEMEL PRENSİPLER 

7.2.1 Emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve bunlara ilişkin kaynakların korunmasındaki amaç, bireyleri ve 
organizasyonları emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini raporlama konusunda teşvik ederken bunların havacılık güvenliğini 
sürdürmek veya geliştirmek için kullanılması amacıyla sürekli mevcut olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda; korumaların 
uygulanmasının önemi yadsınamaz. Korumalar, kaynakları, emniyetle ilgili yükümlülüklerinden kurtarma ya da adaletin 
uygun şekilde yönetilmesine müdahalede bulunma amacını taşımamaktadır.

7.2.2 Havacılık emniyeti, yalnızca Devletlerin veya hizmet sağlayıcıların sorumluluğu değildir. Aksine, tüm 
paydaşların, diğerlerinin yanı sıra, emniyet raporları yoluyla ilgili verileri ve bilgileri sağlamak suretiyle katkı sağlaması 
gereken ortak bir sorumluluktur.

1. Annex 19 uyarınca, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kaynakları hem bireyleri hem de organizasyonları içermektedir.
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Bölüm 7. Emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve ilgili kaynakların 
  

7-11

Bu amaçlar göz önünde bulundurulduğunda, önleyici veya koruyucu tedbirler, tesis edilmiş protokoller kapsamında cezai 
veya disipliner olarak addedilmeyecektir. Söz konusu tedbirlerin amacı, hafifletilmemiş bir emniyet riskine maruz 
kalınmasını engellemek veya en aza indirmektir.

7.2.10 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yanı sıra bunlara ilişkin kaynakların korunmasına yönelik olarak 
Annex 19 dahilinde yer alan esaslar, Annex 19 kapsamında öngörüldüğü üzere, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin 
Devletler arasında değişiminin yapılmasının kolaylaştırmak amacıyla, eşit şartların yanı sıra daha keskin bir netlik ve 
şeffaflık sağlar.

7.3 KORUMA KAPSAMI 

7.3.1 Koruma prensipleri kapsamında yer alan emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kapsamı 

7.3.1.1 Koruma, gönüllü emniyet raporlaması sistemleri ve ilgili kaynaklar tarafından yakalanan emniyet verileri ve 
söz konusu sistemlerden ve ilgili kaynaklardan elde edilen emniyet bilgileri için geçerlidir. Bu, uygulanabilir olduğu hallerde, 
zorunlu emniyet raporlaması sistemleri için de geçerli olabilir (bkz. aşağıda yer alan 7.4.3 sayılı madde). Emniyet verilerinin 
ve emniyet bilgilerinin kaynakları bireyler veya organizasyonlar olabilir.

7.3.1.2 Bazı Devletlerde, emniyet raporlaması sistemleri, verilerin Devlet otoriteleri veya havacılık hizmet 
sağlayıcıları tarafından emniyet soruşturmalarına raporlanmasını, (otomatik veri yakalama sistemleri ve manuel veri 
yakalama sistemleri dahil olmak üzere) kendiliğinden açıklamalı raporlama sistemleri tarafından yakalanan veri ve bilgileri 
veya diğer ilgili emniyet verileri ve bilgilerini içerebilir. Bu nedenle koruma ve istisna prensipleri, bu sistemler tarafından
yakalanan emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini de içerecek şekilde genişletilebilir.

7.3.1.3 Koruma ve istisna prensiplerinin geçerli olacağı başka durumlar da mevcuttur. Örneğin, Annex 6 — Hava 
Araçlarının İşletilmesi, Kısım I — Uluslararası Ticari Hava Taşımacılığı – Uçaklar kapsamında uçuş verileri analiz (FDA) 
programları kaynaklarının, Annex 19 kapsamında yer alan esaslara uygun olarak korunması gerektiği belirtilmektedir.

7.3.1.4 Emniyet raporlaması sistemleri ve söz konusu sistemlerin bir parçası olabilecek türde sistemler tarafından 
yakalanabilecek emniyet verileri ve emniyet bilgileri türü, emniyet yönetimi sistemlerinin bizzat gelişimi ile birlikte zamanla 
değişebilir. Halihazırda Annex 19 kapsamında açık bir şekilde belirtilmeyen emniyet verileri, emniyet bilgileri ve emniyet 
raporlaması sistemleri, ileride Annex 19 kapsamında idare edilebilir.

7.3.2 Diğer Annex'ler kapsamında yer alan koruma prensipleriyle etkileşim 

7.3.2.1 Annex 19 kapsamında korunmakta olan birtakım emniyet verisi ve emniyet bilgisi türleri, bazı durumlarda, 
sair koruma gerekliliklerine tabi olabilir.

7.3.2.2 Annex 13 kapsamında bir soruşturmanın başlatılması durumunda, Annex 13 kapsamında listelenmekte olan 
kaza ve olay soruşturma kayıtları, Annex 19 değil Annex 13 kapsamında belirtilen korumalara tabi olacağı Annex 19 
kapsamında özellikle belirtilmektedir.

7.3.2.3 Bu ilke, Annex 13 kapsamında belirtilen herhangi bir kazanın veya olayın vuku bulmasından itibaren geçerli 
olup, Nihai Raporun yayınlanmasından sonra dahi geçerli olmaya devam eder. Kaza ve olay soruşturma kayıtlarının 
korunmasına ilişkin rehberlik, Emniyet Bilgilerinin Korunmasına ilişkin El Kitabı (Doc 10053) kapsamında yer almaktadır.

7.3.2.4 Benzer şekilde Annex 19, emniyet yönetimi amaçlarıyla kullanıldıklarında kayıtlı verilere koruma sağlarken 
Annex 6, Annex 13 türü soruşturmalar haricinde normal operasyonlarda uçuş kayıt cihazı tarafından gerçekleştirilen 
kayıtlara ilişkin koruma sağlamaktadır.

7-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

7.2.3 Veri ve bilgiler çeşitli kaynaklardan gelebilirken, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin havacılık sistemi 
içerisinde bireyler ve organizasyonlar tarafından raporlanması, emniyet yönetimi için elzemdir. Etkin emniyet raporlaması 
sistemleri, Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından mevcut ve olası emniyet eksikliklerine ve tehlikelerine işaret edilmesi 
için gerekli olan ilgili verilere ve bilgilere erişilecek şekilde, kişilerin kendi hatalarını ve deneyimlerini rapor etmeye istekli
olmalarının ve isteklerini korumalarının sağlanmasına yardımcı olur. Bu güvence, insanların, istisna prensiplerinden biri 
geçerli olmadığı sürece, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yalnızca emniyeti sürdürmek ve geliştirmek amacıyla 
kullanılacağından emin olabildikleri bir ortam oluşturulmak suretiyle sağlanır.

7.2.4 Annex 19 kapsamında, raporda bahsedilen bireylere veya organizasyonlara yönelik korumaya yer 
verilmemektedir. Ancak, Devletler, korumayı, raporda bahsedilen bireyleri veya organizasyonları kapsayarak şekilde 
genişletebilirler.

7.2.5 Raporladıkları emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yanı sıra hem bireylerin hem de organizasyonların 
korunması önemlidir. Bireyler ve organizasyonlar, aşağıdaki yollarla korunur:

a) raporlarına dayalı olarak cezalandırılmamalarını sağlayarak ve

b) raporlanan emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kullanımını, emniyetin sürdürülmesi veya
geliştirilmesi amaçlarıyla sınırlandırarak.

Söz konusu korumalar, aşağıda ele alınan istisna prensiplerinden biri geçerli olmadığı sürece uygulanır.

7.2.6 Annex 19 kapsamında, Devletler tarafından, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin, herhangi bir istisna 
prensibi geçerli olmadığı sürece, koruma prensiplerinde ortaya konmakta olanlar haricinde hiçbir amaçla 
kullanılmamasının sağlanması öngörülmektedir. Söz konusu koruyucu ilkelerden sapmaya izin verilebilecek durumlar, 
istisna prensipleri kapsamında ortaya konmaktadır.

7.2.7 Raporlanan emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine dayalı olarak; Devletler ve hizmet sağlayıcıları 
tarafından, emniyetin sürdürülmesi veya geliştirilmesi yani Devletler ve hizmet sağlayıcılarının aşağıdakilere yönelik uygun 
adımları atmasını sağlamak amacıyla önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetlerde bulunulması gerekebilecektir:

a) risk tespit edilerek hafifletilebilene kadar, herhangi bir emniyet riskinin sonucu olarak meydana
gelebilecek ani hasar veya yaralanma potansiyeline karşı koruma sağlamak;

b) ileride böyle bir riskin ortaya çıkabilme ihtimalini en aza indirmek amacıyla uygun önlemin alınmasını
sağlamak;

c) herhangi bir hafifletilmeyen emniyet riskine maruz kalınmasını önlemek veya

d) bizzat raporlama sisteminin ve söz konusu sistemin bir parçasını teşkil ettiği daha büyük sistemin
bütünlüğünü sağlamak.

7.2.8 Söz konusu faaliyetlerin, herhangi bir emniyet yönetimi sisteminin amaçları ve etkinliği bakımından elzem 
olması nedeniyle, Annex 19 kapsamında, havacılık emniyetini sürdürecek veya geliştirecek önleyici, düzeltici ve iyileştirici 
faaliyetlerin engellenmeyeceği açık bir şekilde belirtilmektedir. Söz konusu faaliyetlerin geçerli emniyet yönetimi 
süreçlerinin bir fonksiyonu gibi değerlendirilebilmesi nedeniyle, Annex 19 kapsamında ortaya konmakta olan istisna 
prensiplerine tabi değildir.

7.2.9 Önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetler, tespit edilen emniyet riskleri etkin bir şekilde ele alınana kadar, 
birtakım ayrıcalıkların3 uygulanmasının, hizmetlerin ifasının veya hava aracının işletilmesinin kısıtlanmasını, 
sınırlandırılmasını veya engellenmesini2 gerektirebilir mi? 

2. Ayrıcalıkların uygulanmasının engellenmesi, lisans ayrıcalıklarının askıya alınmasını veya iptal edilmesini içerebilir.
3. İzin sahibinin ayrıcalıkları, Devlet havacılık düzenleyici otoriteler tarafından düzenlenen lisans veya sertifika kapsamında belirtilmektedir.
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Bu amaçlar göz önünde bulundurulduğunda, önleyici veya koruyucu tedbirler, tesis edilmiş protokoller kapsamında cezai 
veya disipliner olarak addedilmeyecektir. Söz konusu tedbirlerin amacı, hafifletilmemiş bir emniyet riskine maruz 
kalınmasını engellemek veya en aza indirmektir.

7.2.10 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yanı sıra bunlara ilişkin kaynakların korunmasına yönelik olarak 
Annex 19 dahilinde yer alan esaslar, Annex 19 kapsamında öngörüldüğü üzere, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin 
Devletler arasında değişiminin yapılmasının kolaylaştırmak amacıyla, eşit şartların yanı sıra daha keskin bir netlik ve 
şeffaflık sağlar.

7.3 KORUMA KAPSAMI 

7.3.1 Koruma prensipleri kapsamında yer alan emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kapsamı 

7.3.1.1 Koruma, gönüllü emniyet raporlaması sistemleri ve ilgili kaynaklar tarafından yakalanan emniyet verileri ve 
söz konusu sistemlerden ve ilgili kaynaklardan elde edilen emniyet bilgileri için geçerlidir. Bu, uygulanabilir olduğu hallerde, 
zorunlu emniyet raporlaması sistemleri için de geçerli olabilir (bkz. aşağıda yer alan 7.4.3 sayılı madde). Emniyet verilerinin 
ve emniyet bilgilerinin kaynakları bireyler veya organizasyonlar olabilir.

7.3.1.2 Bazı Devletlerde, emniyet raporlaması sistemleri, verilerin Devlet otoriteleri veya havacılık hizmet 
sağlayıcıları tarafından emniyet soruşturmalarına raporlanmasını, (otomatik veri yakalama sistemleri ve manuel veri 
yakalama sistemleri dahil olmak üzere) kendiliğinden açıklamalı raporlama sistemleri tarafından yakalanan veri ve bilgileri 
veya diğer ilgili emniyet verileri ve bilgilerini içerebilir. Bu nedenle koruma ve istisna prensipleri, bu sistemler tarafından
yakalanan emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini de içerecek şekilde genişletilebilir.

7.3.1.3 Koruma ve istisna prensiplerinin geçerli olacağı başka durumlar da mevcuttur. Örneğin, Annex 6 — Hava 
Araçlarının İşletilmesi, Kısım I — Uluslararası Ticari Hava Taşımacılığı – Uçaklar kapsamında uçuş verileri analiz (FDA) 
programları kaynaklarının, Annex 19 kapsamında yer alan esaslara uygun olarak korunması gerektiği belirtilmektedir.

7.3.1.4 Emniyet raporlaması sistemleri ve söz konusu sistemlerin bir parçası olabilecek türde sistemler tarafından 
yakalanabilecek emniyet verileri ve emniyet bilgileri türü, emniyet yönetimi sistemlerinin bizzat gelişimi ile birlikte zamanla 
değişebilir. Halihazırda Annex 19 kapsamında açık bir şekilde belirtilmeyen emniyet verileri, emniyet bilgileri ve emniyet 
raporlaması sistemleri, ileride Annex 19 kapsamında idare edilebilir.

7.3.2 Diğer Annex'ler kapsamında yer alan koruma prensipleriyle etkileşim 

7.3.2.1 Annex 19 kapsamında korunmakta olan birtakım emniyet verisi ve emniyet bilgisi türleri, bazı durumlarda, 
sair koruma gerekliliklerine tabi olabilir.

7.3.2.2 Annex 13 kapsamında bir soruşturmanın başlatılması durumunda, Annex 13 kapsamında listelenmekte olan 
kaza ve olay soruşturma kayıtları, Annex 19 değil Annex 13 kapsamında belirtilen korumalara tabi olacağı Annex 19 
kapsamında özellikle belirtilmektedir.

7.3.2.3 Bu ilke, Annex 13 kapsamında belirtilen herhangi bir kazanın veya olayın vuku bulmasından itibaren geçerli 
olup, Nihai Raporun yayınlanmasından sonra dahi geçerli olmaya devam eder. Kaza ve olay soruşturma kayıtlarının 
korunmasına ilişkin rehberlik, Emniyet Bilgilerinin Korunmasına ilişkin El Kitabı (Doc 10053) kapsamında yer almaktadır.

7.3.2.4 Benzer şekilde Annex 19, emniyet yönetimi amaçlarıyla kullanıldıklarında kayıtlı verilere koruma sağlarken 
Annex 6, Annex 13 türü soruşturmalar haricinde normal operasyonlarda uçuş kayıt cihazı tarafından gerçekleştirilen 
kayıtlara ilişkin koruma sağlamaktadır.

7-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

7.2.3 Veri ve bilgiler çeşitli kaynaklardan gelebilirken, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin havacılık sistemi 
içerisinde bireyler ve organizasyonlar tarafından raporlanması, emniyet yönetimi için elzemdir. Etkin emniyet raporlaması 
sistemleri, Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından mevcut ve olası emniyet eksikliklerine ve tehlikelerine işaret edilmesi 
için gerekli olan ilgili verilere ve bilgilere erişilecek şekilde, kişilerin kendi hatalarını ve deneyimlerini rapor etmeye istekli
olmalarının ve isteklerini korumalarının sağlanmasına yardımcı olur. Bu güvence, insanların, istisna prensiplerinden biri 
geçerli olmadığı sürece, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yalnızca emniyeti sürdürmek ve geliştirmek amacıyla 
kullanılacağından emin olabildikleri bir ortam oluşturulmak suretiyle sağlanır.

7.2.4 Annex 19 kapsamında, raporda bahsedilen bireylere veya organizasyonlara yönelik korumaya yer 
verilmemektedir. Ancak, Devletler, korumayı, raporda bahsedilen bireyleri veya organizasyonları kapsayarak şekilde 
genişletebilirler.

7.2.5 Raporladıkları emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yanı sıra hem bireylerin hem de organizasyonların 
korunması önemlidir. Bireyler ve organizasyonlar, aşağıdaki yollarla korunur:

a) raporlarına dayalı olarak cezalandırılmamalarını sağlayarak ve

b) raporlanan emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kullanımını, emniyetin sürdürülmesi veya
geliştirilmesi amaçlarıyla sınırlandırarak.

Söz konusu korumalar, aşağıda ele alınan istisna prensiplerinden biri geçerli olmadığı sürece uygulanır.

7.2.6 Annex 19 kapsamında, Devletler tarafından, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin, herhangi bir istisna 
prensibi geçerli olmadığı sürece, koruma prensiplerinde ortaya konmakta olanlar haricinde hiçbir amaçla 
kullanılmamasının sağlanması öngörülmektedir. Söz konusu koruyucu ilkelerden sapmaya izin verilebilecek durumlar, 
istisna prensipleri kapsamında ortaya konmaktadır.

7.2.7 Raporlanan emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine dayalı olarak; Devletler ve hizmet sağlayıcıları 
tarafından, emniyetin sürdürülmesi veya geliştirilmesi yani Devletler ve hizmet sağlayıcılarının aşağıdakilere yönelik uygun 
adımları atmasını sağlamak amacıyla önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetlerde bulunulması gerekebilecektir:

a) risk tespit edilerek hafifletilebilene kadar, herhangi bir emniyet riskinin sonucu olarak meydana
gelebilecek ani hasar veya yaralanma potansiyeline karşı koruma sağlamak;

b) ileride böyle bir riskin ortaya çıkabilme ihtimalini en aza indirmek amacıyla uygun önlemin alınmasını
sağlamak;

c) herhangi bir hafifletilmeyen emniyet riskine maruz kalınmasını önlemek veya

d) bizzat raporlama sisteminin ve söz konusu sistemin bir parçasını teşkil ettiği daha büyük sistemin
bütünlüğünü sağlamak.

7.2.8 Söz konusu faaliyetlerin, herhangi bir emniyet yönetimi sisteminin amaçları ve etkinliği bakımından elzem 
olması nedeniyle, Annex 19 kapsamında, havacılık emniyetini sürdürecek veya geliştirecek önleyici, düzeltici ve iyileştirici 
faaliyetlerin engellenmeyeceği açık bir şekilde belirtilmektedir. Söz konusu faaliyetlerin geçerli emniyet yönetimi 
süreçlerinin bir fonksiyonu gibi değerlendirilebilmesi nedeniyle, Annex 19 kapsamında ortaya konmakta olan istisna 
prensiplerine tabi değildir.

7.2.9 Önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetler, tespit edilen emniyet riskleri etkin bir şekilde ele alınana kadar, 
birtakım ayrıcalıkların3 uygulanmasının, hizmetlerin ifasının veya hava aracının işletilmesinin kısıtlanmasını, 
sınırlandırılmasını veya engellenmesini2 gerektirebilir mi? 

2. Ayrıcalıkların uygulanmasının engellenmesi, lisans ayrıcalıklarının askıya alınmasını veya iptal edilmesini içerebilir.
3. İzin sahibinin ayrıcalıkları, Devlet havacılık düzenleyici otoriteler tarafından düzenlenen lisans veya sertifika kapsamında belirtilmektedir.
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7.3.3 Annex 19 ilkelerinin hizmet sağlayıcılarına uygulanması 

7.3.3.1 Annex 19 kapsamında, "çalışanların ve operasyon personelinin, eğitim ve deneyimleri ile uyumlu 
eylemlerinin veya ihmallerinin cezalandırılmayacağına güven duyabildiği" bir ortama ilişkin güven aşılayan bir raporlama 
ortamı tanımlanmaktadır. Herhangi bir eylem veya ihmal, kişinin eğitimi ve deneyimi ile uyumlu olup burada, aynı deneyim 
ve eğitim düzeyine sahip bir kişinin aynı şeyi yapabileceği veya yapamayabileceğinin beklenmesi makuldür. Böyle bir 
ortam, etkin ve verimli emniyet raporlaması bakımından esastır.

7.3.3.2 İnsanların ilgili emniyet verilerini veya emniyet bilgilerini raporlamak için teşvik edilmesi, söz konusu 
raporların kaynaklarının, Annex 19'a uygun olarak, bir Devlet tarafından alınan aksiyonların yanı sıra kendi çalışma 
ortamları dahilinde alınan aksiyonlardan korunmasını gerektirmektedir.

7.3.3.3 Annex hükümleri, kendi sivil havacılık faaliyetlerinin büyüklüğüne ve karmaşıklığına bakılmaksızın, bütün 
Devletler tarafından karşılanması gereken asgari gereklilikleri ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. Devlet ve hizmet 
sağlayıcıları tarafından makul düzeyde uyumun sağlanması için yeterli olan gerekliliklerin geliştirilmesinden Devletler 
bizzat sorumludur.

7.3.3.4 Annex 19 kapsamında emniyet verileri, emniyet bilgileri ve bunlara ilişkin kaynaklar için uygulanan koruma 
ve istisna prensipleri, Devletler ve hizmet sağlayıcıları tarafından benzer şekilde uygulanmalıdır. Bu amacın elde edilmesi 
için, Devletlerin, Annex 19 kapsamında yer alan hükümlerin kendi hizmet sağlayıcıları tarafından uygulanmasını sağlamak 
amacıyla ilgili ulusal kanunları, düzenlemeleri ve politikaları hayata geçirmeleri beklenmektedir.

7.4 KORUMA SEVİYESİ 

7.4.1 Annex 19 kapsamındaki korumaya elverişli olmak için şartlar 

7.4.1.1 Annex 19, Devletlerin, emniyeti verilerinin ve emniyet durumlarının hangi şartlar altında korumaya elverişli 
olduğunu tespit etmelerini zorunlu kılmaktadır. Devletlerin bunu yaparken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurması 
beklenmektedir:

a) emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin Annex 19 kapsamında yer alıp almadığı;

b) Annex 6 veya Annex 13'ün Annex 19'dan öncelikli olduğu durumların mevcut olup olmadığı ve

c) herhangi bir istisna prensibinin geçerli olup olmadığı.

7.4.2 Havacılık emniyetinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirler 

7.4.2.1 Annex 19; Devletlerin ve hizmet sağlayıcılarının, havacılık emniyetini sürdürmek veya geliştirmek için gerekli 
olan önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirmesi için emniyet verilerini veya emniyet bilgilerini 
kullanmaktan alıkonmamasını sağlar. Bu amaçla uyumlu olarak; söz konusu faaliyet gerçekleştirildiğinde, emniyet 
verilerinin veya emniyet bilgilerinin kaynağı üzerindeki olası finansal, itibari veya sair olumsuz etkilerden mümkün olduğu 
her durumda kaçınmalıdır.

7.4.2.2 Önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetler, havacılık emniyetine yönelik kabul edilemez riskler teşkil eden 
durumların veya koşulların ele alınması amacını taşır.

7.4.2.3 Önleyici faaliyet emniyete yönelik risk teşkil eden herhangi bir olayın veya tehlikenin vuku bulmasını veya
tekrarlanmasını önleyecek faaliyetleri içerir şekilde anlaşılabilir.

7-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

7.3.2.5 Annex 6 kapsamında kokpit ses kayıt cihazlarının (CVR'ler) ve hava görüntü kayıt cihazlarının (AIR'ler)
kullanımını ele almakta olup, söz konusu cihazların kullanımı, uçuş kayıt cihazı sistemlerinin soruşturmasına yönelik uygun 
tedbirlerin alınması ile birlikte emniyete ilişkin amaçlarla kullanım ya da ilişkili kayıtların veya deşifre metinlerin cezai takibat 
amacıyla talep edilmesi halinde kullanımla sınırlandırılmalıdır. Söz konusu cezai takibat işlemleri, cezai suçların işlenmesi
ve müdahil olan kabin ekibi üyelerinin söz konusu kullanıma muvafakat etmemiş olabileceği (örneğin: uçak kaçırma 
durumları) durumlarda yetkili otoritelerin bu tür kayıtlara ve deşifre metinlerine hiçbir sınırlama olmaksızın erişim 
sağlamalarına ve bunları kullanmalarına imkân sağlamak amacıyla, CVR'lere ve AIR'lere uyumlu hale getirilen korumalara 
ilişkin istisna olarak tadil metnine derç edilir.

7.3.2.6 Benzer şekilde uçuş veri kayıt cihazlarının (FDR'ler) ve uçak veri kayıt sistemlerinin (ADRS) yanı sıra B ve 
C Sınıfı hava görüntü kayıt cihazlarının ve hava görüntü kayıt sistemlerinin (AIRS) kullanımı, Annex 19'a uygun 
korumaların alınmasına tabi olarak, FDA programları dahil olmak üzere uçuşa elverişlilik veya bakım amaçlarıyla sınırlı 
olmalıdır.

7.3.2.7 Şekil 7-1; 6, 13 ve 19 sayılı Annex'ler kapsamındaki koruyucu çerçeveler arasındaki etkileşime yönelik genel 
kılavuz ilkeleri belirtmekte olup, geçerli hükümlerle istişare halinde kullanılması amaçlanır.

7.3.2.8 FDA programları ile ilgili olarak; kaynaklar, her halükârda, Annex 19 kapsamında yer alan esaslar tarafından 
korunmaya devam eder.

Şekil 7-1. Koruyucu hükümlerin etkileşimine yönelik kılavuz ilkeler 

Bkz. Annex 6 hükümleri — rutin operasyonlar

HAYIR

ANNEX 
19

Emniyet yönetimi amaçlarıyla mı kullanılıyorlar?EVET

HAYIR

Bir uçak kaza veya olay soruşturması için mi 
kullanılıyorlar?

ANNEX 
13

EVET
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ortamı tanımlanmaktadır. Herhangi bir eylem veya ihmal, kişinin eğitimi ve deneyimi ile uyumlu olup burada, aynı deneyim 
ve eğitim düzeyine sahip bir kişinin aynı şeyi yapabileceği veya yapamayabileceğinin beklenmesi makuldür. Böyle bir 
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için, Devletlerin, Annex 19 kapsamında yer alan hükümlerin kendi hizmet sağlayıcıları tarafından uygulanmasını sağlamak 
amacıyla ilgili ulusal kanunları, düzenlemeleri ve politikaları hayata geçirmeleri beklenmektedir.

7.4 KORUMA SEVİYESİ 

7.4.1 Annex 19 kapsamındaki korumaya elverişli olmak için şartlar 

7.4.1.1 Annex 19, Devletlerin, emniyeti verilerinin ve emniyet durumlarının hangi şartlar altında korumaya elverişli 
olduğunu tespit etmelerini zorunlu kılmaktadır. Devletlerin bunu yaparken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurması 
beklenmektedir:

a) emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin Annex 19 kapsamında yer alıp almadığı;

b) Annex 6 veya Annex 13'ün Annex 19'dan öncelikli olduğu durumların mevcut olup olmadığı ve

c) herhangi bir istisna prensibinin geçerli olup olmadığı.

7.4.2 Havacılık emniyetinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirler 

7.4.2.1 Annex 19; Devletlerin ve hizmet sağlayıcılarının, havacılık emniyetini sürdürmek veya geliştirmek için gerekli 
olan önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirmesi için emniyet verilerini veya emniyet bilgilerini 
kullanmaktan alıkonmamasını sağlar. Bu amaçla uyumlu olarak; söz konusu faaliyet gerçekleştirildiğinde, emniyet 
verilerinin veya emniyet bilgilerinin kaynağı üzerindeki olası finansal, itibari veya sair olumsuz etkilerden mümkün olduğu 
her durumda kaçınmalıdır.

7.4.2.2 Önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetler, havacılık emniyetine yönelik kabul edilemez riskler teşkil eden 
durumların veya koşulların ele alınması amacını taşır.

7.4.2.3 Önleyici faaliyet emniyete yönelik risk teşkil eden herhangi bir olayın veya tehlikenin vuku bulmasını veya
tekrarlanmasını önleyecek faaliyetleri içerir şekilde anlaşılabilir.

7-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

7.3.2.5 Annex 6 kapsamında kokpit ses kayıt cihazlarının (CVR'ler) ve hava görüntü kayıt cihazlarının (AIR'ler)
kullanımını ele almakta olup, söz konusu cihazların kullanımı, uçuş kayıt cihazı sistemlerinin soruşturmasına yönelik uygun 
tedbirlerin alınması ile birlikte emniyete ilişkin amaçlarla kullanım ya da ilişkili kayıtların veya deşifre metinlerin cezai takibat 
amacıyla talep edilmesi halinde kullanımla sınırlandırılmalıdır. Söz konusu cezai takibat işlemleri, cezai suçların işlenmesi
ve müdahil olan kabin ekibi üyelerinin söz konusu kullanıma muvafakat etmemiş olabileceği (örneğin: uçak kaçırma 
durumları) durumlarda yetkili otoritelerin bu tür kayıtlara ve deşifre metinlerine hiçbir sınırlama olmaksızın erişim 
sağlamalarına ve bunları kullanmalarına imkân sağlamak amacıyla, CVR'lere ve AIR'lere uyumlu hale getirilen korumalara 
ilişkin istisna olarak tadil metnine derç edilir.

7.3.2.6 Benzer şekilde uçuş veri kayıt cihazlarının (FDR'ler) ve uçak veri kayıt sistemlerinin (ADRS) yanı sıra B ve 
C Sınıfı hava görüntü kayıt cihazlarının ve hava görüntü kayıt sistemlerinin (AIRS) kullanımı, Annex 19'a uygun 
korumaların alınmasına tabi olarak, FDA programları dahil olmak üzere uçuşa elverişlilik veya bakım amaçlarıyla sınırlı 
olmalıdır.

7.3.2.7 Şekil 7-1; 6, 13 ve 19 sayılı Annex'ler kapsamındaki koruyucu çerçeveler arasındaki etkileşime yönelik genel 
kılavuz ilkeleri belirtmekte olup, geçerli hükümlerle istişare halinde kullanılması amaçlanır.

7.3.2.8 FDA programları ile ilgili olarak; kaynaklar, her halükârda, Annex 19 kapsamında yer alan esaslar tarafından 
korunmaya devam eder.

Şekil 7-1. Koruyucu hükümlerin etkileşimine yönelik kılavuz ilkeler 

Bkz. Annex 6 hükümleri — rutin operasyonlar

HAYIR

ANNEX 
19

Emniyet yönetimi amaçlarıyla mı kullanılıyorlar?EVET

HAYIR

Bir uçak kaza veya olay soruşturması için mi 
kullanılıyorlar?

ANNEX 
13

EVET
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7.4.3.2 Belirli yargı yetki bölgelerinde, zorunlu ve gönüllü emniyet raporlaması sistemleri tarafından yakalanan 
emniyet verileri ve emniyet bilgileri farklı koruma düzeylerine tabi olduğundan, gönüllü sistemlerden elde edilen emniyet 
verileri ve emniyet bilgilerine, zorunlu sistemlerden elde edilenlere kıyasla daha geniş çaplı koruma sağlanır. Bu ayrım, 
emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin zorunlu raporlama sistemi durumunda gerekli görülmeyen yollarla gönüllülük 
esasına dayalı olarak sağlanmasını teşvik etme ihtiyacı ile gerekçelendirilebilir.

7.4.3.3 Diğer Devletler, hem zorunlu hem de gönüllü emniyet raporlaması sistemlerinde emniyet verilerine ve 
emniyet bilgilerine aynı düzeyde yüksek koruma sağlar. Bunun gerekçesi, ilgili emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin 
raporlanmasının sağlanması için kanunen raporlamada bulunma gerekliliğinin tek başına yeterli olamayabileceğine ve 
güvenilir bir ortamın değerinin, her tür raporlama için ne kadar elzem olduğuna dair farkındalık olabilir. Korumaların zorunlu 
raporlama sistemlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi de, raporlamada bulunanları, aksi halde söz konusu korumalar 
mevcut olmasaydı sağlayamayabilecekleri ilave bilgileri sağlamaları konusunda cesaretlendirebilir.

7.4.3.4 Gönüllü emniyet raporlaması sistemleri ila zorunlu emniyet raporlaması sistemleri tarafından yakalanan 
emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine sağlanan korumanın Devlet tarafından genişletilmesi halinde, söz konusu 
sistemler tarafından yakalanan emniyet verileri, emniyet bilgileri ve bunlara ilişkin kaynaklar için Annex 19 kapsamında 
yer alan koruma ve istisna prensipleri uygulanmalıdır.

7.4.4 Kamuya açık alandaki veri ve bilgilerin korunması 

7.4.4.1 Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kamuya açık alanda erişilebilir olduğu durumlar olabilir. Söz 
konusu emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin hassas olmadığı ve söz konusu verilerin veya bilgilerin gelecekte ifşa 
edilmesinin, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin sürekli elverişliliğini olumsuz yönde etkilemeyeceği bazı durumlar 
da olabilir. Hava durumuna ilişkin emniyet verileri ve emniyet bilgileri, bu tür hassas olmayan veri ve bilgilere örnek olarak
gösterilebilir.

7.4.4.2 Diğer durumlarda, normal şartlarda koruma prensiplerine tabi olan emniyet verileri ve emniyet bilgileri, 
örneğin medyaya sızdırılmaları suretiyle, kamuya açık bir hale gelebilirler. Bu tür durumlarda Devletler, koruma 
prensiplerinden otomatik olarak feragat edilmeyeceğinden, sızdırılan verilerin ve bilgilerin ifşa edilmeye devam 
edilmesinden kaçınmalıdır.

7.5 KORUMA PRENSİPLERİ 

7.5.1 Koruma prensiplerinin uygulanması 

7.5.1.1 Emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve bunlara ilişkin kaynakların korunması, Devletler için olağan bir 
görev olmalıdır. Bir Devlet, hukuken, kapsamlı ve net prosedürlerle desteklenen etkin bir koruma sağlayabilir.

7.5.1.2 Koruma sağlamanın temel amacı, bireylerin ve organizasyonların eksiklikleri tespit etmeleri, raporlamaları, 
analiz etmeleri ve düzeltmeleri yönünde teşvik edilmesi suretiyle, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin sürekli 
elverişliliğinin sağlanmasıdır. Bu da, sürece müdahil olan tarafların tamamının, korumaya yönelik amir kuralları ve süreçleri
önceden biliyor olmasını gerektirir. Söz konusu kurallar ve süreçler resmileştirilmeli ve güvene dayalı bir sistemin temeli 
olacaklarsa keyfi uygulamalara açık olmamalıdır.

7.5.1.3 Emniyet verileri veya emniyet bilgileri korunurken, ilgili korumanın ulaşmak istediği amaç göz önünde 
bulundurulmalıdır. Amaç, korunacak veri ve bilgi türünden net bir şekilde anlaşılabilir. Pek çok durumda korumanın amacı, 
emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin, belirli bir veriyi veya bilgiyi raporlayan bireye veya organizasyona karşı 
kullanılmasını engellemektir. Diğer durumlarda; emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, havalimanı operasyonları ve 
gürültü azaltma konuları ile ilgili ihtilaflar gibi emniyetle ilgili olmayan bağlamlarda genele yayınlanmasının veya 
kullanılmasının engellenmesi önemli olabilir.

7-6 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

7.4.2.4 Düzeltici faaliyet geçerli emniyet veya yeterlilik standartlarına uyum gösteremeyen bir izin sahibi gibi, 
emniyetle ilgili belirli eksikliklerin veya yetersizliklerin ele alınması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri içerir şekilde 
anlaşılabilir. Düzeltici faaliyet, bir izin sahibinin uyumlu hale döndürülmesi için gerekli olabilir.

7.4.2.5 İyileştirici faaliyet eğitim gibi emniyetle ilgili belirli eksikliklerin veya yetersizliklerin altta yatan nedenlerinin 
ele alınması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri içerir şekilde anlaşılabilir. İyileştirici faaliyetler; ilgili ayrıcalıkları tatbik 
etmek için gerekli nitelikleri bir türlü karşılayamayan bir izin, sertifika veya lisans sahibinin ayrıcalıklarının kısıtlanmasını, 
sınırlandırılmasını, askıya alınmasını veya iptal edilmesini de içerebilir.

7.4.2.6 Bir veya başka bir amaca hizmet ettikleri belirtilmesine rağmen, söz konusu faaliyetler, birden fazla amaca 
hizmet edebilir. Örneğin; düzenleyici otorite veya bir hizmet sağlayıcısı tarafından, herhangi bir lisans veya sertifika 
sahibinin ilave eğitime tabi tutulmasını ve söz konusu eğitim başarılı bir şekilde tamamlanana kadar ilgili lisansın veya 
sertifikanın ayrıcalıklarını tatbik etmekten alıkonulmasını gerektiren bir tedbir alınabilir. Düzenleyici otorite tarafından, 
herhangi bir organizasyonun sertifikasının belirli ayrıcalıklarını iptal eden, bertaraf eden veya askıya alan bir tedbir de 
alınabilir. Emniyet sorununun altında yatan nedeni ele aldıkları için bir yandan iyileştirici özelliğe sahip bu faaliyetler, belirli 
bir eksikliği ele aldıkları için düzeltici faaliyet olarak da düşünülebilir. Alınan tedbirin niteliğine bakılmaksızın, alınan tedbir 
ile emniyetin sürdürülmesi veya geliştirilmesi arasında net ve kanıtlanabilir bir bağlantı olmalıdır.

7.4.2.7 Emniyet verileri veya emniyet bilgileri; önleyici faaliyetin, olası veya ortaya çıkan riskleri ele alarak havacılık 
emniyetini arttıracağı alanları tespit etmek veya emniyeti sürdürmek için iyileştirici veya düzeltici faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesini gerektiren tehlikeleri veya eksiklikleri ortaya çıkarabilir. Önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyeti haklı 
çıkaran temel durumu veya tehlikeyi kanıtlamak için Devletlerin emniyet verilerinden veya emniyet bilgilerinden 
yararlanması gerekebilir. Örneğin; herhangi bir idari lisans tedbirinin temelini oluşturmak veya ispat külfetini yerine 
getirmek için emniyet verileri ve emniyet bilgileri gerekli olabilir. Ya da lisans sahibinin ilave eğitim ihtiyacını veya işleticinin 
sistemlerinde yapılacak değişiklikleri ortaya koymak için emniyet verileri ve emniyet bilgileri gerekli olabilir. Raporlama 
sisteminin ve söz konusu sistemin bir parçasını teşkil ettiği daha büyük sistemin bütünlüğünü ve sorunsuz işleyişini 
sağlamak amacıyla da emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kullanılması gerekli olabilir.

7.4.2.8 Koşullara bakılmaksızın; önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetler, bu şekilde planlanmamış olmasına 
rağmen, söz konusu tedbire tabi tutulan birey veya hizmet sağlayıcısı tarafından cezai olarak algılanabilir. Gerçeği ifade 
etmek gerekirse, bazıları, yeterlilik eksikliklerini ele almak amacıyla uygulanan lisans tedbirlerini, emniyete yönelik bir riski 
düzeltmek veya iyileştirmek için gerekli olan bir tedbirden ziyade cezai işlem olarak değerlendirebilmektedir.

7.4.2.9 Tüm bu algılara rağmen, Annex 19 kapsamında, Devletler, havacılık emniyetini sürdürmek veya geliştirmek 
için gerekli olan faaliyetleri destekleyecek emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini kullanmaktan alıkonmamaktadır. 
Havacılık emniyeti seviyesinin sürdürülmesi veya geliştirilmesi ya da havacılık sistemi emniyetinin kısa veya uzun vadede 
bozulmasının önlenmesi için tedbirlere ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Devletler, kanıtlanabilir ölçüde önleyici, düzeltici 
veya iyileştirici amaca ve etkiye sahip olmadıkları sürece, söz konusu tedbirleri destekleyecek emniyet verilerinden veya 
emniyet bilgilerinden yararlanabilirler. Bu tür durumlarda, Devletler, emniyet amacını göstermek ve ileriye dönük raporlama 
üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla, alınan tedbirin arkasında yatak gerekçeyi net bir şekilde açıklayacak 
gerekli tedbirleri almayı düşünmelidir. Diğer taraftan; bu amaçlarından bir veya daha fazlasına hizmet ettiği 
gösterilemeyen, aksine yalnızca cezai veya disipliner amaca ve etkiye sahip olduğu gösterilebilen tedbirlerin alınmasına 
ilişkin emniyet verilerinin ve bilgilerinin kullanımı, herhangi bir istisna prensibi geçerli olmadığı sürece yasaklanmalıdır.

7.4.3 Zorunlu raporlama sistemlerinin korunması 

7.4.3.1 Annex 19 kapsamında, gönüllü ve zorunlu emniyet raporlaması sistemleri tarafından yakalanan emniyet 
verilerinin, emniyet bilgilerinin ve bunlara ilişkin kaynakların korunmasına yönelik farklı gereklilikler belirtilmektedir. Gönüllü 
emniyet raporlaması sistemleri tarafından yakalanan emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin korunması, Devletler 
arasında sürekli elverişliliğin ve daha büyük çaplı birörnekliğin sağlanması için bir Standart iken zorunlu emniyet 
raporlaması sistemleri bakımından söz konusu korumasın sağlanması bir Tavsiye Edilen Uygulamadır.
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7.4.3.2 Belirli yargı yetki bölgelerinde, zorunlu ve gönüllü emniyet raporlaması sistemleri tarafından yakalanan 
emniyet verileri ve emniyet bilgileri farklı koruma düzeylerine tabi olduğundan, gönüllü sistemlerden elde edilen emniyet 
verileri ve emniyet bilgilerine, zorunlu sistemlerden elde edilenlere kıyasla daha geniş çaplı koruma sağlanır. Bu ayrım, 
emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin zorunlu raporlama sistemi durumunda gerekli görülmeyen yollarla gönüllülük 
esasına dayalı olarak sağlanmasını teşvik etme ihtiyacı ile gerekçelendirilebilir.

7.4.3.3 Diğer Devletler, hem zorunlu hem de gönüllü emniyet raporlaması sistemlerinde emniyet verilerine ve 
emniyet bilgilerine aynı düzeyde yüksek koruma sağlar. Bunun gerekçesi, ilgili emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin 
raporlanmasının sağlanması için kanunen raporlamada bulunma gerekliliğinin tek başına yeterli olamayabileceğine ve 
güvenilir bir ortamın değerinin, her tür raporlama için ne kadar elzem olduğuna dair farkındalık olabilir. Korumaların zorunlu 
raporlama sistemlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi de, raporlamada bulunanları, aksi halde söz konusu korumalar 
mevcut olmasaydı sağlayamayabilecekleri ilave bilgileri sağlamaları konusunda cesaretlendirebilir.

7.4.3.4 Gönüllü emniyet raporlaması sistemleri ila zorunlu emniyet raporlaması sistemleri tarafından yakalanan 
emniyet verilerine ve emniyet bilgilerine sağlanan korumanın Devlet tarafından genişletilmesi halinde, söz konusu 
sistemler tarafından yakalanan emniyet verileri, emniyet bilgileri ve bunlara ilişkin kaynaklar için Annex 19 kapsamında 
yer alan koruma ve istisna prensipleri uygulanmalıdır.

7.4.4 Kamuya açık alandaki veri ve bilgilerin korunması 

7.4.4.1 Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kamuya açık alanda erişilebilir olduğu durumlar olabilir. Söz 
konusu emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin hassas olmadığı ve söz konusu verilerin veya bilgilerin gelecekte ifşa 
edilmesinin, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin sürekli elverişliliğini olumsuz yönde etkilemeyeceği bazı durumlar 
da olabilir. Hava durumuna ilişkin emniyet verileri ve emniyet bilgileri, bu tür hassas olmayan veri ve bilgilere örnek olarak
gösterilebilir.

7.4.4.2 Diğer durumlarda, normal şartlarda koruma prensiplerine tabi olan emniyet verileri ve emniyet bilgileri, 
örneğin medyaya sızdırılmaları suretiyle, kamuya açık bir hale gelebilirler. Bu tür durumlarda Devletler, koruma 
prensiplerinden otomatik olarak feragat edilmeyeceğinden, sızdırılan verilerin ve bilgilerin ifşa edilmeye devam 
edilmesinden kaçınmalıdır.

7.5 KORUMA PRENSİPLERİ 

7.5.1 Koruma prensiplerinin uygulanması 

7.5.1.1 Emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve bunlara ilişkin kaynakların korunması, Devletler için olağan bir 
görev olmalıdır. Bir Devlet, hukuken, kapsamlı ve net prosedürlerle desteklenen etkin bir koruma sağlayabilir.

7.5.1.2 Koruma sağlamanın temel amacı, bireylerin ve organizasyonların eksiklikleri tespit etmeleri, raporlamaları, 
analiz etmeleri ve düzeltmeleri yönünde teşvik edilmesi suretiyle, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin sürekli 
elverişliliğinin sağlanmasıdır. Bu da, sürece müdahil olan tarafların tamamının, korumaya yönelik amir kuralları ve süreçleri
önceden biliyor olmasını gerektirir. Söz konusu kurallar ve süreçler resmileştirilmeli ve güvene dayalı bir sistemin temeli 
olacaklarsa keyfi uygulamalara açık olmamalıdır.

7.5.1.3 Emniyet verileri veya emniyet bilgileri korunurken, ilgili korumanın ulaşmak istediği amaç göz önünde 
bulundurulmalıdır. Amaç, korunacak veri ve bilgi türünden net bir şekilde anlaşılabilir. Pek çok durumda korumanın amacı, 
emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin, belirli bir veriyi veya bilgiyi raporlayan bireye veya organizasyona karşı 
kullanılmasını engellemektir. Diğer durumlarda; emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, havalimanı operasyonları ve 
gürültü azaltma konuları ile ilgili ihtilaflar gibi emniyetle ilgili olmayan bağlamlarda genele yayınlanmasının veya 
kullanılmasının engellenmesi önemli olabilir.

7-6 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

7.4.2.4 Düzeltici faaliyet geçerli emniyet veya yeterlilik standartlarına uyum gösteremeyen bir izin sahibi gibi, 
emniyetle ilgili belirli eksikliklerin veya yetersizliklerin ele alınması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri içerir şekilde 
anlaşılabilir. Düzeltici faaliyet, bir izin sahibinin uyumlu hale döndürülmesi için gerekli olabilir.

7.4.2.5 İyileştirici faaliyet eğitim gibi emniyetle ilgili belirli eksikliklerin veya yetersizliklerin altta yatan nedenlerinin 
ele alınması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri içerir şekilde anlaşılabilir. İyileştirici faaliyetler; ilgili ayrıcalıkları tatbik 
etmek için gerekli nitelikleri bir türlü karşılayamayan bir izin, sertifika veya lisans sahibinin ayrıcalıklarının kısıtlanmasını, 
sınırlandırılmasını, askıya alınmasını veya iptal edilmesini de içerebilir.

7.4.2.6 Bir veya başka bir amaca hizmet ettikleri belirtilmesine rağmen, söz konusu faaliyetler, birden fazla amaca 
hizmet edebilir. Örneğin; düzenleyici otorite veya bir hizmet sağlayıcısı tarafından, herhangi bir lisans veya sertifika 
sahibinin ilave eğitime tabi tutulmasını ve söz konusu eğitim başarılı bir şekilde tamamlanana kadar ilgili lisansın veya 
sertifikanın ayrıcalıklarını tatbik etmekten alıkonulmasını gerektiren bir tedbir alınabilir. Düzenleyici otorite tarafından, 
herhangi bir organizasyonun sertifikasının belirli ayrıcalıklarını iptal eden, bertaraf eden veya askıya alan bir tedbir de 
alınabilir. Emniyet sorununun altında yatan nedeni ele aldıkları için bir yandan iyileştirici özelliğe sahip bu faaliyetler, belirli 
bir eksikliği ele aldıkları için düzeltici faaliyet olarak da düşünülebilir. Alınan tedbirin niteliğine bakılmaksızın, alınan tedbir 
ile emniyetin sürdürülmesi veya geliştirilmesi arasında net ve kanıtlanabilir bir bağlantı olmalıdır.

7.4.2.7 Emniyet verileri veya emniyet bilgileri; önleyici faaliyetin, olası veya ortaya çıkan riskleri ele alarak havacılık 
emniyetini arttıracağı alanları tespit etmek veya emniyeti sürdürmek için iyileştirici veya düzeltici faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesini gerektiren tehlikeleri veya eksiklikleri ortaya çıkarabilir. Önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyeti haklı 
çıkaran temel durumu veya tehlikeyi kanıtlamak için Devletlerin emniyet verilerinden veya emniyet bilgilerinden 
yararlanması gerekebilir. Örneğin; herhangi bir idari lisans tedbirinin temelini oluşturmak veya ispat külfetini yerine 
getirmek için emniyet verileri ve emniyet bilgileri gerekli olabilir. Ya da lisans sahibinin ilave eğitim ihtiyacını veya işleticinin 
sistemlerinde yapılacak değişiklikleri ortaya koymak için emniyet verileri ve emniyet bilgileri gerekli olabilir. Raporlama 
sisteminin ve söz konusu sistemin bir parçasını teşkil ettiği daha büyük sistemin bütünlüğünü ve sorunsuz işleyişini 
sağlamak amacıyla da emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kullanılması gerekli olabilir.

7.4.2.8 Koşullara bakılmaksızın; önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetler, bu şekilde planlanmamış olmasına 
rağmen, söz konusu tedbire tabi tutulan birey veya hizmet sağlayıcısı tarafından cezai olarak algılanabilir. Gerçeği ifade 
etmek gerekirse, bazıları, yeterlilik eksikliklerini ele almak amacıyla uygulanan lisans tedbirlerini, emniyete yönelik bir riski 
düzeltmek veya iyileştirmek için gerekli olan bir tedbirden ziyade cezai işlem olarak değerlendirebilmektedir.

7.4.2.9 Tüm bu algılara rağmen, Annex 19 kapsamında, Devletler, havacılık emniyetini sürdürmek veya geliştirmek 
için gerekli olan faaliyetleri destekleyecek emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini kullanmaktan alıkonmamaktadır. 
Havacılık emniyeti seviyesinin sürdürülmesi veya geliştirilmesi ya da havacılık sistemi emniyetinin kısa veya uzun vadede 
bozulmasının önlenmesi için tedbirlere ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Devletler, kanıtlanabilir ölçüde önleyici, düzeltici 
veya iyileştirici amaca ve etkiye sahip olmadıkları sürece, söz konusu tedbirleri destekleyecek emniyet verilerinden veya 
emniyet bilgilerinden yararlanabilirler. Bu tür durumlarda, Devletler, emniyet amacını göstermek ve ileriye dönük raporlama 
üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla, alınan tedbirin arkasında yatak gerekçeyi net bir şekilde açıklayacak 
gerekli tedbirleri almayı düşünmelidir. Diğer taraftan; bu amaçlarından bir veya daha fazlasına hizmet ettiği 
gösterilemeyen, aksine yalnızca cezai veya disipliner amaca ve etkiye sahip olduğu gösterilebilen tedbirlerin alınmasına 
ilişkin emniyet verilerinin ve bilgilerinin kullanımı, herhangi bir istisna prensibi geçerli olmadığı sürece yasaklanmalıdır.

7.4.3 Zorunlu raporlama sistemlerinin korunması 

7.4.3.1 Annex 19 kapsamında, gönüllü ve zorunlu emniyet raporlaması sistemleri tarafından yakalanan emniyet 
verilerinin, emniyet bilgilerinin ve bunlara ilişkin kaynakların korunmasına yönelik farklı gereklilikler belirtilmektedir. Gönüllü 
emniyet raporlaması sistemleri tarafından yakalanan emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin korunması, Devletler 
arasında sürekli elverişliliğin ve daha büyük çaplı birörnekliğin sağlanması için bir Standart iken zorunlu emniyet 
raporlaması sistemleri bakımından söz konusu korumasın sağlanması bir Tavsiye Edilen Uygulamadır.
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7.5.1.9 Bu tür korumanın sağlanmasına ilişkin yollardan biri, raporlamada bulunan kişinin kimliksizleştirilmesini 
içerebilir. Raporların gizliliği faydalı bir strateji iken, mümkün olduğu durumlarda, tam kimliksizleştirme, analiz süreci 
boyunca takip imkanını ortadan kaldırır. Politikaların odak noktası, yetkili otoritenin söz konusu emniyet verilerini ve 
emniyet bilgilerini hangi amaçla kullanabildiği ve hangi amaçlara izin verdiği olmalıdır. İdari işlemlerle ilgili olarak yukarıda 
ele alınan husus (bkz. 7.5.1.6 sayılı madde), işveren/çalışan bağlamında eşit derecede geçerlidir. Ayrıca, söz konusu 
raporların veya diğer verilerin veya veri yakalama sürecinin, herhangi bir cezai veya disipliner uzaklaştırmayı veya işten 
çıkarımı desteklemek amacıyla kullanılması halinde, yaptıkları raporlamalara ihtiyaç duyulan kişiler söz konusu raporları 
temin etmeye gönülsüz olacaktır.

7.5.1.10 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin FDR'ler, ses veya görüntü kayıt cihazları veya hava trafik ortamı 
kayıt cihazları gibi otomatik araçlarla yakalanması, koruma politikalarının veya düzenlemelerinin bir parçası olmalıdır. 
Düzenlemeler veya politikalar kapsamında izin verildiği durumlarda; söz konusu cihazların SMS veri yakalama 
kapsamında kullanılmasında, gönüllü olarak sunulan raporlamalara ne kadar riayet ediliyorsa, koruma prensiplerine de 
aynı şekilde tam riayet sağlanmalıdır. Raporlama popülasyonunun güveni, etkin emniyet yönetimi için elzemdir.

7.5.2 İşlemler 

7.5.2.1 Annex 19 kapsamında, Devletler tarafından, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin, herhangi bir istisna 
prensibi geçerli olmadığı sürece, disipliner, yasal, idari ve cezai işlemler kapsamında çalışanlar, operasyon personeli veya 
organizasyonlar aleyhinde kullanılmamasının sağlanması öngörülmektedir.

7.5.2.2 "İşlem" terimi, "tedbir" teriminden daha kapsamlı ve geniş bir anlama sahip olabilir. Aynı zamanda, daha dar 
bir kapsamda, başka bir otorite (veya aynı otorite bünyesindeki herhangi bir kurum) tarafından alınan "tedbirlerin" 
incelenmesi veya uygulanmasına yönelik olarak belirli bir organın süreçlerine de atıfta bulunabilir. Genel anlamda "işlem" 
ve "tedbir" terimleri, herhangi bir otoritenin herhangi bir kişinin (geçerli kanunlar kapsamında tanımlanabilecek olan) 
haklarını, ayrıcalıklarını, meşru çıkarlarını veya makul beklentilerini etkileyen bir kararını devreye almak, uygulamaya 
koymak veya gözden geçirmek amacıyla atılan tüm adımları veya alınan tüm tedbirleri içerecek şekilde anlaşılabilir. Belirli 
tedbirlerin veya işlemlerin mahiyeti ve kapsamı, farklı hukuk sistemlerinde farklılık gösterebilir. Örneğin; bazı Devletlerde, 

a) Cezai ve yasal tedbirler veya işlemler genellikle adli mercileri ilgilendirir. Söz konusu işlemler; tedbirin
devreye alınmasını, davalının duruşmaya çıkmasını, atılan tüm tali veya geçici adımları, savunmaları,
duruşmaya yönelik esasa ilişkin inceleme süreçleri ve diğer resmi sorgulamaları içerebilir. Bu tedbirlerin
veya işlemlerin sonucunda, şahıslar maddi tazminata, para cezasına veya bazı durumlarda ömür boyu
hapis cezasına çarptırılabilir.

b) İdari tedbirler veya işlemler; (bazı durumlarda açık bir şekilde emniyetle ilgili amaçlarla ve diğer
durumlarda cezai amaçlarla) herhangi bir iznin değiştirilmesi, askıya alınması, yürürlükten kaldırılması
veya iptal edilmesine yönelik eylemlerle ilgili olarak düzenleyici otorite veya mahkeme nezdinde
gerçekleştirilen bir tahkikatı, soruşturmayı veya duruşmayı içerebilir.

c) Disiplin tedbirleri veya işlemleri; herhangi bir çalışan tarafından kuralların ve usullerin fiili veya görünür
ihlallerine veya suiistimallerine işveren tarafından müdahale edildiği süreci ifade edebilir. Bu tedbirlerin
veya işlemlerin sonucunda, çalışan iddia edilen suiistimalden aklanabilir veya iddiaların ispatlanması
halinde, çalışan disiplin cezasına çarptırılabilir veya işten çıkarılabilir.

7.5.2.3 Bahse konu tedbirlere ve işlemlere idari mahkemeler ya da bir organizasyon bünyesindeki meslek, etik 
kuruluşları veya sair gözden geçirme kuruluşları gibi diğer otoriteler de müdahil olabilir.

7.5.2.4 Devletler tarafından, havacılık emniyetinin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi için gerekli olan herhangi bir 
önleyici, düzeltici veya iyileştirici tedbirin alındığı durumlarda, koruma prensiplerinin geçerli olmadığı unutulmamalıdır (bkz. 
yukarıda yer alan 7.4.2 sayılı madde). Bu durum; emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi amaçlarıyla alınan önleyici, 
düzeltici veya iyileştirici tedbirlerle ilişkili işlemler, tedbirler veya önlemler için de geçerlidir. Örneğin; önleyici, düzeltici veya 
iyileştirici bir tedbirin alınmasını gerekçelendirmek için emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kullanılmasına, söz 
konusu tedbire itirazda bulunmak isteyen bir birey veya organizasyon tarafından başlatılan işlemler kapsamında izin 
verilmektedir.

7-8 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

7.5.1.4 Devlet tedbiri, koruyucu hükümlerin oluşturulmasına odaklanır. Hangi kanıtların sunulmasına izin verildiğinin 
kurallara tabi olduğu resmi işlemlerde, yalnızca Devlet tedbiri, korumaya tabi bilgilerin erişilebilirliğini yasaklayan ya da
sert bir şekilde sınırlandıran uygun mevzuatın veya düzenlemelerin yasalaştırılması yoluyla gereken korumayı 
sağlayabilir. Örneğin; herhangi bir birey aleyhinde başlatılan cezai tahkikat kapsamında, öne sürülen cezai eylem ile 
doğrudan ilgili olmaması halinde, sanık tarafından yapılan gönüllü raporun kullanılması yasaklanmalıdır.

7.5.1.5 Herhangi bir hizmet sağlayıcısı aleyhinde başlatılan yasal işlemlerde, asgari olarak, korumaya tabi bilgilerin 
kullanılmayabileceğine yönelik aksi ispat edilebilir bir karineyi4 zorunlu kılan bir kural mevcut olmalıdır. Herhangi 
bir olay sonucunda maruz kalınan hasarlara ilişkin olarak herhangi bir havayolu şirketi aleyhinde başlatılan işlem 
kapsamında, davacı, doğrudan olayla ilgili olmamasına rağmen işleticiyi olumsuz bir durumla karşı karşıya bırakabilecek 
genel bilgilerin ortaya çıkarılması amacıyla, işleticinin SMS dosyalarına genel erişim sağlamayı talep edebilir. Söz konusu 
soruların belirlenmesine ilişkin olarak tesis edilen prosedür, istisna prensiplerini (7.6 sayılı maddede daha ayrıntılı olarak 
ele alınmaktadır) uygulamakla görevlendirilen yetkili otoriteyi (bu durumda yüksek ihtimalle mahkemeyi), davacıyı tam 
olarak hangi bilgilerin ortaya çıkarılmasını amaçladığı, ilgili bilgilerin tedbirle alakasını göstermesini ve aynı ya da benzer 
bilgilere ilişkin alternatif kaynakların mevcut olmadığını kanıtlamasını istemeye yönlendirmelidir. Yetkili otorite, davacıdan, 
ilgili bilgilere erişim sağlayamamaları nedeniyle ne şekilde zarar gördüklerini göstermesini de isteyebilir. Söz konusu 
erişime izin verilmesine karar verildiği durumlarda, yetkili otorite tarafından, usule ilişkin geçerli gerekliliklere uygun olarak, 
genele yayın yapılmasını engelleyen ve işlemlerin ilgili kısımlarına erişimi kısıtlayan koruyucu bir karar gibi resmi korumalar 
tarh edilmelidir.

7.5.1.6 Herhangi bir bireyin veya organizasyonun belirli operasyonel veya teknik niteliklerinin, yetkinliklerinin ve 
kabiliyetlerinin söz konusu olduğu idari işlemlerde, emniyet hemen hemen her zaman söz konusu olacaktır. Bazı 
durumlarda emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kullanılması gerekli olabilmekle birlikte, icra edilebilir gereklilikler, 
söz konusu verilerin ve bilgilerin kontrollü ve sınırlı kullanımını sağlamalıdır. Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, 
bu tür emniyetle ilgili durumlarda alınan karara temel teşkil ettiği hallerde, bahse konu verilerin ve bilgilerin kullanımı 
sonucunda bilgi kaynağı üzerinde oluşabilecek olumsuz veya zarar verici etkiyi önlemek için azami gayret sarf edilmelidir. 
Genellikle korumaya tabi raporlama düzeni kapsamında raporlamada bulunmaları teşvik edilen bireyler ve 
organizasyonlar, tamamen veya kısmen korumaya tabi rapora istinaden emniyet yararına tedbir alınması gereken 
durumların mevcut olduğunu kabul edeceklerdir. İcra edilebilir gereklilikler, emniyetin sürdürülmesi veya geliştirilmesi 
amacı güdülürken söz konusu tedbirin temel adalet kavramına uygun olmasını sağlamalıdır.

7.5.1.7 Çalışırken kısa bir süre dalgınlık yaşayan bir hava trafik kontrolörü tarafından yapılan raporlama, bu duruma 
örnek olarak gösterilebilir. Hiçbir ayrım kaybı yaşanmamıştır ve söz konusu olayın gerçekleştiğine dair tek kanıt söz konusu 
kontrolörün kendi raporu olmuştur. Emniyet ile ilgili amaçlar için, söz konusu raporun analizi ileri boyutta soruşturma 
gerektirmiş ve bu da akabinde, raporlama yapan kişinin bir takım süreçlerle kimliğinin tespit edilmesini gerektirmiştir.  Acil
düzeltici faaliyet, kapsamlı bir tıbbi muayene ve inceleme gerçekleştirilirken ilgili kontrolün (hiçbir mali veya itibari 
dezavantaja maruz kalmadan) faal görevinden alınmasını içerebilir. Tıbbi inceleme; tıbbi izin, tıbbi tedavi veya (yine hiçbir 
mali veya itibari dezavantaja maruz kalmadan) tıbbi nedenlere dayalı emeklilikle sonuçlanabilir. İlgili kontrol doğrudan 
görevden alınsa, benzer raporların ileride başkalarından da gelmesi pek mümkün olmayacaktır.

7.5.1.8 Bu noktaya kadar, gerekli olan ve uygun korumanın sağlanmasına yönelik doğrudan Devlet tedbiri üzerine 
odaklanılmıştır. Uygulamada ise, korumanın gerekli olduğu emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin pek çoğu, hizmet 
sağlayıcının operasyonel ortamı dahilinde olup, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri içerir. Mevzuat veya icra 
edilebilir Devlet gerekliliklerinin diğer türleri kapsamında, bu tür durumlarda her zaman koruma sağlanmayabilir. Ancak bu 
tür durumlarda bile Devletler, sertifikasyon, onay ve sürekli gözetim süreçleri ile etkin koruma talep etme pozisyonundadır. 
Annex 19 kapsamında, belirtilen hizmet sağlayıcıları tarafından etkin bir Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması 
öngörülmektedir. Etkin emniyet yönetimi; verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve korunmasına dayalıdır. Veri 
olmaması halinde, sistem etkinliğini kaybeder. Devlet Emniyet Programı (SSP), Devletlerin, organizasyonların, Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) bir unsuru olan çalışanlarına koruma sağlayan politikaları uygulamaları konusunda 
yönlendirmesine imkân sağlamalıdır.

4. Aksi ispat edilebilir karine, kanıtlarla çürütülmediği süreci doğru olduğu addedilen bir karinedir.
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7.5.1.9 Bu tür korumanın sağlanmasına ilişkin yollardan biri, raporlamada bulunan kişinin kimliksizleştirilmesini 
içerebilir. Raporların gizliliği faydalı bir strateji iken, mümkün olduğu durumlarda, tam kimliksizleştirme, analiz süreci 
boyunca takip imkanını ortadan kaldırır. Politikaların odak noktası, yetkili otoritenin söz konusu emniyet verilerini ve 
emniyet bilgilerini hangi amaçla kullanabildiği ve hangi amaçlara izin verdiği olmalıdır. İdari işlemlerle ilgili olarak yukarıda 
ele alınan husus (bkz. 7.5.1.6 sayılı madde), işveren/çalışan bağlamında eşit derecede geçerlidir. Ayrıca, söz konusu 
raporların veya diğer verilerin veya veri yakalama sürecinin, herhangi bir cezai veya disipliner uzaklaştırmayı veya işten 
çıkarımı desteklemek amacıyla kullanılması halinde, yaptıkları raporlamalara ihtiyaç duyulan kişiler söz konusu raporları 
temin etmeye gönülsüz olacaktır.

7.5.1.10 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin FDR'ler, ses veya görüntü kayıt cihazları veya hava trafik ortamı 
kayıt cihazları gibi otomatik araçlarla yakalanması, koruma politikalarının veya düzenlemelerinin bir parçası olmalıdır. 
Düzenlemeler veya politikalar kapsamında izin verildiği durumlarda; söz konusu cihazların SMS veri yakalama 
kapsamında kullanılmasında, gönüllü olarak sunulan raporlamalara ne kadar riayet ediliyorsa, koruma prensiplerine de 
aynı şekilde tam riayet sağlanmalıdır. Raporlama popülasyonunun güveni, etkin emniyet yönetimi için elzemdir.

7.5.2 İşlemler 

7.5.2.1 Annex 19 kapsamında, Devletler tarafından, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin, herhangi bir istisna 
prensibi geçerli olmadığı sürece, disipliner, yasal, idari ve cezai işlemler kapsamında çalışanlar, operasyon personeli veya 
organizasyonlar aleyhinde kullanılmamasının sağlanması öngörülmektedir.

7.5.2.2 "İşlem" terimi, "tedbir" teriminden daha kapsamlı ve geniş bir anlama sahip olabilir. Aynı zamanda, daha dar 
bir kapsamda, başka bir otorite (veya aynı otorite bünyesindeki herhangi bir kurum) tarafından alınan "tedbirlerin" 
incelenmesi veya uygulanmasına yönelik olarak belirli bir organın süreçlerine de atıfta bulunabilir. Genel anlamda "işlem" 
ve "tedbir" terimleri, herhangi bir otoritenin herhangi bir kişinin (geçerli kanunlar kapsamında tanımlanabilecek olan) 
haklarını, ayrıcalıklarını, meşru çıkarlarını veya makul beklentilerini etkileyen bir kararını devreye almak, uygulamaya 
koymak veya gözden geçirmek amacıyla atılan tüm adımları veya alınan tüm tedbirleri içerecek şekilde anlaşılabilir. Belirli 
tedbirlerin veya işlemlerin mahiyeti ve kapsamı, farklı hukuk sistemlerinde farklılık gösterebilir. Örneğin; bazı Devletlerde, 

a) Cezai ve yasal tedbirler veya işlemler genellikle adli mercileri ilgilendirir. Söz konusu işlemler; tedbirin
devreye alınmasını, davalının duruşmaya çıkmasını, atılan tüm tali veya geçici adımları, savunmaları,
duruşmaya yönelik esasa ilişkin inceleme süreçleri ve diğer resmi sorgulamaları içerebilir. Bu tedbirlerin
veya işlemlerin sonucunda, şahıslar maddi tazminata, para cezasına veya bazı durumlarda ömür boyu
hapis cezasına çarptırılabilir.

b) İdari tedbirler veya işlemler; (bazı durumlarda açık bir şekilde emniyetle ilgili amaçlarla ve diğer
durumlarda cezai amaçlarla) herhangi bir iznin değiştirilmesi, askıya alınması, yürürlükten kaldırılması
veya iptal edilmesine yönelik eylemlerle ilgili olarak düzenleyici otorite veya mahkeme nezdinde
gerçekleştirilen bir tahkikatı, soruşturmayı veya duruşmayı içerebilir.

c) Disiplin tedbirleri veya işlemleri; herhangi bir çalışan tarafından kuralların ve usullerin fiili veya görünür
ihlallerine veya suiistimallerine işveren tarafından müdahale edildiği süreci ifade edebilir. Bu tedbirlerin
veya işlemlerin sonucunda, çalışan iddia edilen suiistimalden aklanabilir veya iddiaların ispatlanması
halinde, çalışan disiplin cezasına çarptırılabilir veya işten çıkarılabilir.

7.5.2.3 Bahse konu tedbirlere ve işlemlere idari mahkemeler ya da bir organizasyon bünyesindeki meslek, etik 
kuruluşları veya sair gözden geçirme kuruluşları gibi diğer otoriteler de müdahil olabilir.

7.5.2.4 Devletler tarafından, havacılık emniyetinin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi için gerekli olan herhangi bir 
önleyici, düzeltici veya iyileştirici tedbirin alındığı durumlarda, koruma prensiplerinin geçerli olmadığı unutulmamalıdır (bkz. 
yukarıda yer alan 7.4.2 sayılı madde). Bu durum; emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi amaçlarıyla alınan önleyici, 
düzeltici veya iyileştirici tedbirlerle ilişkili işlemler, tedbirler veya önlemler için de geçerlidir. Örneğin; önleyici, düzeltici veya 
iyileştirici bir tedbirin alınmasını gerekçelendirmek için emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kullanılmasına, söz 
konusu tedbire itirazda bulunmak isteyen bir birey veya organizasyon tarafından başlatılan işlemler kapsamında izin 
verilmektedir.
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7.5.1.4 Devlet tedbiri, koruyucu hükümlerin oluşturulmasına odaklanır. Hangi kanıtların sunulmasına izin verildiğinin 
kurallara tabi olduğu resmi işlemlerde, yalnızca Devlet tedbiri, korumaya tabi bilgilerin erişilebilirliğini yasaklayan ya da
sert bir şekilde sınırlandıran uygun mevzuatın veya düzenlemelerin yasalaştırılması yoluyla gereken korumayı 
sağlayabilir. Örneğin; herhangi bir birey aleyhinde başlatılan cezai tahkikat kapsamında, öne sürülen cezai eylem ile 
doğrudan ilgili olmaması halinde, sanık tarafından yapılan gönüllü raporun kullanılması yasaklanmalıdır.

7.5.1.5 Herhangi bir hizmet sağlayıcısı aleyhinde başlatılan yasal işlemlerde, asgari olarak, korumaya tabi bilgilerin 
kullanılmayabileceğine yönelik aksi ispat edilebilir bir karineyi4 zorunlu kılan bir kural mevcut olmalıdır. Herhangi 
bir olay sonucunda maruz kalınan hasarlara ilişkin olarak herhangi bir havayolu şirketi aleyhinde başlatılan işlem 
kapsamında, davacı, doğrudan olayla ilgili olmamasına rağmen işleticiyi olumsuz bir durumla karşı karşıya bırakabilecek 
genel bilgilerin ortaya çıkarılması amacıyla, işleticinin SMS dosyalarına genel erişim sağlamayı talep edebilir. Söz konusu 
soruların belirlenmesine ilişkin olarak tesis edilen prosedür, istisna prensiplerini (7.6 sayılı maddede daha ayrıntılı olarak 
ele alınmaktadır) uygulamakla görevlendirilen yetkili otoriteyi (bu durumda yüksek ihtimalle mahkemeyi), davacıyı tam 
olarak hangi bilgilerin ortaya çıkarılmasını amaçladığı, ilgili bilgilerin tedbirle alakasını göstermesini ve aynı ya da benzer 
bilgilere ilişkin alternatif kaynakların mevcut olmadığını kanıtlamasını istemeye yönlendirmelidir. Yetkili otorite, davacıdan, 
ilgili bilgilere erişim sağlayamamaları nedeniyle ne şekilde zarar gördüklerini göstermesini de isteyebilir. Söz konusu 
erişime izin verilmesine karar verildiği durumlarda, yetkili otorite tarafından, usule ilişkin geçerli gerekliliklere uygun olarak, 
genele yayın yapılmasını engelleyen ve işlemlerin ilgili kısımlarına erişimi kısıtlayan koruyucu bir karar gibi resmi korumalar 
tarh edilmelidir.

7.5.1.6 Herhangi bir bireyin veya organizasyonun belirli operasyonel veya teknik niteliklerinin, yetkinliklerinin ve 
kabiliyetlerinin söz konusu olduğu idari işlemlerde, emniyet hemen hemen her zaman söz konusu olacaktır. Bazı 
durumlarda emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kullanılması gerekli olabilmekle birlikte, icra edilebilir gereklilikler, 
söz konusu verilerin ve bilgilerin kontrollü ve sınırlı kullanımını sağlamalıdır. Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, 
bu tür emniyetle ilgili durumlarda alınan karara temel teşkil ettiği hallerde, bahse konu verilerin ve bilgilerin kullanımı 
sonucunda bilgi kaynağı üzerinde oluşabilecek olumsuz veya zarar verici etkiyi önlemek için azami gayret sarf edilmelidir. 
Genellikle korumaya tabi raporlama düzeni kapsamında raporlamada bulunmaları teşvik edilen bireyler ve 
organizasyonlar, tamamen veya kısmen korumaya tabi rapora istinaden emniyet yararına tedbir alınması gereken 
durumların mevcut olduğunu kabul edeceklerdir. İcra edilebilir gereklilikler, emniyetin sürdürülmesi veya geliştirilmesi 
amacı güdülürken söz konusu tedbirin temel adalet kavramına uygun olmasını sağlamalıdır.

7.5.1.7 Çalışırken kısa bir süre dalgınlık yaşayan bir hava trafik kontrolörü tarafından yapılan raporlama, bu duruma 
örnek olarak gösterilebilir. Hiçbir ayrım kaybı yaşanmamıştır ve söz konusu olayın gerçekleştiğine dair tek kanıt söz konusu 
kontrolörün kendi raporu olmuştur. Emniyet ile ilgili amaçlar için, söz konusu raporun analizi ileri boyutta soruşturma 
gerektirmiş ve bu da akabinde, raporlama yapan kişinin bir takım süreçlerle kimliğinin tespit edilmesini gerektirmiştir.  Acil
düzeltici faaliyet, kapsamlı bir tıbbi muayene ve inceleme gerçekleştirilirken ilgili kontrolün (hiçbir mali veya itibari 
dezavantaja maruz kalmadan) faal görevinden alınmasını içerebilir. Tıbbi inceleme; tıbbi izin, tıbbi tedavi veya (yine hiçbir 
mali veya itibari dezavantaja maruz kalmadan) tıbbi nedenlere dayalı emeklilikle sonuçlanabilir. İlgili kontrol doğrudan 
görevden alınsa, benzer raporların ileride başkalarından da gelmesi pek mümkün olmayacaktır.

7.5.1.8 Bu noktaya kadar, gerekli olan ve uygun korumanın sağlanmasına yönelik doğrudan Devlet tedbiri üzerine 
odaklanılmıştır. Uygulamada ise, korumanın gerekli olduğu emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin pek çoğu, hizmet 
sağlayıcının operasyonel ortamı dahilinde olup, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri içerir. Mevzuat veya icra 
edilebilir Devlet gerekliliklerinin diğer türleri kapsamında, bu tür durumlarda her zaman koruma sağlanmayabilir. Ancak bu 
tür durumlarda bile Devletler, sertifikasyon, onay ve sürekli gözetim süreçleri ile etkin koruma talep etme pozisyonundadır. 
Annex 19 kapsamında, belirtilen hizmet sağlayıcıları tarafından etkin bir Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması 
öngörülmektedir. Etkin emniyet yönetimi; verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve korunmasına dayalıdır. Veri 
olmaması halinde, sistem etkinliğini kaybeder. Devlet Emniyet Programı (SSP), Devletlerin, organizasyonların, Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) bir unsuru olan çalışanlarına koruma sağlayan politikaları uygulamaları konusunda 
yönlendirmesine imkân sağlamalıdır.

4. Aksi ispat edilebilir karine, kanıtlarla çürütülmediği süreci doğru olduğu addedilen bir karinedir.
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7.6 İSTİSNA PRENSİPLERİ 

Yetkili otorite tarafından üç istisna prensibinden herhangi birinin geçerli olduğu tespit edilmediği sürece, koruma prensipleri 
emniyet verileri, emniyet bilgileri ve bunlara ilişkin kaynaklar için geçerlidir. Emniyet Verilerini Toplama ve İşleme 
Sisteminin (SDCPS) sorumlusu; emniyet verilerine, emniyet bilgilerine ve bunlara ilişkin kaynaklara uygulanan 
korumalardan haberdar olmalı ve söz konusu korumaların, Annex 19 hükümlerine uygun olarak serbest bırakılmasını ve 
kullanılmasını sağlamalıdır.

7.6.2 Yetkili otoritenin tayin edilmesi 

7.6.2.1 İstisna prensipleri bir dizi farklı amaç doğrultusunda uygulanacağı için, söz konusu verinin veya bilginin 
mahiyetine ve aranan kullanım türüne dayalı olarak yetkili otorite de farklı olacaktır. Her durumda, yetkili otoritenin görevi, 
belirli bir istisna prensibinin geçerli olup olmadığına karar vermek olacaktır. Yetkili otoritenin, karar alma yetkinliklerine
kamunun güven duymasını sağlamak için, havacılık emniyeti ile ilgisi olmayan bilgi edinme hakkı kanunları düzenlemeleri, 
dava ifşa kuralları ve sair kurallar gibi çakışan çıkarları dengeleyebiliyor olması gerekecektir. Yetkili otoriteler, ulusal 
kanunlara ve diğer icra edilebilir gerekliliklere uygun olarak tayin edilmiş ve havacılık sorumlulukları ile görevlendirilmiş 
olan adli mercileri, düzenleyici otoriteleri veya diğerlerini sürece dahil edebilir.

7.6.2.2 Devletler ve organizasyonlar tarafından, istisna prensiplerinin farklı amaçlarla uygulanması görevine uygun 
olan yetkili otoritelerin belirlenmesi gerekecektir. Aşağıda yer alan Tablo 9 kapsamında, olası yetkili otorite ve durum 
örneklerine yer verilmektedir.

Tablo 9. Örnek durumlar ve olası yetkili otoriteler 

Örnek Durum Olası Yetkili Otorite 

Bir vatandaş tarafından, bilgi edinme hakkı kanunları 
uyarınca, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin 
paylaşılmasının veya kullanılmasının talep edildiği 
durumlarda5. 

Devlet dairesi veya idari organ

Verilerin veya bilgilerin paylaşılması veya kullanılması 
husususun, aynı bilgi edinme hakkı kanunları kapsamında 
başlatılan bir davanın bizzat konusu haline gelmiş olması 
ya da emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, adli 
işlemlerde kullanılmasının talep edilmesi halinde.

Mahkeme veya idari mahkeme

Emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi amacıyla 
düzenleyici otorite tarafından tedbir alınacağı durumlarda.

Sivil Havacılık Otoritesi (CAA)

Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, herhangi bir 
organizasyon nezaretinde paylaşılması veya kullanılması 
halinde.

Bir yönetici ya da yönetim, bir çalışan temsilcisi ve bazı 
Devletlerde bir düzenleyici otorite temsilcisinden oluşan bir 
kurul gibi, organizasyon bünyesinde havacılık 
emniyetinden sorumlu olan kişi

5. Bilgi edinme hakkı kanunlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler için, bkz. Bu Bölüm kapsamında yer alan 7.7 sayılı madde.
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7.5.2.5 Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, üçüncü bir tarafça rapor kaynağı aleyhinde başlatılan bir davada 
kullanıldığı durumlar olmasına rağmen, Devletler, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin havacılık emniyetinin 
sürdürülmesi veya iyileştirilmesi amaçları haricinde kullanılmamasını sağlamak üzere tüm gerekli tedbirleri almaları 
konusunda teşvik edilmektedir.

7.5.3 Zorunlu koruyucu tedbirler 

7.5.3.1 Bazı faktörler, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin havacılık emniyetinin sürdürülmesi veya 
iyileştirilmesi amaçları haricinde paylaşılması veya kullanılması ile ilişkili olumsuz sonuçları en aza indirebilir. Emniyet 
verilerinin ve emniyet bilgilerinin paylaşılmasını veya kullanılmasını sınırlandıracak koruyucu tedbirlerin uygulanması 
suretiyle, söz konusu paylaşım veya kullanımdan kaynaklanabilecek zararların sınırlandırılması mümkün olabilir. Devletler, 
emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin erişim izni kararının ardından gizli tutulmasına yönelik gerekliliklerin 
uygulamaya konmasına ilişkin olarak yetkili otoriteye bahşedilen yetkiyi, istisna prensiplerinin uygulanmasında göz önünde 
bulundurulması gereken mevzuatına veya düzenlemelerine derç edebilir.

7.5.3.2 Emniyet verisi ve emniyet bilgisi kaynağının kimliksizleştirilmesi de, havacılık emniyetinin sürdürülmesi veya 
iyileştirilmesi dışındaki amaçlarla yetkili otorite tarafından yayın izni verilmesinden önce yararlanılabilecek başka bir 
koruyucu tedbirdir. Bununla birlikte, emniyet verilerini veya emniyet bilgilerini sağlayan kaynakların, raporlanan verilerin 
veya bilgilerin içeriğinden kolaylıkla anlaşılabileceği durumlarda kimliksizleştirmek zor olabilir. Örneğin; belirli bir yargı yetki 
bölgesi dahilinde tek bir işletici tarafından kullanılan bir uçak tipinin müdahil olduğu bir olaya ilişkin rapor, yalnızca olaya 
müdahale olan uçak tipi belirtilerek söz konusu işleticiyi (veya hatta münferit bir çalışanı) işaret edebilir. Bu tür durumlarda, 
emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin ne şekilde ve nerede paylaşılmasının veya kullanılmasının tasarlandığı ve ilgili
bilgilerin mahiyeti büyük önem arz eder.

7.5.3.3 Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, veri veya bilgi ile bağlantılı kişi veya organizasyonların 
bilgilerinin sınırlı olduğu bir forumda kullanılmasının tasarlanması halinde, yetkili otorite, kimliksizleştirmenin ilgili 
kaynaklara yönelik yeterli bir koruyucu tedbir sağlayacağından emin olabilir. Aynı şekilde, bilgi mahiyetinin ağırlıklı olarak 
teknik olması halinde, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin içeriğinde çıkarılması veya düzenlenmesi gereken çok 
fazla kimlik tanımlayıcı bilgi mevcut olmayabilir. Bu durumda, koruma görevi daha kolay bir şekilde yerine getirilebilir. 
Tasarlanan paylaşıma ilişkin forumun veya verilerin ya da bilgilerin kullanılmasının ve bilgilerin mahiyetinin, kaynakların 
kimliklerinin ne ölçüde tespit edilebileceğini etkileyip etkilemeyeceği ve kimlik tespiti yapılabilecek bilgilerin çıkarılmasının 
yeterli olup olmayacağı yetkili otorite tarafından ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır. Tasarlanan paylaşımın veya 
kullanımın, bir organizasyonu ya da uçak işleticisi gibi bir şirketi olumsuz yönde etkileyebilecek olması halinde, verilerin 
veya bilgilerin kimliksizleştirilmesinin, söz konusu paylaşıma veya kullanıma izin verilmemiş olması halinde şirket veya 
işletici tarafından elde edilmiş olana benzer makul bir koruma sağlayıp sağlamayacağına yetkili otorite karar verecektir.

7.5.3.4 Yetkili otorite tarafından, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kimliksizleştirilmesinin, söz konusu 
verilerin veya bilgilerinin amaçlanan veya sair şekilde izin verilebilir kullanımını engellemeyebileceğinin düşünülmesi 
halinde, kimliksizleştirme uygun olmayacaktır. Bu nedenle; Devletler, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin daha 
geniş kapsamlı kullanımını veya kamuya paylaşılmasını engellerken söz konusu paylaşımın özel bir amaçla 
sınırlandırılmış şekilde izin verilmesine yönelik farklı türde koruyucu tedbirler (veya koruyucu tedbirlerin kombinasyonları) 
uygulamayı tercih edebilirler. Koruyucu kararlar, basına kapalı işlemler, gizli inceleme ve özetler bu koruyucu tedbirlere 
örnektir.

7.5.3.5 Devletler ve organizasyonlar; bilgilerin toplandığı, saklandığı, işlendiği ve iletildiği ortamın yeterince güvenli 
olmasının ve erişim ile yetkiye yönelik kontrollerin, emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini korumak için yeterli olmasının
sağlanması gibi en iyi uygulamaları da hayata geçirebilirler.
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olan adli mercileri, düzenleyici otoriteleri veya diğerlerini sürece dahil edebilir.

7.6.2.2 Devletler ve organizasyonlar tarafından, istisna prensiplerinin farklı amaçlarla uygulanması görevine uygun 
olan yetkili otoritelerin belirlenmesi gerekecektir. Aşağıda yer alan Tablo 9 kapsamında, olası yetkili otorite ve durum 
örneklerine yer verilmektedir.

Tablo 9. Örnek durumlar ve olası yetkili otoriteler 

Örnek Durum Olası Yetkili Otorite 

Bir vatandaş tarafından, bilgi edinme hakkı kanunları 
uyarınca, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin 
paylaşılmasının veya kullanılmasının talep edildiği 
durumlarda5. 

Devlet dairesi veya idari organ

Verilerin veya bilgilerin paylaşılması veya kullanılması 
husususun, aynı bilgi edinme hakkı kanunları kapsamında 
başlatılan bir davanın bizzat konusu haline gelmiş olması 
ya da emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, adli 
işlemlerde kullanılmasının talep edilmesi halinde.

Mahkeme veya idari mahkeme

Emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi amacıyla 
düzenleyici otorite tarafından tedbir alınacağı durumlarda.

Sivil Havacılık Otoritesi (CAA)

Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, herhangi bir 
organizasyon nezaretinde paylaşılması veya kullanılması 
halinde.

Bir yönetici ya da yönetim, bir çalışan temsilcisi ve bazı 
Devletlerde bir düzenleyici otorite temsilcisinden oluşan bir 
kurul gibi, organizasyon bünyesinde havacılık 
emniyetinden sorumlu olan kişi

5. Bilgi edinme hakkı kanunlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler için, bkz. Bu Bölüm kapsamında yer alan 7.7 sayılı madde.
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7.5.2.5 Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, üçüncü bir tarafça rapor kaynağı aleyhinde başlatılan bir davada 
kullanıldığı durumlar olmasına rağmen, Devletler, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin havacılık emniyetinin 
sürdürülmesi veya iyileştirilmesi amaçları haricinde kullanılmamasını sağlamak üzere tüm gerekli tedbirleri almaları 
konusunda teşvik edilmektedir.

7.5.3 Zorunlu koruyucu tedbirler 

7.5.3.1 Bazı faktörler, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin havacılık emniyetinin sürdürülmesi veya 
iyileştirilmesi amaçları haricinde paylaşılması veya kullanılması ile ilişkili olumsuz sonuçları en aza indirebilir. Emniyet 
verilerinin ve emniyet bilgilerinin paylaşılmasını veya kullanılmasını sınırlandıracak koruyucu tedbirlerin uygulanması 
suretiyle, söz konusu paylaşım veya kullanımdan kaynaklanabilecek zararların sınırlandırılması mümkün olabilir. Devletler, 
emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin erişim izni kararının ardından gizli tutulmasına yönelik gerekliliklerin 
uygulamaya konmasına ilişkin olarak yetkili otoriteye bahşedilen yetkiyi, istisna prensiplerinin uygulanmasında göz önünde 
bulundurulması gereken mevzuatına veya düzenlemelerine derç edebilir.

7.5.3.2 Emniyet verisi ve emniyet bilgisi kaynağının kimliksizleştirilmesi de, havacılık emniyetinin sürdürülmesi veya 
iyileştirilmesi dışındaki amaçlarla yetkili otorite tarafından yayın izni verilmesinden önce yararlanılabilecek başka bir 
koruyucu tedbirdir. Bununla birlikte, emniyet verilerini veya emniyet bilgilerini sağlayan kaynakların, raporlanan verilerin 
veya bilgilerin içeriğinden kolaylıkla anlaşılabileceği durumlarda kimliksizleştirmek zor olabilir. Örneğin; belirli bir yargı yetki 
bölgesi dahilinde tek bir işletici tarafından kullanılan bir uçak tipinin müdahil olduğu bir olaya ilişkin rapor, yalnızca olaya 
müdahale olan uçak tipi belirtilerek söz konusu işleticiyi (veya hatta münferit bir çalışanı) işaret edebilir. Bu tür durumlarda, 
emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin ne şekilde ve nerede paylaşılmasının veya kullanılmasının tasarlandığı ve ilgili
bilgilerin mahiyeti büyük önem arz eder.

7.5.3.3 Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, veri veya bilgi ile bağlantılı kişi veya organizasyonların 
bilgilerinin sınırlı olduğu bir forumda kullanılmasının tasarlanması halinde, yetkili otorite, kimliksizleştirmenin ilgili 
kaynaklara yönelik yeterli bir koruyucu tedbir sağlayacağından emin olabilir. Aynı şekilde, bilgi mahiyetinin ağırlıklı olarak 
teknik olması halinde, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin içeriğinde çıkarılması veya düzenlenmesi gereken çok 
fazla kimlik tanımlayıcı bilgi mevcut olmayabilir. Bu durumda, koruma görevi daha kolay bir şekilde yerine getirilebilir. 
Tasarlanan paylaşıma ilişkin forumun veya verilerin ya da bilgilerin kullanılmasının ve bilgilerin mahiyetinin, kaynakların 
kimliklerinin ne ölçüde tespit edilebileceğini etkileyip etkilemeyeceği ve kimlik tespiti yapılabilecek bilgilerin çıkarılmasının 
yeterli olup olmayacağı yetkili otorite tarafından ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır. Tasarlanan paylaşımın veya 
kullanımın, bir organizasyonu ya da uçak işleticisi gibi bir şirketi olumsuz yönde etkileyebilecek olması halinde, verilerin 
veya bilgilerin kimliksizleştirilmesinin, söz konusu paylaşıma veya kullanıma izin verilmemiş olması halinde şirket veya 
işletici tarafından elde edilmiş olana benzer makul bir koruma sağlayıp sağlamayacağına yetkili otorite karar verecektir.

7.5.3.4 Yetkili otorite tarafından, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kimliksizleştirilmesinin, söz konusu 
verilerin veya bilgilerinin amaçlanan veya sair şekilde izin verilebilir kullanımını engellemeyebileceğinin düşünülmesi 
halinde, kimliksizleştirme uygun olmayacaktır. Bu nedenle; Devletler, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin daha 
geniş kapsamlı kullanımını veya kamuya paylaşılmasını engellerken söz konusu paylaşımın özel bir amaçla 
sınırlandırılmış şekilde izin verilmesine yönelik farklı türde koruyucu tedbirler (veya koruyucu tedbirlerin kombinasyonları) 
uygulamayı tercih edebilirler. Koruyucu kararlar, basına kapalı işlemler, gizli inceleme ve özetler bu koruyucu tedbirlere 
örnektir.

7.5.3.5 Devletler ve organizasyonlar; bilgilerin toplandığı, saklandığı, işlendiği ve iletildiği ortamın yeterince güvenli 
olmasının ve erişim ile yetkiye yönelik kontrollerin, emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini korumak için yeterli olmasının
sağlanması gibi en iyi uygulamaları da hayata geçirebilirler.
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7.6.3.6 Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, herhangi bir fiilde/eylemde veya (hukuki, idari, cezai veya 
disipliner) işlemde kullanılmasının önerilmesi halinde, söz konusu kullanımın olası olumsuz etkisi, söz konusu verilerin 
veya bilgilerin kaynağına ilişkin olabilir. Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, fiilin/eylemin veya işlemin sınırları 
dışında paylaşılmasının önüne geçilmesi amacıyla koruyucu tedbirler uygulanabilir olsa da, herhangi bir işlem sırasında 
söz konusu verilerin veya bilgilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etki, emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi 
amaçlarıyla, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin ileriye dönük raporlanmasını veya paylaşılmasını teşvik etmeyebilir.
Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin önerilen kullanımının, söz konusu verilerin veya bilgilerin işlem sınırlarının 
ötesinde yayılmasını veya yayınlanmasını içermesi halinde, yetkili otorite, (ulusal ve uluslararası) daha geniş toplum 
üzerindeki olası olumsuz etkiyi de göz önünde bulundurmalıdır.

7.6.3.7 Bireysel düzeyde ise, bilgilerin kamuya açıklanması, müdahil olan kişi aleyhinde, utanç ve/veya geçim 
kaynağının olası kaybı gibi, olumsuz etkiye sebep olabilir. Daha kapsamlı düzeyde ise, emniyet verilerinin veya emniyet 
bilgilerinin belirli bir durumda yayınlanması veya dağıtılması, söz konusu fiile/eyleme veya işleme müdahil olmayan ancak 
benzer durumda olan kişiler için, söz konusu verilerin ve bilgilerin raporlanması veya toplanmasına katkı sağlanması 
bakımından genel anlamda caydırıcı bir etki oluşturabilir.

7.6.3.8 İlk iki istisna prensibine ilişkin tespitte bulunurken, yetkili otorite aşağıdaki hususlara ilişkin olarak kani 
olmalıdır:

a) İlk durumda; paylaşılmak veya kullanılmak istenen emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin içeriği,
söz konusu fiilin/eylemin veya ihmalin ağır ihmal, kasti suiistimal veya suç faaliyeti teşkil edip etmediğinin
tespit edilmesi için gereklidir veya

b) İkinci durumda; ilgili veriler, bilgiler veya bunlara ilişkin kaynak, hukukun uygun bir şekilde yönetilmesi
için gereklidir.

7.6.3.9 Yetkili otorite tarafından, emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin veya bunlara ilişkin kaynağın kimliğinin 
duruma ilişkin olarak gerekli olup olmadığı tespit edilecektir. Yetkili bir otorite tarafından, korumaya tabi verilere, bilgilere 
veya kaynağa atıf yapılmaksızın makul ölçüde karar verilebilmesi halinde, emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve 
bunlara ilişkin kaynakların korunmasına daha çok önem verilmelidir. Yetkili otorite tarafından, söz konusu verilerin ve 
bilgilerin paylaşılması (veya kullanılması) gerekli olmaksızın karar verilebildiği durumlarda, emniyet verilerinin, emniyet 
bilgilerinin ve bunlara ilişkin kaynakların toplanmasını ve elverişliliğini tehlikeye atmaya gerek yoktur. Bu, emniyetin 
sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin sürekli elverişliliğinin sağlanmasına yardımcı 
olacaktır.

7.6.3.10 Emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve bunlara ilişkin kaynakların paylaşılmasından veya kullanımından, 
havacılık operasyon personelinin denetçilerle işbirliği yapma konusunda gönülsüz olmaları gibi olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkabilir. Söz konusu verilerin, bilgilerin veya bunlara ilişkin kaynaklara yönelik bilgilerin, herhangi bir işlem kapsamında
esasa ilişkin bir gerçeği ortaya koymak için gerekli olmaması halinde, emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve bunlara 
ilişkin kaynakların geleceğe dönük toplanması ve elverişliliği, ilgili istisna prensiplerinden herhangi biri kapsamında gereksiz 
yayınlanma dolayısıyla zarar görmemelidir. Ayrıca, gerekli bilgilerin alternatif kaynaklardan elverişli bir şekilde elde 
edilebilmesi halinde, yetkili otorite tarafından, bilgilerin elde edilmesi için tüm makul alternatif yollara başvurulana kadar, 
emniyet verilerine veya emniyet bilgilerine erişime izin verilmesi aleyhinde karar verebilir.

7.6.3.11 Benzer şekilde; bilgi edinme hakkı kanununun mevcut olmadığı bir Ülkedeki herhangi bir yetkili otoriteden, 
emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kamuya açıklanmasının gerekli olup olmadığı konusunda karar vermesinin 
istenmesi halinde (örneğin; medyadan gelen bir talebe cevaben), yetkili otorite, büyük ihtimalle, söz konusu verilerin veya 
bilgilerin içeriğinin kamu nezdinde bilinir olmasının ne denli önemli olduğunu bilmek isteyecektir. Böyle bir durumda, yetkili 
otorite şöyle bir soru sorabilir: "Verilerin veya bilgilerin içerikleri bilinmese, olay kamu nezdinde olması gerektiği şekilde
anlaşılır mı veya olay, seyahat eden kamu kesimine yönelik emniyet sonuçlarına neden olur mu?" Emniyet verilerine veya 
emniyet bilgilerine erişim sağlanmazsa, kamu nezdindeki bilginin tehlikeye gireceğine dair görüşün doğru olduğunu 
kanıtlayabilmek, söz konusu verilerin veya bilgilerin paylaşılmasına yönelik görüşü güçlendirebilir.
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7.6.2.3 Organizasyonun kendi yetkili otoritesini tespit ettiği durumlarda, yetkili otorite tarafından istisna ve koruma 
prensiplerinin uygulanmasına ilişkin olarak takdir hakkı ve yetkisinin bilinçli bir şekilde tatbik edilmesi, organizasyon 
bünyesinde yeterli düzeyde kendiliğinden koruma sağlayabilir. Yetkili otoritenin her amaca ilişkin nihai tespiti, geçerli 
kanunlara ve politikalara bağlı olarak, her Devlet ve organizasyon için önemli bir hususu teşkil eder.

7.6.2.4 Kararların hızlı bir şekilde alınmasına imkân sağlamak üzere, yetkili otorite dairesinin ve yargı yetki 
bölgesinin kalıcı olarak belirlenmesi göz önünde bulundurulabilir (örneğin: davayı içeren hususlar için adli merciler, 
düzenleyici tedbirleri içeren hususlar için Sivil Havacılık Otoritesi (CAA)). Söz konusu hususların kalıcı olarak belirlenmesi, 
aynı zamanda, yetkili otoritenin bu hususlar karşısındaki duruşunda netlik ve bu hususlarla mücadele etmesinde deneyim 
sağlar. Ayrıca, yetkili otoritenin karar alma sürecini idare eden kurallara ve prosedürlere sahip olması da çok önemlidir. 
Söz konusu kurallar ve prosedürler, geçerli ulusal kanunlara dayalı olmalıdır. Bu; ancak, belirli bir alanda tayin edilen yetkili 
otoritenin değişmemesi halinde gerçekleştirilebilir.

7.6.3 İstisna prensiplerinin uygulanması 

7.6.3.1 İlki; yetkili otorite tarafından, "olayın ulusal kanunlar uyarınca ağır ihmal, kasti suiistimal veya suç faaliyeti 
teşkil eden bir davranış olarak addedilen herhangi bir fiilden/eylemden veya ihmalden kaynaklanmış olabileceğini makul 
ölçüde belirten gerçeklerin ve hallerin" söz konusu olduğu durumlarda korumaya yönelik istisnanın geçerli olduğunun tespit 
edildiği durumdur. Böylesi bir tespiti üstlenen ilgili yetkili otorite, pek çok durumda, adli, idari veya savcılık mercii olacaktır.

7.6.3.2 Söz konusu emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin içerik değerlendirmesi ile, ilgili davranışın istisnai 
kullanım koşullardan herhangi birini karşılayıp karşılamadığı genellikle tespit edileceği için, duruma ilişkin gerçeklerin ve 
hallerin, söz konusu istisnai davranışın vuku bulduğunu su götürmez şekilde ortaya koyması gerekli değildir. Bunun yerine, 
söz konusu gerçeklerin ve hallerin, ilgili olayın böyle bir davranıştan kaynaklanmış olabileceğinin tespit edilebileceği makul 
bir dayanak sağlaması yeterli olacaktır. Yetkili otorite tarafından, bir duruma ilişkin gerçeklere ve hallere dayalı olarak, 
(ulusal hukuk kapsamında anlaşıldığı üzere) ağır ihmal, kasti suiistimal veya suç faaliyetinin sonucu olarak ortaya çıkmış 
olabileceğinin tespit edildiği durumlarda, istisna prensibi uygulanarak emniyet verileri, emniyet bilgileri veya bunlara ilişkin 
kaynaklar yayınlanabilir.

7.6.3.3 Bu terimlerle ifade edilmek istenen anlamlar ile ilgili olarak, farklı hukuk sistemleri, ulusal hukuk kapsamında 
farklı anlamlara sahip olabilir. Genel itibariyle; ağır ihmal, belirli bir riskin aktör tarafından tamamen değerlendirilmiş olup 
olmamasına bakmaksızın, söz konusu risk ciddi ölçüde göz önünde bulundurulmadan veya kayda alınmadan üstlenilen 
bir fiil/eylem veya ihmaldir. Bu, zaman zaman dikkatsiz davranış olarak tanımlanmaktadır. Kasti suiistimal; aktörün yanlış 
olduğunu bildiği veya yanlış olup olmadığını bilinçli bir şekilde umursamadığı yanlış bir fiil/eylem veya ihmaldir. Bu gibi 
hallerde, bilgi ve niyet, resmiyette kanunsuz olarak betimlenmesine karşın, kimi zaman eylemin sonuçlarına ilişkin de 
olabilecektir.  Her halükarda, müdahil olunan davranışın mahiyetinin tespit edilmesi hususunda geçerli olan delil 
niteliğindeki testler ve tedbirler, ilgili yargı yetki bölgesinin kanunları ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca istisna prensibinin, bir 
yanda "ağır ihmal" veya "kasti suiistimal" ve diğer yanda "suç faaliyeti" teşkil eden davranışlar arasında ayrım gözetmesi 
nedeniyle, "ağır ihmal" ya da "kasti suiistimal" teşkil edebilecek bir davranışın (ancak, söz konusu davranış geçerli ulusal 
kanun kapsamında tanımlanabilecektir), cezai değil sivil standart bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

7.6.3.4 Yetkili bir otorite tarafından koruma kuralına ilişkin istisnanın geçerli olduğuna karar verebileceği ikinci bir 
durum ise, ilgili emniyet verilerini veya emniyet bilgilerini inceleyen yetkili otoritenin, söz konusu verilerin veya bilgilerin 
yayınlanmasının "adaletin uygun şekilde yönetilmesi için gerekli" olduğunu ve "söz konusu verilerin veya bilgilerin 
yayınlanmasına ilişkin faydaların, söz konusu verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının, emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin geleceğe dönük toplanmaları ve elverişliliği üzerinde sahip olabileceği olumsuz ulusal ve uluslararası etkiden 
daha baskın" olduğunu tespit ettiği durumdur.

7.6.3.5 Bu; iki aşamalı bir değerlendirme sürecini içermekte olup, söz konusu süreç kapsamında, yetkili otorite 
tarafından öncelikle verilerin veya bilgilerin "adaletin uygun şekilde yönetilmesi için gerekli" olup olmadığının tespit edilmesi 
gerekmekte olup, bu durum, aynı bilgilere ilişkin alternatif kaynakların mevcut olması halinde söz konusu olmayabilir; ikinci 
olarak ise, söz konusu verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının adaletin uygun şekilde yönetilmesi için gerekli olduğuna 
karar vermesi halinde, tüm ilişkili hususlar göz önünde bulundurulduğunda, emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi 
amaçlarıyla, söz konusu verilerin veya bilgilerin değerinin, bunların yayınlanmasının, emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin geleceğe dönük toplanmaları ve elverişliliği üzerinde sahip olabileceği olumsuz etkiden daha baskın olup 
olmadığını tespit etmelidir.
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7.6.3.6 Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, herhangi bir fiilde/eylemde veya (hukuki, idari, cezai veya 
disipliner) işlemde kullanılmasının önerilmesi halinde, söz konusu kullanımın olası olumsuz etkisi, söz konusu verilerin 
veya bilgilerin kaynağına ilişkin olabilir. Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, fiilin/eylemin veya işlemin sınırları 
dışında paylaşılmasının önüne geçilmesi amacıyla koruyucu tedbirler uygulanabilir olsa da, herhangi bir işlem sırasında 
söz konusu verilerin veya bilgilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etki, emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi 
amaçlarıyla, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin ileriye dönük raporlanmasını veya paylaşılmasını teşvik etmeyebilir.
Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin önerilen kullanımının, söz konusu verilerin veya bilgilerin işlem sınırlarının 
ötesinde yayılmasını veya yayınlanmasını içermesi halinde, yetkili otorite, (ulusal ve uluslararası) daha geniş toplum 
üzerindeki olası olumsuz etkiyi de göz önünde bulundurmalıdır.

7.6.3.7 Bireysel düzeyde ise, bilgilerin kamuya açıklanması, müdahil olan kişi aleyhinde, utanç ve/veya geçim 
kaynağının olası kaybı gibi, olumsuz etkiye sebep olabilir. Daha kapsamlı düzeyde ise, emniyet verilerinin veya emniyet 
bilgilerinin belirli bir durumda yayınlanması veya dağıtılması, söz konusu fiile/eyleme veya işleme müdahil olmayan ancak 
benzer durumda olan kişiler için, söz konusu verilerin ve bilgilerin raporlanması veya toplanmasına katkı sağlanması 
bakımından genel anlamda caydırıcı bir etki oluşturabilir.

7.6.3.8 İlk iki istisna prensibine ilişkin tespitte bulunurken, yetkili otorite aşağıdaki hususlara ilişkin olarak kani 
olmalıdır:

a) İlk durumda; paylaşılmak veya kullanılmak istenen emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin içeriği,
söz konusu fiilin/eylemin veya ihmalin ağır ihmal, kasti suiistimal veya suç faaliyeti teşkil edip etmediğinin
tespit edilmesi için gereklidir veya

b) İkinci durumda; ilgili veriler, bilgiler veya bunlara ilişkin kaynak, hukukun uygun bir şekilde yönetilmesi
için gereklidir.

7.6.3.9 Yetkili otorite tarafından, emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin veya bunlara ilişkin kaynağın kimliğinin 
duruma ilişkin olarak gerekli olup olmadığı tespit edilecektir. Yetkili bir otorite tarafından, korumaya tabi verilere, bilgilere 
veya kaynağa atıf yapılmaksızın makul ölçüde karar verilebilmesi halinde, emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve 
bunlara ilişkin kaynakların korunmasına daha çok önem verilmelidir. Yetkili otorite tarafından, söz konusu verilerin ve 
bilgilerin paylaşılması (veya kullanılması) gerekli olmaksızın karar verilebildiği durumlarda, emniyet verilerinin, emniyet 
bilgilerinin ve bunlara ilişkin kaynakların toplanmasını ve elverişliliğini tehlikeye atmaya gerek yoktur. Bu, emniyetin 
sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin sürekli elverişliliğinin sağlanmasına yardımcı 
olacaktır.

7.6.3.10 Emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve bunlara ilişkin kaynakların paylaşılmasından veya kullanımından, 
havacılık operasyon personelinin denetçilerle işbirliği yapma konusunda gönülsüz olmaları gibi olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkabilir. Söz konusu verilerin, bilgilerin veya bunlara ilişkin kaynaklara yönelik bilgilerin, herhangi bir işlem kapsamında
esasa ilişkin bir gerçeği ortaya koymak için gerekli olmaması halinde, emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve bunlara 
ilişkin kaynakların geleceğe dönük toplanması ve elverişliliği, ilgili istisna prensiplerinden herhangi biri kapsamında gereksiz 
yayınlanma dolayısıyla zarar görmemelidir. Ayrıca, gerekli bilgilerin alternatif kaynaklardan elverişli bir şekilde elde 
edilebilmesi halinde, yetkili otorite tarafından, bilgilerin elde edilmesi için tüm makul alternatif yollara başvurulana kadar, 
emniyet verilerine veya emniyet bilgilerine erişime izin verilmesi aleyhinde karar verebilir.

7.6.3.11 Benzer şekilde; bilgi edinme hakkı kanununun mevcut olmadığı bir Ülkedeki herhangi bir yetkili otoriteden, 
emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kamuya açıklanmasının gerekli olup olmadığı konusunda karar vermesinin 
istenmesi halinde (örneğin; medyadan gelen bir talebe cevaben), yetkili otorite, büyük ihtimalle, söz konusu verilerin veya 
bilgilerin içeriğinin kamu nezdinde bilinir olmasının ne denli önemli olduğunu bilmek isteyecektir. Böyle bir durumda, yetkili 
otorite şöyle bir soru sorabilir: "Verilerin veya bilgilerin içerikleri bilinmese, olay kamu nezdinde olması gerektiği şekilde
anlaşılır mı veya olay, seyahat eden kamu kesimine yönelik emniyet sonuçlarına neden olur mu?" Emniyet verilerine veya 
emniyet bilgilerine erişim sağlanmazsa, kamu nezdindeki bilginin tehlikeye gireceğine dair görüşün doğru olduğunu 
kanıtlayabilmek, söz konusu verilerin veya bilgilerin paylaşılmasına yönelik görüşü güçlendirebilir.
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7.6.2.3 Organizasyonun kendi yetkili otoritesini tespit ettiği durumlarda, yetkili otorite tarafından istisna ve koruma 
prensiplerinin uygulanmasına ilişkin olarak takdir hakkı ve yetkisinin bilinçli bir şekilde tatbik edilmesi, organizasyon 
bünyesinde yeterli düzeyde kendiliğinden koruma sağlayabilir. Yetkili otoritenin her amaca ilişkin nihai tespiti, geçerli 
kanunlara ve politikalara bağlı olarak, her Devlet ve organizasyon için önemli bir hususu teşkil eder.

7.6.2.4 Kararların hızlı bir şekilde alınmasına imkân sağlamak üzere, yetkili otorite dairesinin ve yargı yetki 
bölgesinin kalıcı olarak belirlenmesi göz önünde bulundurulabilir (örneğin: davayı içeren hususlar için adli merciler, 
düzenleyici tedbirleri içeren hususlar için Sivil Havacılık Otoritesi (CAA)). Söz konusu hususların kalıcı olarak belirlenmesi, 
aynı zamanda, yetkili otoritenin bu hususlar karşısındaki duruşunda netlik ve bu hususlarla mücadele etmesinde deneyim 
sağlar. Ayrıca, yetkili otoritenin karar alma sürecini idare eden kurallara ve prosedürlere sahip olması da çok önemlidir. 
Söz konusu kurallar ve prosedürler, geçerli ulusal kanunlara dayalı olmalıdır. Bu; ancak, belirli bir alanda tayin edilen yetkili 
otoritenin değişmemesi halinde gerçekleştirilebilir.

7.6.3 İstisna prensiplerinin uygulanması 

7.6.3.1 İlki; yetkili otorite tarafından, "olayın ulusal kanunlar uyarınca ağır ihmal, kasti suiistimal veya suç faaliyeti 
teşkil eden bir davranış olarak addedilen herhangi bir fiilden/eylemden veya ihmalden kaynaklanmış olabileceğini makul 
ölçüde belirten gerçeklerin ve hallerin" söz konusu olduğu durumlarda korumaya yönelik istisnanın geçerli olduğunun tespit 
edildiği durumdur. Böylesi bir tespiti üstlenen ilgili yetkili otorite, pek çok durumda, adli, idari veya savcılık mercii olacaktır.

7.6.3.2 Söz konusu emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin içerik değerlendirmesi ile, ilgili davranışın istisnai 
kullanım koşullardan herhangi birini karşılayıp karşılamadığı genellikle tespit edileceği için, duruma ilişkin gerçeklerin ve 
hallerin, söz konusu istisnai davranışın vuku bulduğunu su götürmez şekilde ortaya koyması gerekli değildir. Bunun yerine, 
söz konusu gerçeklerin ve hallerin, ilgili olayın böyle bir davranıştan kaynaklanmış olabileceğinin tespit edilebileceği makul 
bir dayanak sağlaması yeterli olacaktır. Yetkili otorite tarafından, bir duruma ilişkin gerçeklere ve hallere dayalı olarak, 
(ulusal hukuk kapsamında anlaşıldığı üzere) ağır ihmal, kasti suiistimal veya suç faaliyetinin sonucu olarak ortaya çıkmış 
olabileceğinin tespit edildiği durumlarda, istisna prensibi uygulanarak emniyet verileri, emniyet bilgileri veya bunlara ilişkin 
kaynaklar yayınlanabilir.

7.6.3.3 Bu terimlerle ifade edilmek istenen anlamlar ile ilgili olarak, farklı hukuk sistemleri, ulusal hukuk kapsamında 
farklı anlamlara sahip olabilir. Genel itibariyle; ağır ihmal, belirli bir riskin aktör tarafından tamamen değerlendirilmiş olup 
olmamasına bakmaksızın, söz konusu risk ciddi ölçüde göz önünde bulundurulmadan veya kayda alınmadan üstlenilen 
bir fiil/eylem veya ihmaldir. Bu, zaman zaman dikkatsiz davranış olarak tanımlanmaktadır. Kasti suiistimal; aktörün yanlış 
olduğunu bildiği veya yanlış olup olmadığını bilinçli bir şekilde umursamadığı yanlış bir fiil/eylem veya ihmaldir. Bu gibi 
hallerde, bilgi ve niyet, resmiyette kanunsuz olarak betimlenmesine karşın, kimi zaman eylemin sonuçlarına ilişkin de 
olabilecektir.  Her halükarda, müdahil olunan davranışın mahiyetinin tespit edilmesi hususunda geçerli olan delil 
niteliğindeki testler ve tedbirler, ilgili yargı yetki bölgesinin kanunları ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca istisna prensibinin, bir 
yanda "ağır ihmal" veya "kasti suiistimal" ve diğer yanda "suç faaliyeti" teşkil eden davranışlar arasında ayrım gözetmesi 
nedeniyle, "ağır ihmal" ya da "kasti suiistimal" teşkil edebilecek bir davranışın (ancak, söz konusu davranış geçerli ulusal 
kanun kapsamında tanımlanabilecektir), cezai değil sivil standart bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

7.6.3.4 Yetkili bir otorite tarafından koruma kuralına ilişkin istisnanın geçerli olduğuna karar verebileceği ikinci bir 
durum ise, ilgili emniyet verilerini veya emniyet bilgilerini inceleyen yetkili otoritenin, söz konusu verilerin veya bilgilerin 
yayınlanmasının "adaletin uygun şekilde yönetilmesi için gerekli" olduğunu ve "söz konusu verilerin veya bilgilerin 
yayınlanmasına ilişkin faydaların, söz konusu verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının, emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin geleceğe dönük toplanmaları ve elverişliliği üzerinde sahip olabileceği olumsuz ulusal ve uluslararası etkiden 
daha baskın" olduğunu tespit ettiği durumdur.

7.6.3.5 Bu; iki aşamalı bir değerlendirme sürecini içermekte olup, söz konusu süreç kapsamında, yetkili otorite 
tarafından öncelikle verilerin veya bilgilerin "adaletin uygun şekilde yönetilmesi için gerekli" olup olmadığının tespit edilmesi 
gerekmekte olup, bu durum, aynı bilgilere ilişkin alternatif kaynakların mevcut olması halinde söz konusu olmayabilir; ikinci 
olarak ise, söz konusu verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının adaletin uygun şekilde yönetilmesi için gerekli olduğuna 
karar vermesi halinde, tüm ilişkili hususlar göz önünde bulundurulduğunda, emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi 
amaçlarıyla, söz konusu verilerin veya bilgilerin değerinin, bunların yayınlanmasının, emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin geleceğe dönük toplanmaları ve elverişliliği üzerinde sahip olabileceği olumsuz etkiden daha baskın olup 
olmadığını tespit etmelidir.
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7.6.4 İstisna prensipleri uygulanırken göz önünde bulundurulması gereken ilave hususlar 

7.6.4.1 Bir durumda herhangi bir istisna prensibinin geçerli olup olmadığına karar verilirken, yetkili otorite, emniyet 
verilerinin veya emniyet bilgilerinin kaynağının onayını daima göz önünde bulundurmalıdır. Herhangi bir şahsa, kaynağı 
olduğu emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin gizliliğine yönelik güvence verilmiş olması halinde, söz konusu verilerin
veya bilgilerin, bu güvencelerle çatışacak şekilde kullanılması, ilgili şahıs tarafından gelecekte sağlanabilecek emniyet 
verileri ve emniyet bilgileri üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilir. Ayrıca emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, 
kaynağa sunulan gizlilik güvencelerine rağmen yayınlanması veya kullanılması halinde, bu, ilgili durumdan haberdar 
olabilecek şahıslar üzerinde benzer bir olumsuz etkiye sahip olabilir.

7.6.4.2 7.6.4.1 sayılı madde kapsamında bahsedilen türden istenmeyen olayların önüne geçmek amacıyla, 
bireylerin ve organizasyonların sağladıkları verilerin ve bilgilerin istisna prensiplerinin uygulanmasına uygun olarak nasıl, 
ne zaman, nerede ve hangi amaçlarla kullanılabileceğini önceden net bir şekilde anlamalarını sağlamak ihtiyatlı bir adım 
olacaktır. Bunun sağlanması, güvene dayalı bir öngörülebilir raporlama ortamının tesis edilmesi ve idame ettirilmesi için 
elzemdir.

7.6.4.3 Yetkili otorite tarafından, istisna prensiplerinin Annex 19 kapsamındaki hükümlerle 
uyumlu bir şekilde uygulanmasına ilişkin genel nitelikli kılavuz ilkeler, Şekil 7-2 6kapsamında 
gösterilmektedir.

7.7 KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ 

7.7.1 Halk, emniyet verilerine veya emniyet bilgilerine karşı büyük bir ilgi duyar. Halkın ilgisi; açıklık, şeffaflık ve 
hesap verilebilirlikte toplanır; böylece sistem emniyeti hakkında genel bir farkındalığa ve emniyetin ele alınması için 
gereken her şeyin yapıldığına dair güvenceye sahip olabilirler. Bazı bireyler veya ilgi grupları, doğrudan emniyetle ilgili 
olanlar haricinde nedenlerle emniyet verileri veya emniyet bilgileriyle de ilgilenebilir. İfşa, hükümete sunulan bir bilgi 
talebinin sonucu olarak veya bir adli kovuşturmanın süreçleri kapsamında gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşebilir. 
Herhangi bir emniyet verisinin veya emniyet bilgisinin kamuya açıklanmasının uygun olup olmadığı, emniyet verilerinin ve 
emniyet bilgilerinin mahiyetine bağlıdır. Söz konusu karar, daha önceki bölümler kapsamında ele alındığı üzere, yetkili 
otoritenin yetki alanına girer.

7.7.2 Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kamuya açıklanması halinde, bilgilerin nasıl kullanılacağını 
kısıtlamak genelde mümkün değildir. Açıklık ve şeffaflık kesinlikle teşvik edilmelidir; ama aynı zamanda, emniyet verilerinin
ve emniyet bilgilerinin raporlanmasına ve analizine müdahil olanların hakları ve meşru beklentilerinin yanı sıra bunların 
ilgili şahısların menfaatlerine veya itibarlarına gelebilecek uygunsuz zararlardan korunması ihtiyacı da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ancak; bu, bilgi edinme hakkı kanunlarının yürürlükte olduğu Devletler için her zaman geçerli 
olmayabilir.

7.7.3 Pek çok Devlet, Devlet kurumlarının elinde bulunan bilgilerinin tamamının yayınlanmasını gerektiren geçerli 
mevzuata sahiptir. Bu tür kanunlar zaman zaman bilgi edinme hakkı kanunları olarak adlandırılmaktadır. Bu kanunlar 
kapsamında, belirli bir tür bilgiye ilişkin istisna söz konusu olmadığı sürece, bu bilgiler, talep üzerine devlet tarafından ifşa 
edilmelidir. Gizli bilgiler, ticari açıdan hassas bilgiler veya mahremiyet kanunları kapsamında korunmakta olan tıbbi kayıtlar 
gibi bilgiler istisnalara ilişkin örneklerdendir. Emniyet verileri veya emniyet bilgileri genellikle istisnaya tabi değildir. Annex 
19'a uygun olarak; Devletler, bilgi edinme hakkı kanunları veya havacılık mevzuatı dahil olmak üzere herhangi bir türden 
kanun kapsamında kamuya ifşanın önüne geçecek muafiyetler veya kurallar oluşturmayı tercih edebilir.

6. Devletlerin, havacılık emniyetini sürdürmek veya geliştirmek için gerekli olan önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetleri
gerçekleştirmesi için emniyet verilerini veya emniyet bilgilerini kullanmaktan alıkonmayacağını unutmamak gerekir.
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Ancak; bu veriler veya bilgiler, yalnızca bahse konu gerekçeler ortaya konduğu için paylaşılmak zorunda değildir. 
Paylaşımın, geleceğe dönük emniyet raporlamasına ilişkin olarak insanların cesaretini kırarak, emniyet verilerinin ve 
emniyet bilgilerinin sürekli elverişliliğine ciddi ölçüde zarar vermesi halinde, durumun, paylaşım lehine çevrilmesi 
gerekmez.

7.6.3.12 Üçüncü istisna ise, "emniyet verilerini veya emniyet bilgilerini inceleyen" yetkili otorite tarafından "söz konusu 
verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi için gerekli olduğunun ve söz konusu 
verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının faydalarının, bunların yayınlanmasının, ilgili emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin geleceğe dönük toplanmaları ve elverişliliği üzerinde sahip olabileceği olumsuz ulusal ve uluslararası etkiden 
daha baskın olduğunun" tespit edildiği durumdur. Bu istisna, emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi için emniyet 
verilerinin veya emniyet bilgilerinin yayınlanmasının gerekli olduğu durumlar için geçerlidir. Emniyet verilerinin veya 
emniyet bilgilerinin, havacılık emniyetini sürdürmek veya iyileştirmek için gerekli olan ve düzenleyici bir otorite tarafından
alınan önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetler ile bağlantılı olarak kullanılmasında geçerli değildir.

7.6.3.13 Annex 19 kapsamında öngörülen haller; örneğin eğitim ve öğretim amaçlarıyla veya emniyet bilgilerinin ve 
tavsiyelerinin daha geniş toplumun yararına yayınlanması da dahil olmak üzere emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi 
ile ilgili olarak daha genel amaçlarla yayınlanmasına yönelik faydaların yetkili otorite tarafından göz önünde 
bulundurulmasını kapsar. Bu durumlara yönelik analiz, yukarıda yer alan 7.6.3.5 sayılı iki aşamalı sürecin aynısını 
içermektedir: öncelikle, yetkili otorite tarafından "ilgili verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının, emniyetin sürdürülmesi veya 
iyileştirilmesi için gerekli" olduğuna karar verilmesi; ikinci olarak ise, yetkili otorite tarafından, söz konusu verilerin veya 
bilgilerin yayınlanmasına ilişkin faydaların, söz konusu verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının, bunların geleceğe dönük 
toplanmaları ve elverişliliği üzerinde sahip olabileceği olası olumsuz etkiden daha baskın olduğunun tespit edilmesi 
gerekmektedir.

7.6.3.14 Bu analizin ikinci aşamasının değerlendirilmesi ile ilgili olarak; Annex 19 kapsamında, yetkili otoriteler 
"emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kaynağının onayının" göz önünde bulundurulması konusunda teşvik 
edilmektedir. Bu farkındalığın önemi, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi 
ile ilgili genel amaçlara yönelik olarak yayınlanması (bu durumda, bu istisna prensibi geçerli olacaktır) ile emniyet verilerinin 
ve emniyet bilgilerinin, emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesini destekleyici nitelikteki belirli önleyici, düzeltici ve 
iyileştirici amaçlarla kullanılması (bu durumda, söz konusu kullanıma halihazırda koruma prensipleri kapsamında izin 
verildiği için hiçbir istisna prensibi gerekliliğinin yerine getirilmesi gerekli olmayacaktır) arasındaki ayrımı gözeten, yukarıda 
yer alan 7.4.2 sayılı madde kapsamında ele alınan kritik ayrımı vurgular.

7.6.3.15 Koruma prensiplerinin ruhuna uyum sağlanması konusunda, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin 
emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi amacıyla alınan önleyici, düzeltici veya iyileştirici tedbirleri desteklemek 
amacıyla kullanılması göz önünde bulundurulurken, yetkili otorite tarafından, söz konusu verilere veya bilgilere ilişkin 
uygun alternatif kaynağın elverişli olup olmayabileceğinin ortaya konması mümkün olabilir. Böyle bir durumda, korumaya 
tabi emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin istisnasız kullanımından kaçınılabilir.

7.6.3.16 Ancak, söz konusu elverişlilik değerlendirmesi, Annex 19 kapsamında bahsedilen istisna prensibinin resmi 
olarak uygulanmasını gerektirmez veya buna yönelik bir çağrıda bulunmaz. Bunun nedeni, istisna prensibinin, emniyetin 
sürdürülmesi veya iyileştirilmesi menfaatinin diğer birtakım çakışan kamu yararından daha baskın geldiği durumlarda 
(örneğin: adaletin uygun bir şekilde yönetilmesi, verilere veya bilgilere kamu erişiminin sağlanması, veya korumaya tabi 
verilerin veya bilgilerin kapsama dahil edilmesine izin verilerek eğitim veya öğretim süreçlerinin kolaylaştırılması) geçerli 
olmasıdır. Emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi amacıyla alınan önleyici, düzeltici veya iyileştirici tedbirler, koruma
prensipleri kapsamına girmekte olup, söz konusu kullanımı dengelemesi gereken hiçbir emniyet dışı dengeleyici menfaat 
söz konusu değildir.
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7.6.4 İstisna prensipleri uygulanırken göz önünde bulundurulması gereken ilave hususlar 

7.6.4.1 Bir durumda herhangi bir istisna prensibinin geçerli olup olmadığına karar verilirken, yetkili otorite, emniyet 
verilerinin veya emniyet bilgilerinin kaynağının onayını daima göz önünde bulundurmalıdır. Herhangi bir şahsa, kaynağı 
olduğu emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin gizliliğine yönelik güvence verilmiş olması halinde, söz konusu verilerin
veya bilgilerin, bu güvencelerle çatışacak şekilde kullanılması, ilgili şahıs tarafından gelecekte sağlanabilecek emniyet 
verileri ve emniyet bilgileri üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilir. Ayrıca emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin, 
kaynağa sunulan gizlilik güvencelerine rağmen yayınlanması veya kullanılması halinde, bu, ilgili durumdan haberdar 
olabilecek şahıslar üzerinde benzer bir olumsuz etkiye sahip olabilir.

7.6.4.2 7.6.4.1 sayılı madde kapsamında bahsedilen türden istenmeyen olayların önüne geçmek amacıyla, 
bireylerin ve organizasyonların sağladıkları verilerin ve bilgilerin istisna prensiplerinin uygulanmasına uygun olarak nasıl, 
ne zaman, nerede ve hangi amaçlarla kullanılabileceğini önceden net bir şekilde anlamalarını sağlamak ihtiyatlı bir adım 
olacaktır. Bunun sağlanması, güvene dayalı bir öngörülebilir raporlama ortamının tesis edilmesi ve idame ettirilmesi için 
elzemdir.

7.6.4.3 Yetkili otorite tarafından, istisna prensiplerinin Annex 19 kapsamındaki hükümlerle 
uyumlu bir şekilde uygulanmasına ilişkin genel nitelikli kılavuz ilkeler, Şekil 7-2 6kapsamında 
gösterilmektedir.

7.7 KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ 

7.7.1 Halk, emniyet verilerine veya emniyet bilgilerine karşı büyük bir ilgi duyar. Halkın ilgisi; açıklık, şeffaflık ve 
hesap verilebilirlikte toplanır; böylece sistem emniyeti hakkında genel bir farkındalığa ve emniyetin ele alınması için 
gereken her şeyin yapıldığına dair güvenceye sahip olabilirler. Bazı bireyler veya ilgi grupları, doğrudan emniyetle ilgili 
olanlar haricinde nedenlerle emniyet verileri veya emniyet bilgileriyle de ilgilenebilir. İfşa, hükümete sunulan bir bilgi 
talebinin sonucu olarak veya bir adli kovuşturmanın süreçleri kapsamında gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşebilir. 
Herhangi bir emniyet verisinin veya emniyet bilgisinin kamuya açıklanmasının uygun olup olmadığı, emniyet verilerinin ve 
emniyet bilgilerinin mahiyetine bağlıdır. Söz konusu karar, daha önceki bölümler kapsamında ele alındığı üzere, yetkili 
otoritenin yetki alanına girer.

7.7.2 Emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kamuya açıklanması halinde, bilgilerin nasıl kullanılacağını 
kısıtlamak genelde mümkün değildir. Açıklık ve şeffaflık kesinlikle teşvik edilmelidir; ama aynı zamanda, emniyet verilerinin
ve emniyet bilgilerinin raporlanmasına ve analizine müdahil olanların hakları ve meşru beklentilerinin yanı sıra bunların 
ilgili şahısların menfaatlerine veya itibarlarına gelebilecek uygunsuz zararlardan korunması ihtiyacı da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ancak; bu, bilgi edinme hakkı kanunlarının yürürlükte olduğu Devletler için her zaman geçerli 
olmayabilir.

7.7.3 Pek çok Devlet, Devlet kurumlarının elinde bulunan bilgilerinin tamamının yayınlanmasını gerektiren geçerli 
mevzuata sahiptir. Bu tür kanunlar zaman zaman bilgi edinme hakkı kanunları olarak adlandırılmaktadır. Bu kanunlar 
kapsamında, belirli bir tür bilgiye ilişkin istisna söz konusu olmadığı sürece, bu bilgiler, talep üzerine devlet tarafından ifşa 
edilmelidir. Gizli bilgiler, ticari açıdan hassas bilgiler veya mahremiyet kanunları kapsamında korunmakta olan tıbbi kayıtlar 
gibi bilgiler istisnalara ilişkin örneklerdendir. Emniyet verileri veya emniyet bilgileri genellikle istisnaya tabi değildir. Annex 
19'a uygun olarak; Devletler, bilgi edinme hakkı kanunları veya havacılık mevzuatı dahil olmak üzere herhangi bir türden 
kanun kapsamında kamuya ifşanın önüne geçecek muafiyetler veya kurallar oluşturmayı tercih edebilir.

6. Devletlerin, havacılık emniyetini sürdürmek veya geliştirmek için gerekli olan önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetleri
gerçekleştirmesi için emniyet verilerini veya emniyet bilgilerini kullanmaktan alıkonmayacağını unutmamak gerekir.
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Ancak; bu veriler veya bilgiler, yalnızca bahse konu gerekçeler ortaya konduğu için paylaşılmak zorunda değildir. 
Paylaşımın, geleceğe dönük emniyet raporlamasına ilişkin olarak insanların cesaretini kırarak, emniyet verilerinin ve 
emniyet bilgilerinin sürekli elverişliliğine ciddi ölçüde zarar vermesi halinde, durumun, paylaşım lehine çevrilmesi 
gerekmez.

7.6.3.12 Üçüncü istisna ise, "emniyet verilerini veya emniyet bilgilerini inceleyen" yetkili otorite tarafından "söz konusu 
verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi için gerekli olduğunun ve söz konusu 
verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının faydalarının, bunların yayınlanmasının, ilgili emniyet verilerinin ve emniyet 
bilgilerinin geleceğe dönük toplanmaları ve elverişliliği üzerinde sahip olabileceği olumsuz ulusal ve uluslararası etkiden 
daha baskın olduğunun" tespit edildiği durumdur. Bu istisna, emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi için emniyet 
verilerinin veya emniyet bilgilerinin yayınlanmasının gerekli olduğu durumlar için geçerlidir. Emniyet verilerinin veya 
emniyet bilgilerinin, havacılık emniyetini sürdürmek veya iyileştirmek için gerekli olan ve düzenleyici bir otorite tarafından
alınan önleyici, düzeltici veya iyileştirici faaliyetler ile bağlantılı olarak kullanılmasında geçerli değildir.

7.6.3.13 Annex 19 kapsamında öngörülen haller; örneğin eğitim ve öğretim amaçlarıyla veya emniyet bilgilerinin ve 
tavsiyelerinin daha geniş toplumun yararına yayınlanması da dahil olmak üzere emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi 
ile ilgili olarak daha genel amaçlarla yayınlanmasına yönelik faydaların yetkili otorite tarafından göz önünde 
bulundurulmasını kapsar. Bu durumlara yönelik analiz, yukarıda yer alan 7.6.3.5 sayılı iki aşamalı sürecin aynısını 
içermektedir: öncelikle, yetkili otorite tarafından "ilgili verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının, emniyetin sürdürülmesi veya 
iyileştirilmesi için gerekli" olduğuna karar verilmesi; ikinci olarak ise, yetkili otorite tarafından, söz konusu verilerin veya 
bilgilerin yayınlanmasına ilişkin faydaların, söz konusu verilerin veya bilgilerin yayınlanmasının, bunların geleceğe dönük 
toplanmaları ve elverişliliği üzerinde sahip olabileceği olası olumsuz etkiden daha baskın olduğunun tespit edilmesi 
gerekmektedir.

7.6.3.14 Bu analizin ikinci aşamasının değerlendirilmesi ile ilgili olarak; Annex 19 kapsamında, yetkili otoriteler 
"emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin kaynağının onayının" göz önünde bulundurulması konusunda teşvik 
edilmektedir. Bu farkındalığın önemi, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi 
ile ilgili genel amaçlara yönelik olarak yayınlanması (bu durumda, bu istisna prensibi geçerli olacaktır) ile emniyet verilerinin 
ve emniyet bilgilerinin, emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesini destekleyici nitelikteki belirli önleyici, düzeltici ve 
iyileştirici amaçlarla kullanılması (bu durumda, söz konusu kullanıma halihazırda koruma prensipleri kapsamında izin 
verildiği için hiçbir istisna prensibi gerekliliğinin yerine getirilmesi gerekli olmayacaktır) arasındaki ayrımı gözeten, yukarıda 
yer alan 7.4.2 sayılı madde kapsamında ele alınan kritik ayrımı vurgular.

7.6.3.15 Koruma prensiplerinin ruhuna uyum sağlanması konusunda, emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin 
emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi amacıyla alınan önleyici, düzeltici veya iyileştirici tedbirleri desteklemek 
amacıyla kullanılması göz önünde bulundurulurken, yetkili otorite tarafından, söz konusu verilere veya bilgilere ilişkin 
uygun alternatif kaynağın elverişli olup olmayabileceğinin ortaya konması mümkün olabilir. Böyle bir durumda, korumaya 
tabi emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin istisnasız kullanımından kaçınılabilir.

7.6.3.16 Ancak, söz konusu elverişlilik değerlendirmesi, Annex 19 kapsamında bahsedilen istisna prensibinin resmi 
olarak uygulanmasını gerektirmez veya buna yönelik bir çağrıda bulunmaz. Bunun nedeni, istisna prensibinin, emniyetin 
sürdürülmesi veya iyileştirilmesi menfaatinin diğer birtakım çakışan kamu yararından daha baskın geldiği durumlarda 
(örneğin: adaletin uygun bir şekilde yönetilmesi, verilere veya bilgilere kamu erişiminin sağlanması, veya korumaya tabi 
verilerin veya bilgilerin kapsama dahil edilmesine izin verilerek eğitim veya öğretim süreçlerinin kolaylaştırılması) geçerli 
olmasıdır. Emniyetin sürdürülmesi veya iyileştirilmesi amacıyla alınan önleyici, düzeltici veya iyileştirici tedbirler, koruma
prensipleri kapsamına girmekte olup, söz konusu kullanımı dengelemesi gereken hiçbir emniyet dışı dengeleyici menfaat 
söz konusu değildir.
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7.7.4 Bilgi edinme hakkı kanunları genellikle hükümetin elinde bulunan bilgiler için geçerlidir. İfşadan korunması 
gereken pek çok emniyet verisinin ve emniyet bilgisinin operasyonel personel veya hizmet sağlayıcılardan elde edilmesi 
nedeniyle, söz konusu verilerin ve bilgilerin herhangi bir devlet otoritesine emanet edilmesi yerine organizasyon 
bünyesinde kalmasına imkân sağlamak faydalı bir yaklaşım olacaktır. Böylece, idari işlem gibi birtakım ilave hükümet 
tedbiri alınmadıkça, kamunun aydınlatılması mevzusu ortaya çıkmaz. İdari veya adli bir işlem kapsamında kamunun
aydınlatılması mevzusuyla karşı karşıya kalındığı durumlarda, yetkili otorite, yukarıda ele alınan temel koruma prensiplerini
uygulamalıdır. Hizmet sağlayıcılarının emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini bir devlet makamına bildirmek zorunda 
olması veya hizmet sağlayıcısının, bir devlet makamı veya kurumu olması ya da bir devlet makamı veya kurumu 
bünyesinde yer alması halinde, bu yaklaşım faydalı olmayabilir.

7.7.5 Emniyet verilerine veya emniyet bilgilerine erişime yönelik ortaya atılan çatışan hak taleplerinin uygun şekilde 
değerlendirilmemesi, mevcut ve geleceğe dönük çabaları iki şekilde etkileyebilir. Birtakım verilerin veya bilgilerin kamuya 
açıklanması, bireylerin mahremiyetinin ya da organizasyonların emniyet verilerine veya emniyet bilgilerine ilişkin gizlilik 
beklentilerinin ihlali olarak algılanabilir. Birtakım verilerin veya bilgilerin, müdahil olan bireyler veya organizasyonlar 
aleyhindeki yaptırımları destekleyici nitelikteki bir argüman kapsamında kullanılması, temel dürüstlük ilkelerinin ihlali olarak 
görülebilir. İfşasına veya suç teşkil edecek kullanımına yönelik tehdit algısından kaynaklanan, bilgilerin saklanması 
şeklindeki öngörülebilir insan davranışı, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin geleceğe dönük elverişliliğini etkileyebilir. 
Bunun hem emniyet yönetimine ilişkin veri toplama ve veri analizi fonksiyonları üzerinde açık bir etkisi olabilir.

7.7.6 Yetkili otorite tarafından emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kamuya açıklanabileceğine karar 
verilmesi halinde, Devletin, kamuya yapılan açıklamaların geçerli mahremiyet kanunlarına uygun olarak ya da 
kimliksizleştirilmiş olarak, özet veya toplu şekilde yapılmasını sağlaması beklenmektedir. Zorunlu koruyucu tedbirler ile 
ilgili ayrıntılı bilgiler 7.5.3 sayılı maddede yer almaktadır.

7.8 KAYITLI VERİLERİN KORUNMASI 

7.8.1 Çalışma ortamı kayıtlarının korunması 

7.8.1.1 Çalışma ortamı kayıtları, koruma politikalarının veya düzenlemelerinin bir parçası olmalıdır. Düzenlemeler 
veya politikalar kapsamında izin verildiği durumlarda, söz konusu kayıtlar emniyet yönetimi kapsamında kullanılırken, 
koruma ve istisna prensiplerine tam olarak riayet edilmelidir. Raporlama popülasyonunun güveni, etkin emniyet yönetimi 
için elzemdir. Bu güvenden ödün verilmemelidir.

7.8.1.2 Annex 19 kapsamında yer alan Hükümler, hava aracının emniyetli bir şekilde işletilmesi ile ilgili olan veya 
hava aracının emniyetli bir şekilde işletilmesini doğrudan destekleyen emniyet yönetimi işlevleri için geçerlidir. Çalışma 
ortamı kayıtları, Annex 19 kapsamında tanımlanmayan ulusal mahremiyet kanunları ile idare edilebilir.

7.8.1.3 Çalışma ortamı kayıtları; kokpit ses kayıt cihazları (CVR'ler), hava görüntü kayıt cihazları (AIR'ler), diğer uçuş 
kayıt cihazı kayıtları veya hava trafik kontrolörü iş istasyonlarındaki geri plan iletişimi ve işitsel çevre kayıtlarını içerebilir.

7.9 EMNİYET BİLGİLERİNİN PAYLAŞILMASI VE DEĞİŞİMİ 

7.9.1 Devletler arasında paylaşılan bilgilerin korunması 

7.9.1.1 Emniyet bilgilerinin paylaşılmasının ve değişiminin yapılmasının ana amaçlarından birinin, emniyet 
bilgilerinin paylaşılması ve değişiminin yapılması sürecinde hem Devlet düzeyindeki hem de küresel düzeydeki emniyet 
sorunlarına tutarlı, gerçeklere dayalı ve şeffaf bir müdahalede bulunulmasını sağlamak olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, Devletler aşağıdaki ilkelere uygun olarak hareket edecektir:
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Şekil 7-2. İstisna prensiplerinin uygulanmasına ilişkin kılavuz ilkeler 

HAYIREVETHAYIREVET

HAYIREVETHAYIREVETHAYIREVET

Söz konusu verilerin ve bilgilerin 
yayınlanması, havacılık emniyetinin 

sürdürülmesi veya geliştirilmesi 
amacıyla gerekli midir?

Söz konusu verilerin ve bilgilerin 
yayınlanması, adaletin uygun bir 

şekilde yönetilmesi için gerekli midir?

İstisna prensiplerinin uygulanması

Yetkili otoritenin tayin edilmesi
(örneğin: adli veya düzenleyici makamlar, devlet veya 

idari organlar ve mahkemeler)
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7.7.4 Bilgi edinme hakkı kanunları genellikle hükümetin elinde bulunan bilgiler için geçerlidir. İfşadan korunması 
gereken pek çok emniyet verisinin ve emniyet bilgisinin operasyonel personel veya hizmet sağlayıcılardan elde edilmesi 
nedeniyle, söz konusu verilerin ve bilgilerin herhangi bir devlet otoritesine emanet edilmesi yerine organizasyon 
bünyesinde kalmasına imkân sağlamak faydalı bir yaklaşım olacaktır. Böylece, idari işlem gibi birtakım ilave hükümet 
tedbiri alınmadıkça, kamunun aydınlatılması mevzusu ortaya çıkmaz. İdari veya adli bir işlem kapsamında kamunun
aydınlatılması mevzusuyla karşı karşıya kalındığı durumlarda, yetkili otorite, yukarıda ele alınan temel koruma prensiplerini
uygulamalıdır. Hizmet sağlayıcılarının emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini bir devlet makamına bildirmek zorunda 
olması veya hizmet sağlayıcısının, bir devlet makamı veya kurumu olması ya da bir devlet makamı veya kurumu 
bünyesinde yer alması halinde, bu yaklaşım faydalı olmayabilir.

7.7.5 Emniyet verilerine veya emniyet bilgilerine erişime yönelik ortaya atılan çatışan hak taleplerinin uygun şekilde 
değerlendirilmemesi, mevcut ve geleceğe dönük çabaları iki şekilde etkileyebilir. Birtakım verilerin veya bilgilerin kamuya 
açıklanması, bireylerin mahremiyetinin ya da organizasyonların emniyet verilerine veya emniyet bilgilerine ilişkin gizlilik 
beklentilerinin ihlali olarak algılanabilir. Birtakım verilerin veya bilgilerin, müdahil olan bireyler veya organizasyonlar 
aleyhindeki yaptırımları destekleyici nitelikteki bir argüman kapsamında kullanılması, temel dürüstlük ilkelerinin ihlali olarak 
görülebilir. İfşasına veya suç teşkil edecek kullanımına yönelik tehdit algısından kaynaklanan, bilgilerin saklanması 
şeklindeki öngörülebilir insan davranışı, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin geleceğe dönük elverişliliğini etkileyebilir. 
Bunun hem emniyet yönetimine ilişkin veri toplama ve veri analizi fonksiyonları üzerinde açık bir etkisi olabilir.

7.7.6 Yetkili otorite tarafından emniyet verilerinin veya emniyet bilgilerinin kamuya açıklanabileceğine karar 
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7.8.1.1 Çalışma ortamı kayıtları, koruma politikalarının veya düzenlemelerinin bir parçası olmalıdır. Düzenlemeler 
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kayıt cihazı kayıtları veya hava trafik kontrolörü iş istasyonlarındaki geri plan iletişimi ve işitsel çevre kayıtlarını içerebilir.

7.9 EMNİYET BİLGİLERİNİN PAYLAŞILMASI VE DEĞİŞİMİ 

7.9.1 Devletler arasında paylaşılan bilgilerin korunması 

7.9.1.1 Emniyet bilgilerinin paylaşılmasının ve değişiminin yapılmasının ana amaçlarından birinin, emniyet 
bilgilerinin paylaşılması ve değişiminin yapılması sürecinde hem Devlet düzeyindeki hem de küresel düzeydeki emniyet 
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7-16 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Şekil 7-2. İstisna prensiplerinin uygulanmasına ilişkin kılavuz ilkeler 

HAYIREVETHAYIREVET

HAYIREVETHAYIREVETHAYIREVET

Söz konusu verilerin ve bilgilerin 
yayınlanması, havacılık emniyetinin 

sürdürülmesi veya geliştirilmesi 
amacıyla gerekli midir?

Söz konusu verilerin ve bilgilerin 
yayınlanması, adaletin uygun bir 

şekilde yönetilmesi için gerekli midir?

İstisna prensiplerinin uygulanması

Yetkili otoritenin tayin edilmesi
(örneğin: adli veya düzenleyici makamlar, devlet veya 

idari organlar ve mahkemeler)
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Bölüm 8 

DEVLET EMNİYET YÖNETİMİ 

8.1 GİRİŞ 

8.1.1 Annex 19'un 3. Bölümünde, Devletlerin emniyet yönetimi sorumluluklarına ilişkin Standartlar ve Tavsiye 
Edilen Uygulamalar (SARP'ler) yer almaktadır.  Entegre bir şekilde emniyetin yönetilmesine yönelik Devlet emniyet 
programının (SSP) tesis edilmesi ve sürdürülmesi buna dahildir. 

8.1.2 Annex 19'un İlk Baskısı ile Devletlerden iki hüküm dizisini tesis etmeleri ve uygulamaları beklenmiş olup, 
bunlar herhangi bir Devletin emniyet gözetimi (SSO) sisteminin sekiz kritik unsuru (CE'ler) ve Devlet Emniyet Programının 
(SSP) dört bileşeni olmuştur.  Emniyet gözetimi hususu, Devletin, Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamında emniyet 
yönetimi ilkelerinin oluşturulması temsil edilirken kural koyucu Standartların ve Tavsiye Edilen Uygulamaların (SARP'lar) 
havacılık endüstrisi tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak olan geleneksel rolünü yansıtmıştır.  Söz konusu 
sekiz kritik unsura ilişkin detaylar, Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (SARP'lar) statüsündeki Annex'in Ek 1'inde 
yer almış, Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasına ve sürdürülmesine yönelik çerçevenin detaylı unsurları ise 
kılavuz materyal olarak Ek A kapsamında sunulmuştur. 

8.1.3 Emniyet gözetimi sistemi ile Devlet Emniyet Programı (SSP), her birinin ulaşmayı amaçladığı emniyet 
amaçları bakımından yakın bir şekilde bağlantılı olmuştur.  Önceki ağırlıklı olarak emniyet gözetimine, sonraki ise 
emniyet yönetimine ve emniyet performansına ilişkin olmak üzere, her ikisi de Devletin işlevlerine ve sorumluluklarına 
işaret etmektedir.  Emniyetin yönetilmesinde proaktif bir yaklaşıma geçişi yansıtan sekiz kritik unsur (CE) dahilinde açık 
bir şekilde emniyet yönetimine ilişkin bazı yönler mevcuttur.  Örneğin, gözetim yükümlülükleri (7 numaralı kritik unsur 
(CE-7)), emniyet güvencesine ve birincil havacılık mevzuatına (1 numaralı kritik unsur (CE-1)) ilişkin bir öge olarak 
değerlendirilebilmekte iken ilk Devlet Emniyet Programı (SSP) çerçevesinde spesifik işletme düzenlemeleri (2 numaralı 
kritik unsur (CE-2)) de önemli emniyet riski kontrolleri olarak yansıtılmıştır. 

8.1.4 Bu sorumluluklar Annex 19'un İkinci Baskısında entegre edilmiştir ve birlikte, söz konusu Devletin emniyet 
yönetimi sorumlulukları olarak anılmaktadır.  Hem emniyet gözetimini hem de emniyet yönetimini kapsayan, Devletin 
emniyet yönetimi sorumluluklarına ilişkin Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (SARP'ler) birbirine bağımlıdırlar ve 
etkin emniyet yönetimine yönelik entegre bir yaklaşım teşkil ederler.  Annex 19'un İkinci Baskısında halen Devlet Emniyet 
Programı (SSP) teriminin kullanılmasına karşın, anlam, 3. Bölümde yer alan Standartlara ve Tavsiye Edilen Uygulamalara 
(SARP'lar) ilişkin entegre seti kapsayacak şekilde değişmiştir.  Böylelikle, Devlet Emniyet Programı (SSP) artık bir çerçeve 
olmaktan ziyade, söz konusu Devletin, emniyet gözetimini içeren emniyet yönetimi sorumluluklarının karşılanmasına 
yönelik bir program olarak tanımlanmaktadır.  Bu sebeple, Devlet Emniyet Programı (SSP), Devlet emniyet yönetimine 
ilişkin geniş kavram kapsamındadır.  Bu gelişim Şekil 8-1'de gösterilmektedir. 

8-1

7-18 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

a) Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine (Chicago Konvansiyonu), Eklerine ve Devletlerin sair çok
taraflı ve iki taraflı yükümlülüklerine riayet edilecektir;

b) Emniyet bilgilerinin paylaşımı ve değişimi; Devlet sırlarına, kişisel verilerin korunmasına, ticari sırlara ve
bireylerin ve tüzel kişilerin haklarının ihlaline ilişkin ulusal kanunlar ve düzenlemeler dahil olmak ancak
bunlarla sınırlı kalmamak üzere, emniyet bilgilerinin korunmasına ilişkin ulusal kanunların ilgili
Devletlerin otoriteleri tarafından ihlal edilmesine yol açmaz;

c) Herhangi bir Devlet tarafından paylaşılan ve değişimi yapılan emniyet bilgileri, söz konusu Devletin
kendisini, havayollarını, kamu görevlilerini ve vatandaşlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde ve
ekonomik avantaj elde edilmesi dahil olmak üzere sair uygunsuz amaçlar için kullanılmamalıdır;

d) Emniyet ile ilgili bilgilerin uygunsuz kullanıma karşı korunmasının tek amacı, önleyici tedbirlerin doğru
bir şekilde ve zamanında alınmasını ve havacılık emniyetinin iyileştirilmesini sağlamak üzere bunların
sürekli olarak kullanıma hazır bulunmasını temin etmek olacaktır ve

e) Emniyet bilgileri, Annex 19 kapsamında yer alan koruma prensiplerine uygun olarak paylaşılmalı ve
değişimi yapılmalıdır.

7.9.1.2 Bilgilerin paylaşımına ve değişiminin yapılmasına ilişkin yasal bir çerçeve, Devletler arasında yapılarak 
örneğin hava ulaştırma (hava hizmetleri) anlaşmalarına derç edilen ikili düzenlemelere dayalı olabilecektir. Bilgilerin 
paylaşımını ve değişiminin yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla Devletler, geçerli olması halinde, onaylanarak yürürlüğe 
girmeyi bekleyen bu tür ikili düzenlemelerin geçici olarak uygulanacağı konusunda da mutabakata varabilir.

7.9.1.3 Devletler, havacılık sistemlerinin kullanıcıları arasında emniyet bilgilerinin paylaşımına ve değişiminin 
yapılmasına ilişkin ağlar tesis edilmesini teşvik etmeli ve kolaylaştırmalıdır. Emniyet bilgilerinin paylaşımı ve değişiminin
yapılması, hem Devlet düzeyindeki hem de küresel düzeydeki emniyet sorunlarına tutarlı, gerçeklere dayalı ve şeffaf bir 
müdahalede bulunulmasını sağlamak için elzemdir.
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8.2.2 Devlet emniyet programına genel bakış 

8.2.2.1 Devlet Emniyet Programı (SSP), emniyetin iyileştirilmesini amaçlayan entegre düzenlemeler ve faaliyetler 
setidir.  Devlet Emniyet Programının (SSP) oluşturulması ve muhafaza edilmesi için, ICAO Standartları ve Tavsiye Edilen 
Uygulamaları(SARP'lar) aşağıdaki dört bileşende yapılandırılmaktadır:

a) Devlet emniyet politikası, amaçlar ve kaynaklar;

b) Devlet emniyet risk yönetimi;

c) Devlet emniyet güvencesi ve

d) Devlet emniyet teşviki.

8.2.2.2 Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanması, söz konusu Devletin havacılık işlevlerinden sorumlu olan 
birden fazla otoritesi arasında koordinasyon gerektirir.  Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanması, söz konusu 
Devletin havacılık organizasyonlarının ilgili rollerini veya birbirleriyle olan normal etkileşimini değiştirmez.  Daha ziyade, 
Devlet Emniyet Programı (SSP), söz konusu Devlet dahilinde emniyetin daha da iyileştirilmesi için kolektif emniyet 
işlevlerini ve kabiliyetlerini desteklemeyi amaçlar. Devlet Emniyet Programını (SSP) uygulamaya başlarken, çoğu Devlet, 
Devlet Emniyet Programının (SSP) bir çok unsuruna işaret eden mevcut süreçlere ve faaliyetlere sahip olduğunu fark eder. 
Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanması, ilave performans ve emniyet riskine dayalı unsurlarla bu süreçlerin 
iyileştirilmesini ve söz konusu Devletteki havacılık endüstrisi tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkin bir 
şekilde uygulanmasının kolaylaştırılmasını amaçlar. 

8.2.2.3 Devlet Emniyet Programının (SSP) amaçları şunlardır:

a) söz konusu Devletin, destekleyici nitelikte spesifik çalışma düzenlemelerinin uygulandığı etkin bir
mevzuat çerçevesine sahip olmasının sağlanması;

b) ilgili Devlet havacılık otoriteleri arasında Emniyet Riski Yönetimi (SRM) ve emniyet güvence
koordinasyonunun ve sinerjisinin sağlanması;

c) hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) ile uygun etkileşimin ve etkin uygulamanın 
desteklenmesi;

d) söz konusu Devletin havacılık endüstrisinin emniyet performansının izlenmesinin ve ölçülmesinin 
kolaylaştırılması ve

e) söz konusu Devletin genel emniyet performansının muhafaza edilmesi ve/veya sürekli olarak iyileştirilmesi.

8.2.3 Emniyet yönetimi işlevlerinin ve faaliyetlerinin devredilmesi 

8.2.3.1 Bazı emniyet yönetimi faaliyetleri, emniyet riski değerlendirmelerinin yürütülmesi, emniyet verileri 
analizlerinin gerçekleştirilmesi veya Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) değerlendirilmesi gibi yeni yetkinlikler 
gerektirir.  

8.2.3.2 Devletler, Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamındaki bazı spesifik işlevleri başka bir Devlete, bölgesel 
emniyet gözetimi organizasyonuna (RSOO) veya ticari birlik, sektör temsilcisi organizasyon veya özel kuruluş gibi diğer 
yetkili otoriteye devretmeyi seçebilirler.  Devletler tarafından spesifik işlevlerin devredilebilecek olmasına karşın, devrin 
yapıldığı kuruluş ile arayüz bağlantısı kurmak ve devrin yapıldığı kuruluş tarafından sağlanan bilgileri işlemek için 
Devletlerin yine de yeterli personele sahip olmaları gerekecektir. 

8.2.3.3 Devletler tarafından aynı zamanda, devredilen işlevlerin kendilerini memnun edecek şekilde yürütülmesini 
sağlamak için uygun teknik ve idari süreçlerin oluşturulması değerlendirilmelidir. 

8.2.3.4 Düzenlemeye bakılmaksızın, devredilen görevlerin ulusal gerekliliklere ve Standartlara ve Tavsiye Edilen 
Uygulamalara (SARP'lar) uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlama sorumluluğu ilgili Devlete aittir. 

8-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Şekil 8-1. Entegre Devlet emniyet programı 

8.2 DEVLET EMNİYET PROGRAMI (SSP) 

8.2.1 Devlet emniyet gözetim sistemi kritik unsurları 

Devlet emniyet gözetimi (SSO) sisteminin kritik unsurları (CE'ler) Devlet Emniyet Programının (SSP) temelini teşkil eder. 
Annex 19'un İkinci Baskısında, Standart seviyesindeki sekiz Kritik Unsura (CE'ler) ilişkin hükümler muhafaza edilerek 
emniyet gözetimi sisteminin önemi vurgulanmaktadır.  Devlet Emniyet Programı (SSP) çerçevesinden kaynaklanan 
gerekliliklerin çoğu, birkaçı Standarda yükseltilerek Tavsiye Edilen Uygulamalara yükseltilmiştir.  Devlet Emniyet Gözetimi 
(SSO) sistemine ilişkin detaylar, Emniyet Gözetimi El Kitabı, Kısım A — Devlet Emniyet Gözetimi Sisteminin Oluşturulması 
ve Yönetimi (Doc 9734) kapsamında ele alınmaktadır.
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8.2.2 Devlet emniyet programına genel bakış 

8.2.2.1 Devlet Emniyet Programı (SSP), emniyetin iyileştirilmesini amaçlayan entegre düzenlemeler ve faaliyetler 
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c) Devlet emniyet güvencesi ve

d) Devlet emniyet teşviki.
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b) ilgili Devlet havacılık otoriteleri arasında Emniyet Riski Yönetimi (SRM) ve emniyet güvence
koordinasyonunun ve sinerjisinin sağlanması;

c) hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) ile uygun etkileşimin ve etkin uygulamanın 
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8.3.4.1

8.3.4 Birincil havacılık mevzuatı 

Birincil havacılık mevzuatına (1 numaralı kritik unsur (CE-1)) ilişkin rehberliğe Doc 9734 Kısım A kapsamında 
ulaşılabilir. 

Not.— Bu el kitabı genelinde "mevzuat" terimi, birincil havacılık mevzuatını ve spesifik çalışma 
düzenlemelerini içermek üzere genel bir terim olarak kullanılmaktadır.  

8.3.4.2 Çeşitli Devlet havacılık otoritelerini (örneğin, Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) veya Kaza Soruşturma 
Otoritesi) görevlerini ifa etmek üzere yetkilendiren mevzuat hükümlerine ihtiyaç olabilecektir.  Birincil havacılık 
mevzuatında Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasının Sivil Havacılık Otoritesinin (CAA) görevi olarak 
özellikle belirtilmesinin gerekip gerekmediği söz konusu Devletin hukuk sistemine bağlıdır.  Bazı Devletler tarafından, 
Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasının söz konusu Devletlerin birincil havacılık mevzuatında daha önceden 
belirtilen işlevler kapsamında ifade edildiği değerlendirilebilir. Bu durumda, birincil havacılık mevzuatının tadil 
edilmesi gerekli olmayabilir. Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasına ilişkin kanıtın resmi Devlet belgelerinde 
açık bir şekilde mevcut olması gerekir. Söz konusu Devlet tarafından aynı zamanda, Annex 19 kapsamında belirtildiği 
şekilde, emniyet yönetimi sorumluluklarını ele alma taahhüdünün kanıtlanabilmesi gerekir. 

8.3.4.3 Kendi Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamında, söz konusu Devlet tarafından aşağıdaki türden bir 
yürütme politikasının tesis edilmesi beklenir: 

a) pozitif emniyet kültürünü destekleyen ve teşvik eden;

b) özellikle, sağlanan bilgilerin kendi aleyhine tanıklık yapan türden olması halinde olmak üzere, emniyet
verilerinin ve emniyet bilgilerinin ve ilgili kaynakların korunmasının söz konusu Devlet tarafından nasıl
güvence altına alındığını açıklayan ve

c) Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) sahip olan hizmet sağlayıcılarının, söz konusu Emniyet Yönetimi
Sisteminin (SMS) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesine uygun olması ve etkin ve olgunlaşmış
olduğunun gösterilmesi koşuluyla, belirli emniyet sorunlarını içeren olaylara, kendilerinin Emniyet
Yönetimi Sistemi (SMS) bağlamı dahilinde ve ilgili Devlet otoritesinin memnuniyeti sağlanacak şekilde
işlem yapmalarına ve bu olayları çözüme kavuşturmalarına izin verilen koşulları ve durumları belirten.

8.3.4.4 Emniyet yönetimi prensipleri kullanılarak, herhangi bir Devlet ile söz konusu Devletin hizmet sağlayıcıları 
arasındaki ilişkinin uyum ve yürütmenin ötesinde emniyet performansının sürdürülmesine veya sürekli olarak 
iyileştirilmesine yönelik bir ortaklığa dönüşmesi gerekir. 

8.3.5 Spesifik çalışma düzenlemeleri 

8.3.5.1 Başka bir Devletten düzenlemelerin uyarlanması veya benimsenmesi de dahil olmak üzere, spesifik çalışma 
düzenlemelerine (2 numaralı Kritik Unsur (CE-2)) ilişkin rehberliğe Doc 9734, Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

Kural koyucu ve performansa dayalı düzenlemeler 

8.3.5.2 Emniyet düzenlemeleri, Devletler tarafından emniyet risklerini kontrol etmek için kullanılabilen önemli bir 
araçtır.  Emniyet yönetimine geçilmesiyle, performansa dayalı düzenlemelerin uygulamaya konmasına yönelik bir trend de 
meydana gelmiştir.  Performansa dayalı düzenlemelerin neler olduğunu anlamak için öncelikle kural koyucu 
düzenlemelerin anlaşılması gerekir.  Kural koyucu düzenlemeler, neyin yapılması ve nasıl yapılması gerektiğini açık bir 
şekilde ortaya koyan düzenlemelerdir.  Bu düzenlemelere riayetin arzu edilen emniyet seviyesine ulaşması beklenir.  Bir 
çok kural koyucu düzenleme bir kaza sonrasında oluşturulmuştur ve öğrenilen derslere ve gelecekte aynı sebeplerden 
dolayı herhangi bir kazanın meydana gelmesini önleme isteğine dayalıdır.  Hizmet sağlayıcısının perspektifinden, kural 
koyucu gerekliliklerin karşılanması söz konusu düzenlemelerin sapma olmadan uygulanmasını gerektirir.  Hizmet 
sağlayıcısından veya otoriteden herhangi bir başka analiz veya gerekçelendirme beklenmez. 

8-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

8.2.3.5 Yetki devri, nispeten düşük seviyede havacılık faaliyetlerine sahip olan Devletler tarafından trendlerin 
saptanması ve hafifletme stratejilerinin koordine edilmesi için emniyet verilerinin kolektif bir şekilde toplanmasına imkan 
verebilir. 

8.2.3.6 Herhangi bir Devletin gözetim süreçlerinin geliştirilmesi için yardım almayı seçmesi halinde, hizmet 
sağlayıcılarına yönelik organizasyonel emniyet riski profillerinin oluşturulması, onaylanmış organizasyonlara/hizmet 
sağlayıcılarına yönelik incelemelerin, denetimlerin ve izleme faaliyetlerinin planlanması ve önceliklendirilmesi buna dahil 
olmalıdır. 

8.2.3.7 Herhangi bir Devlet tarafından gözetim faaliyetlerinin devrinin seçilmesi halinde, söz konusu Devlet, 
belgelenmiş sonuçlarla gözetim kayıtlarına erişim imkanına sahip olduğundan emin olmalıdır.  Söz konusu Devletin aynı 
zamanda her bir hizmet sağlayıcısının emniyet performansını periyodik olarak izlemesi ve gözden geçirmesi ve emniyet 
sorunlarının çözüme kavuşturulmasının kimin tarafından izleneceğinin ve (ihtiyaç duyulduğunda) yürütüleceğinin açık bir 
şekilde belirlenmiş olmasını sağlaması gerekir. 

8.2.3.8 Yetki devri, sınırlı kaynaklara sahip olan Devletler için uygun uzmanlığa erişim imkanına sahip olunmasına 
yönelik bir yöntemdir.  Bölgesel Emniyet Gözetimi Organizasyonunun (RSOO) tesis edilmesine ilişkin rehberlik Emniyet 
Gözetimi El Kitabı, Kısım B — Bölgesel Emniyet Gözetimi Organizasyonu (Doc 9734) kapsamında yer almaktadır.

8.3 1. BİLEŞEN: DEVLET EMNİYET POLİTİKASI, AMAÇLAR VE KAYNAKLAR 

8.3.1 Devlet Emniyet Programının (SSP) birinci bileşeni, emniyetin herhangi bir Devlet tarafından kendi havacılık 
sistemi genelinde nasıl yönetileceğini tanımlar. Gerekliliklerin, Devlet Emniyet Programına (SSP) ilişkin farklı Devlet 
havacılık otoritelerinin yükümlülüklerinin, işlevlerinin ve faaliyetlerinin ve ulaşılacak geniş kapsamlı emniyet amaçlarının 
tespit edilmesini içerir.  Devlet emniyet politikası ve amaçları, açık beklentiler sunmak ve söz konusu Devletin Sivil 
Havacılık Otoritesi'nin (CAA) emniyet yönetimi çalışmaları ile diğer Devlet havacılık otoritelerinin bu yöndeki çalışmalarının 
emniyet performansının sürdürülmesine ve iyileştirilmesine yoğunlaşmış halde tutmak üzere belgelenmelidir.  Bu sayede, 
söz konusu Devlet tarafından, büyümeye devam eden ve daha karmaşık hale gelen hava ulaştırma sisteminin 
desteklenmesine yönelik açık emniyet kılavuz ilkelerinin sunulmasına imkan verilir. 

8.3.2 Söz konusu Devletin yasal çerçevesi kapsamında havacılık emniyetinin nasıl yönetileceği öngörülür.  Hizmet 
sağlayıcıları, ürünlerinin ve hizmetlerinin emniyetinden hukuken sorumludurlar.  Söz konusu Devlet tarafından tesis edilen 
emniyet düzenlemelerine riayet eder nitelikte olmalıdırlar.  Söz konusu Devlet, Devlet Emniyet Programının (SSP) 
uygulanmasına ve sürdürülmesine dahil olan havacılık otoritelerinin Devlet Emniyet Programının (SSP) etkili bir şekilde 
uygulanabilmesi için gerekli kaynaklara sahip olmalarını sağlamalıdır. 

8.3.3 Devlet Emniyet Programının (SSP) Devlet emniyet politikası, amaçlar ve kaynaklar başlıklı 1. bileşeni 
aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) birincil havacılık mevzuatı;

b) spesifik çalışma düzenlemeleri;

c) Devlet sistemi ve işlevleri;

d) kalifiye teknik personel ve

e) teknik kılavuzluk, araçlar ve emniyet bakımından kritik bilgilerin sağlanması.
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işlem yapmalarına ve bu olayları çözüme kavuşturmalarına izin verilen koşulları ve durumları belirten.

8.3.4.4 Emniyet yönetimi prensipleri kullanılarak, herhangi bir Devlet ile söz konusu Devletin hizmet sağlayıcıları 
arasındaki ilişkinin uyum ve yürütmenin ötesinde emniyet performansının sürdürülmesine veya sürekli olarak 
iyileştirilmesine yönelik bir ortaklığa dönüşmesi gerekir. 

8.3.5 Spesifik çalışma düzenlemeleri 

8.3.5.1 Başka bir Devletten düzenlemelerin uyarlanması veya benimsenmesi de dahil olmak üzere, spesifik çalışma 
düzenlemelerine (2 numaralı Kritik Unsur (CE-2)) ilişkin rehberliğe Doc 9734, Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

Kural koyucu ve performansa dayalı düzenlemeler 

8.3.5.2 Emniyet düzenlemeleri, Devletler tarafından emniyet risklerini kontrol etmek için kullanılabilen önemli bir 
araçtır.  Emniyet yönetimine geçilmesiyle, performansa dayalı düzenlemelerin uygulamaya konmasına yönelik bir trend de 
meydana gelmiştir.  Performansa dayalı düzenlemelerin neler olduğunu anlamak için öncelikle kural koyucu 
düzenlemelerin anlaşılması gerekir.  Kural koyucu düzenlemeler, neyin yapılması ve nasıl yapılması gerektiğini açık bir 
şekilde ortaya koyan düzenlemelerdir.  Bu düzenlemelere riayetin arzu edilen emniyet seviyesine ulaşması beklenir.  Bir 
çok kural koyucu düzenleme bir kaza sonrasında oluşturulmuştur ve öğrenilen derslere ve gelecekte aynı sebeplerden 
dolayı herhangi bir kazanın meydana gelmesini önleme isteğine dayalıdır.  Hizmet sağlayıcısının perspektifinden, kural 
koyucu gerekliliklerin karşılanması söz konusu düzenlemelerin sapma olmadan uygulanmasını gerektirir.  Hizmet 
sağlayıcısından veya otoriteden herhangi bir başka analiz veya gerekçelendirme beklenmez. 

8-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

8.2.3.5 Yetki devri, nispeten düşük seviyede havacılık faaliyetlerine sahip olan Devletler tarafından trendlerin 
saptanması ve hafifletme stratejilerinin koordine edilmesi için emniyet verilerinin kolektif bir şekilde toplanmasına imkan 
verebilir. 

8.2.3.6 Herhangi bir Devletin gözetim süreçlerinin geliştirilmesi için yardım almayı seçmesi halinde, hizmet 
sağlayıcılarına yönelik organizasyonel emniyet riski profillerinin oluşturulması, onaylanmış organizasyonlara/hizmet 
sağlayıcılarına yönelik incelemelerin, denetimlerin ve izleme faaliyetlerinin planlanması ve önceliklendirilmesi buna dahil 
olmalıdır. 

8.2.3.7 Herhangi bir Devlet tarafından gözetim faaliyetlerinin devrinin seçilmesi halinde, söz konusu Devlet, 
belgelenmiş sonuçlarla gözetim kayıtlarına erişim imkanına sahip olduğundan emin olmalıdır.  Söz konusu Devletin aynı 
zamanda her bir hizmet sağlayıcısının emniyet performansını periyodik olarak izlemesi ve gözden geçirmesi ve emniyet 
sorunlarının çözüme kavuşturulmasının kimin tarafından izleneceğinin ve (ihtiyaç duyulduğunda) yürütüleceğinin açık bir 
şekilde belirlenmiş olmasını sağlaması gerekir. 

8.2.3.8 Yetki devri, sınırlı kaynaklara sahip olan Devletler için uygun uzmanlığa erişim imkanına sahip olunmasına 
yönelik bir yöntemdir.  Bölgesel Emniyet Gözetimi Organizasyonunun (RSOO) tesis edilmesine ilişkin rehberlik Emniyet 
Gözetimi El Kitabı, Kısım B — Bölgesel Emniyet Gözetimi Organizasyonu (Doc 9734) kapsamında yer almaktadır.

8.3 1. BİLEŞEN: DEVLET EMNİYET POLİTİKASI, AMAÇLAR VE KAYNAKLAR 

8.3.1 Devlet Emniyet Programının (SSP) birinci bileşeni, emniyetin herhangi bir Devlet tarafından kendi havacılık 
sistemi genelinde nasıl yönetileceğini tanımlar. Gerekliliklerin, Devlet Emniyet Programına (SSP) ilişkin farklı Devlet 
havacılık otoritelerinin yükümlülüklerinin, işlevlerinin ve faaliyetlerinin ve ulaşılacak geniş kapsamlı emniyet amaçlarının 
tespit edilmesini içerir.  Devlet emniyet politikası ve amaçları, açık beklentiler sunmak ve söz konusu Devletin Sivil 
Havacılık Otoritesi'nin (CAA) emniyet yönetimi çalışmaları ile diğer Devlet havacılık otoritelerinin bu yöndeki çalışmalarının 
emniyet performansının sürdürülmesine ve iyileştirilmesine yoğunlaşmış halde tutmak üzere belgelenmelidir.  Bu sayede, 
söz konusu Devlet tarafından, büyümeye devam eden ve daha karmaşık hale gelen hava ulaştırma sisteminin 
desteklenmesine yönelik açık emniyet kılavuz ilkelerinin sunulmasına imkan verilir. 

8.3.2 Söz konusu Devletin yasal çerçevesi kapsamında havacılık emniyetinin nasıl yönetileceği öngörülür.  Hizmet 
sağlayıcıları, ürünlerinin ve hizmetlerinin emniyetinden hukuken sorumludurlar.  Söz konusu Devlet tarafından tesis edilen 
emniyet düzenlemelerine riayet eder nitelikte olmalıdırlar.  Söz konusu Devlet, Devlet Emniyet Programının (SSP) 
uygulanmasına ve sürdürülmesine dahil olan havacılık otoritelerinin Devlet Emniyet Programının (SSP) etkili bir şekilde 
uygulanabilmesi için gerekli kaynaklara sahip olmalarını sağlamalıdır. 

8.3.3 Devlet Emniyet Programının (SSP) Devlet emniyet politikası, amaçlar ve kaynaklar başlıklı 1. bileşeni 
aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) birincil havacılık mevzuatı;

b) spesifik çalışma düzenlemeleri;

c) Devlet sistemi ve işlevleri;

d) kalifiye teknik personel ve

e) teknik kılavuzluk, araçlar ve emniyet bakımından kritik bilgilerin sağlanması.
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8.3.5.10 Bazı hallerde, ICAO Standartları ve Tavsiye Edilen Uygulamaları (SARP'lar), kural koyucu düzenlemelerin 
tesis edilmesini ve aynı zamanda Devletlere alternatif uygulama yöntemlerini destekleyecek performansa dayalı 
düzenlemeleri tesis etme seçiminin sunulmasını öngörür.  Devletler tarafından hem kural koyucu hem de performansa 
dayalı düzenleyici opsiyonların tesis edildiği hallerde, performansa dayalı düzenlemeleri karşılamak üzere kendi 
yaklaşımını oluşturma uzmanlığına sahip olmayan hizmet sağlayıcıları tarafından kural koyucu düzenlemelere riayet 
edilmesi seçilebilir.  Böyle bir uzmanlığa sahip olan hizmet sağlayıcıları için, ortaya çıkan düzenlemeler, hizmet 
sağlayıcıları tarafından kendi operasyonlarına uygun olan uygulama yöntemlerinin oluşturulmasına imkan verecek ve aynı 
zamanda artan operasyonel esnekliğe ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik potansiyel 
sunabilecektir.  Annex 6, Kısım I, tadil 43 kapsamındakiler gibi yorgunluk yönetimi Standartları bu konuda iyi bir örnek 
sunmaktadır:

4.10.1 İşleticinin Devleti tarafından yorgunluğun yönetilmesine yönelik düzenlemeler tesis 
edilecektir.  Bu düzenlemeler, uçuş ve kabin ekibi üyeleri tarafından yeterli tetiklik 
düzeyinde görev yapılmasını sağlamak amacıyla bilimsel ilkelere, bilgiye ve operasyon 
tecrübesine dayalı olacaktır.  Bu doğrultuda, İşleticinin Devleti tarafından; 

a) uçuş süresi, uçuş görev süresi, görev süresi sınırlamalarına ve istirahat süresi
gerekliliklerine yönelik olarak kural koyucu düzenlemeler tesis edilecek ve

b) işleticiye Yorgunluk Riski Yönetimi Sisteminin (FRMS) kullanılmasına izin verildiği
hallerde, FRSM düzenlemeleri tesis edilecektir.

4.10.2 İşleticinin Devleti tarafından işleticinin, 4.10.1'e uygun olarak ve yorgunluk ile ilgili 
emniyet risklerinin yönetilmesi amacıyla; 

a) İşleticinin Devleti tarafından tesis olunan kural koyucu yorgunluk yönetimi
düzenlemeleri dahilinde olan uçuş süresi, uçuş görev süresi, görev süresi sınırlamaları
ve istirahat süresi gerekliliklerinin tesis edilmesi veya

b) tüm operasyonlar için 4.10.6'ya uygun olan bir Yorgunluk Riski Yönetimi Sisteminin
(FRMS) tesis edilmesi veya

c) operasyonlarının bir kısmı için 4.10.6'ya ve operasyonlarının geri kalanı için 4.10.2 a) gerekliliklerine
uygun olan bir FRMS tesis edilmesi öngörülecektir.

8.3.5.11 Yukarıdaki örnekte, söz konusu Standart kapsamında, Devletler tarafından kural koyucu uçuş ve görev 
sınırlaması düzenlemelerinin tesis edilmesi öngörülmekte iken FRMS'nin desteklenmesine yönelik düzenlemelerin tesis 
edilmesi opsiyoneldir.  FRMS, söz konusu havayolu işletmesine kendisine özgü yorgunluk risklerini daha iyi bir şekilde ele 
alma imkanı vermekte ve aynı zamanda, kural koyucu uçuş ve görev sınırlaması düzenlemeleri dışında operasyonel 
esneklik potansiyeli sunmaktadır.  Devletler tarafından, zorunlu kural koyucu sınırlama düzenlemelerine alternatif olarak 
FRMS düzenlemelerinin sunulmasının gerekli olup olmadığı ve FRMS'ye ilişkin olarak uygun gözetim sunulması için 
gerekli kaynaklara sahip olup olunmadığı değerlendirilmelidir.  4.10.2 Standardı, bunun akabinde, havayolu işletmelerinin 
kendilerinin yorgunlukla ilgili emniyet risklerini yönetmelerinin gerektiğini açıklamaya geçmektedir. FRMS düzenlemelerinin 
tesis edildiği hallerde, 4.10.2(a) kapsamında belirtilen kural koyucu sınırlama düzenlemeleri dahilinde veya 4.10.2(b) ve 
(c) kapsamında belirtilen performansa dayalı FRMS uygulanarak bu şekilde hareket edilebilir.  FRMS oluşturma
uzmanlığına sahip olmayan ve ilişkili düzenleyici gereklilikleri karşılamayan havayolu işletmeleri tarafından kural koyucu
düzenlemelere riayet edilmesi gerekecektir.

8.3.5.12 Performansa dayalı düzenlemelerin daima uygun olmadığı aşikar olmalıdır.  Koruyucu gereklilikler, birlikte 
çalışabilirliği kolaylaştırmak için olması gibi, standart hale getirilmiş uygulama yöntemleri gerekli olduğunda uygun olmaya 
devam ederler.  Örneğin, pist işaretlemelerine yönelik gereklilikler doğası gereği mutlaka kural koyucudur. 

8-6 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

8.3.5.3 Yakın geçmişe kadar ICAO Standartları ve Tavsiye Edilen Uygulamaları (SARP'lar), kural koyucu 
gerekliliklere, asgari standartların belirlenmesine ve birlikte çalışmanın sağlanmasına yönelik bir yol olarak odaklanmıştır.
Bununla birlikte, performansa dayalı düzenlemelerin etkinlikleri geliştirebilecek olan ve emniyet amaçlarını karşılayabilen 
veya aşabilen yenilikçi uygulama yaklaşımlarını desteklemesinin sağlanmasına yönelik olarak giderek artan bir ihtiyaç söz 
konusudur. 

8.3.5.4 Gerek kural koyucu gerek performansa dayalı düzenlemelere imkan veren Standartlara ilişkin örnekler ICAO 
Annex'lerinde belirtilmektedir.  Aşağıda, Annex 14 — Havaalanları, Cilt I — Havaalanı Tasarımı ve İşletimi kapsamındaki, 
kural koyucu düzenlemelere imkan veren bir Standart örneği yer almaktadır:

3.3.1 Pist sonunda taksi yolunun veya taksi yolu dönüşünün bulunmadığı ve kod harfinin 
D, E veya F olduğu hallerde, uçakların 180 derecelik dönüşünü kolaylaştırmak için bir pist 
dönüş cebi sağlanacaktır. 

8.3.5.5 Pistin belirtilen kriterlerde olması halinde, pist dönüş cebinin sağlanması olmak üzere uyumun sağlanmasına 
yönelik sadece tek bir yol belirtmekte olması sebebiyle, bu örnekte kural koyucu bir düzenlemeye imkan verilmektedir. 
Kural koyucu düzenlemelerden farklılık genellikle, düzenlemelerden muafiyet tanınmasıyla verilir. 

8.3.5.6 Bunun aksine, performansa dayalı düzenlemelere imkan veren Standartlar istenen sonuç bakımından ifade 
edilir.  Ortaya çıkan performansa dayalı düzenlemeler, hizmet sağlayıcısı tarafından önerilen yaklaşımının istenen sonuca 
ulaşacağının kanıtlanmasını öngörür.  Aşağıda, Annex 6, Kısım I kapsamındaki performansa dayalı bir Standart örneği 
mevcuttur.

7.2.11 Uçuşun herhangi bir aşamasında herhangi bir teçhizat kaleminin arızalanması 
halinde geri kalan teçhizatın söz konusu uçağın 7.2.1'e ve uygulanabildiği hallerde 7.2.2., 
7.2.5 ve 7.2.6'ya uygun olarak seyrine imkan vermesinin sağlanması için uçak yeterli 
şekilde seyrüsefer teçhizatı ile donatılacaktır.  

8.3.5.7 Yukarıdaki Standardın gerekli spesifik seyrüsefer teçhizatını belirtmediği dikkate alınmalıdır.  Bunun yerine, 
söz konusu Standartta istenilen sonuç, yani bir kalemin arızalanması halinde geri kalan teçhizatın söz konusu uçağın 
halen emniyetli bir şekilde seyrine imkan vermesi gerektiği açıklanmaktadır.  Gerekli teçhizat, söz konusu uçağın 
tasarımına bağlı olacaktır.  Bu şekilde yazılan düzenlemeler, söz konusu havayolu işletmesi tarafından bu gerekliliğe nasıl 
riayet edildiğinin gösterilmesi için otoriteye gerekli verilerin temin edilmesini gerektirecektir.  Bu işlem, söz konusu havayolu 
işletmesinin kendi analizi vasıtasıyla yapılabilir, ancak bu tür performansa dayalı düzenlemeler için, ihtiyaç duyulan bilgiler 
genellikle başka kaynaklardan elde edilir.  Bu durumda, gerek söz konusu otorite gerek havayolu işletmesi tarafından, 
kararın yönlendirilmesi için uçak imalatçılarından alınan veriler kullanılacaktır ve söz konusu havayolu işleticisi tarafından
kendi yeni çözümünün geliştirilmesine gerek bulunmamaktadır.  Performansa dayalı düzenlemeler yazılırken, Devletler 
tarafından riayetin nasıl kanıtlanabildiği unutulmamalıdır.  Söz konusu Devlet için, sektörün söz konusu gerekliliğin 
karşılanmasında desteklenmesi için kılavuz materyal ve/veya kabul edilebilir uygulama yöntemlerinin oluşturulması 
gerekebilecektir. 

8.3.5.8 Aşağıda, Annex 19'un 2. Ekinden başka bir performansa dayalı Standart örneği yer almaktadır. 

2.1.1 Hizmet sağlayıcısı tarafından, kendi havacılık ürünleri veya hizmetleri ile ilişkili 
tehlikeleri tanımlayan bir süreç geliştirilecek ve muhafaza edilecektir. 

8.3.5.9 Yukarıdaki örnekte, söz konusu Standart kapsamında tehlikeleri tanımlamak için bir sürecin uygulanması 
öngörülmemekle birlikte, böyle bir sürecin neye benzemesi gerektiği belirtilmemektedir.  Devletler tarafından hizmet 
sağlayıcılarına kendi metodolojilerinin tasarlanmasına izin verilebilir.  Düzenleyici otoritenin rolü, söz konusu hizmet 
sağlayıcısının metodolojisinin, süreçlerinin ve sisteminin gerçekte tanımlanmakta olan tehlikelerle sonuçlanıp 
sonuçlanmayacağının değerlendirilmesi olacaktır.  Söz konusu otorite tarafından aynı zamanda, tanımlanan tehlikelerin 
büyüklüğünün, türlerinin ve öneminin değerlendirilmesi gibi, hizmet sağlayıcısının tehlike tanımlama sürecinin 
performansına yönelik bir değerlendirme yapılacaktır.  Bu şekilde yazılan performansa dayalı düzenlemeler, düzenleyici 
otoriteler tarafından, sadece düzenlemelerin metnine zorunlu riayetin değerlendirilmesinden ziyade, sistemin 
performansının değerlendirilmesine yönelik becerilere ve uzmanlığa sahip olunmasını gerektirir.  Uygulamanın hizmet
sağlayıcıları arasında değişiklik gösterecek olmasına bağlı olarak değerlendirme için daha fazla kaynak da gereklidir. 
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8.3.5.10 Bazı hallerde, ICAO Standartları ve Tavsiye Edilen Uygulamaları (SARP'lar), kural koyucu düzenlemelerin 
tesis edilmesini ve aynı zamanda Devletlere alternatif uygulama yöntemlerini destekleyecek performansa dayalı 
düzenlemeleri tesis etme seçiminin sunulmasını öngörür.  Devletler tarafından hem kural koyucu hem de performansa 
dayalı düzenleyici opsiyonların tesis edildiği hallerde, performansa dayalı düzenlemeleri karşılamak üzere kendi 
yaklaşımını oluşturma uzmanlığına sahip olmayan hizmet sağlayıcıları tarafından kural koyucu düzenlemelere riayet 
edilmesi seçilebilir.  Böyle bir uzmanlığa sahip olan hizmet sağlayıcıları için, ortaya çıkan düzenlemeler, hizmet 
sağlayıcıları tarafından kendi operasyonlarına uygun olan uygulama yöntemlerinin oluşturulmasına imkan verecek ve aynı 
zamanda artan operasyonel esnekliğe ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik potansiyel 
sunabilecektir.  Annex 6, Kısım I, tadil 43 kapsamındakiler gibi yorgunluk yönetimi Standartları bu konuda iyi bir örnek 
sunmaktadır:

4.10.1 İşleticinin Devleti tarafından yorgunluğun yönetilmesine yönelik düzenlemeler tesis 
edilecektir.  Bu düzenlemeler, uçuş ve kabin ekibi üyeleri tarafından yeterli tetiklik 
düzeyinde görev yapılmasını sağlamak amacıyla bilimsel ilkelere, bilgiye ve operasyon 
tecrübesine dayalı olacaktır.  Bu doğrultuda, İşleticinin Devleti tarafından; 

a) uçuş süresi, uçuş görev süresi, görev süresi sınırlamalarına ve istirahat süresi
gerekliliklerine yönelik olarak kural koyucu düzenlemeler tesis edilecek ve

b) işleticiye Yorgunluk Riski Yönetimi Sisteminin (FRMS) kullanılmasına izin verildiği
hallerde, FRSM düzenlemeleri tesis edilecektir.

4.10.2 İşleticinin Devleti tarafından işleticinin, 4.10.1'e uygun olarak ve yorgunluk ile ilgili 
emniyet risklerinin yönetilmesi amacıyla; 

a) İşleticinin Devleti tarafından tesis olunan kural koyucu yorgunluk yönetimi
düzenlemeleri dahilinde olan uçuş süresi, uçuş görev süresi, görev süresi sınırlamaları
ve istirahat süresi gerekliliklerinin tesis edilmesi veya

b) tüm operasyonlar için 4.10.6'ya uygun olan bir Yorgunluk Riski Yönetimi Sisteminin
(FRMS) tesis edilmesi veya

c) operasyonlarının bir kısmı için 4.10.6'ya ve operasyonlarının geri kalanı için 4.10.2 a) gerekliliklerine
uygun olan bir FRMS tesis edilmesi öngörülecektir.

8.3.5.11 Yukarıdaki örnekte, söz konusu Standart kapsamında, Devletler tarafından kural koyucu uçuş ve görev 
sınırlaması düzenlemelerinin tesis edilmesi öngörülmekte iken FRMS'nin desteklenmesine yönelik düzenlemelerin tesis 
edilmesi opsiyoneldir.  FRMS, söz konusu havayolu işletmesine kendisine özgü yorgunluk risklerini daha iyi bir şekilde ele 
alma imkanı vermekte ve aynı zamanda, kural koyucu uçuş ve görev sınırlaması düzenlemeleri dışında operasyonel 
esneklik potansiyeli sunmaktadır.  Devletler tarafından, zorunlu kural koyucu sınırlama düzenlemelerine alternatif olarak 
FRMS düzenlemelerinin sunulmasının gerekli olup olmadığı ve FRMS'ye ilişkin olarak uygun gözetim sunulması için 
gerekli kaynaklara sahip olup olunmadığı değerlendirilmelidir.  4.10.2 Standardı, bunun akabinde, havayolu işletmelerinin 
kendilerinin yorgunlukla ilgili emniyet risklerini yönetmelerinin gerektiğini açıklamaya geçmektedir. FRMS düzenlemelerinin 
tesis edildiği hallerde, 4.10.2(a) kapsamında belirtilen kural koyucu sınırlama düzenlemeleri dahilinde veya 4.10.2(b) ve 
(c) kapsamında belirtilen performansa dayalı FRMS uygulanarak bu şekilde hareket edilebilir.  FRMS oluşturma
uzmanlığına sahip olmayan ve ilişkili düzenleyici gereklilikleri karşılamayan havayolu işletmeleri tarafından kural koyucu
düzenlemelere riayet edilmesi gerekecektir.

8.3.5.12 Performansa dayalı düzenlemelerin daima uygun olmadığı aşikar olmalıdır.  Koruyucu gereklilikler, birlikte 
çalışabilirliği kolaylaştırmak için olması gibi, standart hale getirilmiş uygulama yöntemleri gerekli olduğunda uygun olmaya 
devam ederler.  Örneğin, pist işaretlemelerine yönelik gereklilikler doğası gereği mutlaka kural koyucudur. 
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8.3.5.3 Yakın geçmişe kadar ICAO Standartları ve Tavsiye Edilen Uygulamaları (SARP'lar), kural koyucu 
gerekliliklere, asgari standartların belirlenmesine ve birlikte çalışmanın sağlanmasına yönelik bir yol olarak odaklanmıştır.
Bununla birlikte, performansa dayalı düzenlemelerin etkinlikleri geliştirebilecek olan ve emniyet amaçlarını karşılayabilen 
veya aşabilen yenilikçi uygulama yaklaşımlarını desteklemesinin sağlanmasına yönelik olarak giderek artan bir ihtiyaç söz 
konusudur. 

8.3.5.4 Gerek kural koyucu gerek performansa dayalı düzenlemelere imkan veren Standartlara ilişkin örnekler ICAO 
Annex'lerinde belirtilmektedir.  Aşağıda, Annex 14 — Havaalanları, Cilt I — Havaalanı Tasarımı ve İşletimi kapsamındaki, 
kural koyucu düzenlemelere imkan veren bir Standart örneği yer almaktadır:

3.3.1 Pist sonunda taksi yolunun veya taksi yolu dönüşünün bulunmadığı ve kod harfinin 
D, E veya F olduğu hallerde, uçakların 180 derecelik dönüşünü kolaylaştırmak için bir pist 
dönüş cebi sağlanacaktır. 

8.3.5.5 Pistin belirtilen kriterlerde olması halinde, pist dönüş cebinin sağlanması olmak üzere uyumun sağlanmasına 
yönelik sadece tek bir yol belirtmekte olması sebebiyle, bu örnekte kural koyucu bir düzenlemeye imkan verilmektedir. 
Kural koyucu düzenlemelerden farklılık genellikle, düzenlemelerden muafiyet tanınmasıyla verilir. 

8.3.5.6 Bunun aksine, performansa dayalı düzenlemelere imkan veren Standartlar istenen sonuç bakımından ifade 
edilir.  Ortaya çıkan performansa dayalı düzenlemeler, hizmet sağlayıcısı tarafından önerilen yaklaşımının istenen sonuca 
ulaşacağının kanıtlanmasını öngörür.  Aşağıda, Annex 6, Kısım I kapsamındaki performansa dayalı bir Standart örneği 
mevcuttur.

7.2.11 Uçuşun herhangi bir aşamasında herhangi bir teçhizat kaleminin arızalanması 
halinde geri kalan teçhizatın söz konusu uçağın 7.2.1'e ve uygulanabildiği hallerde 7.2.2., 
7.2.5 ve 7.2.6'ya uygun olarak seyrine imkan vermesinin sağlanması için uçak yeterli 
şekilde seyrüsefer teçhizatı ile donatılacaktır.  

8.3.5.7 Yukarıdaki Standardın gerekli spesifik seyrüsefer teçhizatını belirtmediği dikkate alınmalıdır.  Bunun yerine, 
söz konusu Standartta istenilen sonuç, yani bir kalemin arızalanması halinde geri kalan teçhizatın söz konusu uçağın 
halen emniyetli bir şekilde seyrine imkan vermesi gerektiği açıklanmaktadır.  Gerekli teçhizat, söz konusu uçağın 
tasarımına bağlı olacaktır.  Bu şekilde yazılan düzenlemeler, söz konusu havayolu işletmesi tarafından bu gerekliliğe nasıl 
riayet edildiğinin gösterilmesi için otoriteye gerekli verilerin temin edilmesini gerektirecektir.  Bu işlem, söz konusu havayolu 
işletmesinin kendi analizi vasıtasıyla yapılabilir, ancak bu tür performansa dayalı düzenlemeler için, ihtiyaç duyulan bilgiler 
genellikle başka kaynaklardan elde edilir.  Bu durumda, gerek söz konusu otorite gerek havayolu işletmesi tarafından, 
kararın yönlendirilmesi için uçak imalatçılarından alınan veriler kullanılacaktır ve söz konusu havayolu işleticisi tarafından
kendi yeni çözümünün geliştirilmesine gerek bulunmamaktadır.  Performansa dayalı düzenlemeler yazılırken, Devletler 
tarafından riayetin nasıl kanıtlanabildiği unutulmamalıdır.  Söz konusu Devlet için, sektörün söz konusu gerekliliğin 
karşılanmasında desteklenmesi için kılavuz materyal ve/veya kabul edilebilir uygulama yöntemlerinin oluşturulması 
gerekebilecektir. 

8.3.5.8 Aşağıda, Annex 19'un 2. Ekinden başka bir performansa dayalı Standart örneği yer almaktadır. 

2.1.1 Hizmet sağlayıcısı tarafından, kendi havacılık ürünleri veya hizmetleri ile ilişkili 
tehlikeleri tanımlayan bir süreç geliştirilecek ve muhafaza edilecektir. 

8.3.5.9 Yukarıdaki örnekte, söz konusu Standart kapsamında tehlikeleri tanımlamak için bir sürecin uygulanması 
öngörülmemekle birlikte, böyle bir sürecin neye benzemesi gerektiği belirtilmemektedir.  Devletler tarafından hizmet 
sağlayıcılarına kendi metodolojilerinin tasarlanmasına izin verilebilir.  Düzenleyici otoritenin rolü, söz konusu hizmet 
sağlayıcısının metodolojisinin, süreçlerinin ve sisteminin gerçekte tanımlanmakta olan tehlikelerle sonuçlanıp 
sonuçlanmayacağının değerlendirilmesi olacaktır.  Söz konusu otorite tarafından aynı zamanda, tanımlanan tehlikelerin 
büyüklüğünün, türlerinin ve öneminin değerlendirilmesi gibi, hizmet sağlayıcısının tehlike tanımlama sürecinin 
performansına yönelik bir değerlendirme yapılacaktır.  Bu şekilde yazılan performansa dayalı düzenlemeler, düzenleyici 
otoriteler tarafından, sadece düzenlemelerin metnine zorunlu riayetin değerlendirilmesinden ziyade, sistemin 
performansının değerlendirilmesine yönelik becerilere ve uzmanlığa sahip olunmasını gerektirir.  Uygulamanın hizmet
sağlayıcıları arasında değişiklik gösterecek olmasına bağlı olarak değerlendirme için daha fazla kaynak da gereklidir. 
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8.3.6.5 Annex 19'a uygun olarak hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasının 
kabulüne ve izlenmesine işaret etmek üzere iş gücünün ve organizasyon yapısının nasıl Devletler nasıl düzenlendiği, her 
Devlet için karara bağlanması gereken bir husustur.  Devletler, yeni bir daire oluşturmayı veya bu sorumluluğu, uçuşa 
elverişlilik dairesi, uçuş işletme dairesi, hava seyrüsefer ve havaalanı dairesi gibi mevcut dairelerin sorumluluklarına 
eklemeyi seçebilirler. Bu karar, söz konusu Devletin yeni yetkinlik gerekliliklerini ele almayı nasıl seçtiğine bağlı olacaktır. 

8.3.6.6 Görevlerin açıklığa kavuşturulması çeşitli havacılık otoriteleri için önem arz etmektedir.  Devlet Emniyet 
Programı (SSP) yükümlülüklerinin, işlevlerinin ve faaliyetlerinin tümü buna dahil olmalıdır.  Söz konusu Devlet, en önemlisi 
söz konusu Devlette emniyetin yönetilmesine yönelik sorumluluğu olmak üzere, her bir Annex 19 gerekliliğinin 
karşılanmasına yönelik katkısının her bir otorite tarafından anlaşılmasını sağlamalıdır.  Muğlaklığın önlenmesi için her bir 
havacılık otoritesinin Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasına ilişkin yükümlülükleri ve işlevleri belgelenmelidir. 

8.3.6.7 Emniyete dahil olan personelin coğrafi olarak dağıtıldığı Devletlerde uygun yönetişim yapıları olmalıdır. 
Emniyet yönetimine az sayıda kişinin dahil olduğu daha az karmaşık havacılık sistemleri için karmaşık bir yönetişim yapısı 
gerekli olmayabilir.  Söz konusu Devlet tarafından tüm personelin ulusal seviyede Devlet Emniyet Programının (SSP) 
uygulanmasına yönelik aynı anlayışa sahip olması sağlanmalıdır.  Devlet Emniyet Programına (SSP) ilişkin uygulama 
yaklaşımı belgelenmelidir. 

Devlet emniyet politikası ve emniyet amaçları 

8.3.6.8 Devlet Emniyet Programının (SSP) etkin bir şekilde uygulanması, söz konusu Devletin üst yönetiminin 
taahhüdünü ve tüm seviyelerdeki personelin desteğini gerektirir.  Devlet emniyet politikaları ve Devlet emniyet amaçları, 
söz konusu Devletin havacılık otoriteleri tarafından onaylanan üst düzey beyanlardır.  Birleştirildiklerinde, emniyet 
davranışını ve kaynak tahsisatını yönlendirirler.  Söz konusu Devlet için yerinde ve uygun halde kalmaya devam etmelerini 
sağlamak üzere, Devlet emniyet politikası ve amaçları periyodik olarak yayınlanmalı ve gözden geçirilmelidir. 

Devlet emniyet politikası 

8.3.6.9 Üst yönetimin taahhüdünün Devlet emniyet politikasında açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir.  Devlet 
emniyet politikası, söz konusu Devletin emniyet gayelerini ve yönünü açıklayan resmi bir belgedir.  Devlet emniyet 
politikası, üst yönetimin emniyete ve söz konusu Devlette pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesine yönelik tutumunu 
yansıtır.  Söz konusu Devletin emniyet misyonu ve vizyon bildirisi olarak düşünülebilir. 

8.3.6.10 Emniyet politikasında, emniyet yönetimi için elzem olan kilit uygulamaların ve üst yönetim tarafından emniyet 
sorumluluklarının nasıl ortaya konmasının beklendiğinin (örneğin, veriye dayalı yaklaşımın kullanımı) ele alınması gerekir. 
Emniyet politikasında yansıtılan prensiplerin, söz konusu Devletin günlük uygulamalarında açık bir şekilde görünür olması 
gerekir. 

8.3.6.11 Devlet emniyet politikası, emniyet niyetini kanıtlamak için Devlet havacılık otoriteleri tarafından onaylanır ve 
bir prosedür veya protokol olarak uygulanır.  Aşağıda tipik bir politika beyanı verilmektedir:  "Emniyete,  (1) emniyetli 
koşullara ve davranışlara yönelik sorumluluğumuzu kabul ederek (2) emniyet liderliği, ortak çalışma, açık iletişim, vb. 
kültürü ile ulaşacağız."

Devlet emniyet amaçları 

8.3.6.12 Emniyet amaçlarının oluşturulması, havacılık sistemindeki en yüksek emniyet risklerinin açık bir şekilde 
kavranmasıyla başlar.  Havacılık sistemindeki emniyet riski, havacılık sisteminin boyutu ve karmaşıklığı ile çalışma ortamı 
gibi birçok farklı etkenden etkilenir.  İyi bir sistem tanımının oluşturulması iyi bir geri plan ve kavrama sağlayacaktır.  Bu
bölümün 8.7 maddesindeki Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasını referans alınız. 
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8.3.5.13 Uygulamada, düzenlemeler nadiren tümüyle kural koyucu veya tümüyle performansa dayalıdır, daha ziyade 
her ikisinin unsurlarını içerirler.  Aynı zamanda, farklı derecelerde performansa dayalıdırlar.  Herhangi bir Devlet tarafından
performansa dayalı düzenlemelerin uygulanması düşünüldüğünde, söz konusu Devlet tarafından, endüstrinin kabiliyeti ve
olgunluğu, endüstrinin spesifik sektörleri ve hatta münferit hizmet sağlayıcılarının olgunluğu ve Emniyet Yönetim Sistemleri 
(SMS) göz önünde bulundurulmalıdır.  Performansa dayalı düzenlemeler aynı zamanda, riayete yönelik kontrolün yanı 
sıra, her bir hizmet sağlayıcısının spesifik operasyon bağlamını dikkate alarak sistemleri değerlendirebilmesini ve emniyet 
performansına yönelik değerlendirme yapabilmesini öngörerek düzenleyici otoriteden çok şey isterler.  Devletler, daha 
yüksek seviyelerde uzmanlığın yanı sıra daha fazla kaynağın gerekli olduğu göz önünde bulundurularak endüstriyi 
gözetmeye ve yönetmeye devam edebildiklerinden emin olmalıdırlar. Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS), hizmet 
sağlayıcıları için performansa dayalı düzenlemelerin karşılanmasına yönelik bir temel ve araçlar sunmakla birlikte, Emniyet 
Yönetimi Sistemine (SMS) sahip olan her hizmet sağlayıcısının bu kabiliyete sahip olduğu yönünde otomatik bir güvence 
teşkil etmez.  İş, spesifik performansa dayalı gerekliliğin taleplerine bağlıdır. 

8.3.5.14 Performansa dayalı düzenlemeler aynı zamanda yürütme üzerinde etkiye sahiptirler.  Riayetsizliğin kolaylıkla 
tespit edilebilmesi sebebiyle, kural koyucu düzenlemelerin yürütülmesi ileri yönlüdür.  Performansa dayalı düzenlemeler 
bakımından yürütme daha zorludur.  Örneğin, herhangi bir hizmet sağlayıcısı, söz konusu düzenlemeyi karşılayan bir 
süreci uygulamakta olduğunu gösterebilecektir (örneğin, uygulanmakta olan bir tehlike raporlaması sistemine sahip 
olması), ancak söz konusu sürecin amaçlanan sonucu ortaya koyabildiğini gösterememektedir (örneğin, söz konusu 
tehlike raporlaması sisteminin etkin olup olmadığı).  Bu, sadece "kanun metnini" karşılayan ancak öngörülen emniyet 
sonucunu ortaya koymayan sistemlerin veya süreçlerin tesis edilmesine yol açabilecektir.  Düzenleyici otoriteler tarafından, 
uygulanabilirliklerini sağlamak üzere, performansa dayalı düzenlemelerin oluşturulmasında ilgili yürütme kurumlarının 
dahil edilmesi gerekecektir. 

8.3.6.1

8.3.6 Devlet sistemi ve işlevleri 

Devlet sistemine ve işlevlerine (3 numaralı kritik unsur (CE-3) ilişkin rehberliğe Doc 9734, Kısım A kapsamında 
ulaşılabilir. 

Devlet Emniyet Programının (SSP) koordinasyonundan sorumlu organizasyon 

8.3.6.2 Devletin emniyet yönetimi sorumlulukları, söz konusu Devlet dahilindeki birden fazla havacılık otoritesi, 
örneğin, Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) ve bağımsız Kaza Soruşturma Otoritesi (AIA) tarafından yerine getirilebilir. 
Devletler tarafından, Devlet Emniyet Programının (SSP) sürdürülmesinin ve uygulanmasının koordinasyonundan söz 
konusu Devlet dahilindeki hangi otoritenin sorumlu olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır.  Sivil Havacılık Otoritesinin (CAA) 
normalde çoğu Devlet Emniyet Programı (SSP) sorumluluklarından sorumlu olduğu göz önünde bulundurularak bu görev 
bir çok Devlet tarafından Sivil Havacılık Otoritesine (CAA) verilir.  Dahil olan tüm otoritelerin görevleri ve sorumlulukları
belirlenmeli ve belgelenmelidir. 

Devlet Emniyet Programı (SSP) koordinasyon grubu 

8.3.6.3 Söz konusu Devlet tarafından, Kaza Soruşturma Otoritelerinin yanı sıra askeri havacılık otoriteleri de dahil 
olmak üzere, Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasına ve sürdürülmesine ilişkin sorumluluklara sahip olan, 
etkilenen havacılık otoritelerinden temsil ile uygun bir koordinasyon grubu oluşturulmalıdır.  Koordinasyon grubunun tayini, 
iyi iletişimi kolaylaştıracak, mükerrer çalışmayı ve çatışan politikaları önleyecek ve Devlet Emniyet Programının (SSP) 
etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.  Söz konusu grup, Devlet Emniyet Programının (SSP) 
koordinasyonundan sorumlu olan organizasyonun başkanı tarafından başkanlık edilen bir tür komitedir. 

8.3.6.4 Söz konusu Devlet tarafından aynı zamanda, Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasının günlük 
planlamasının ve yönetiminin bir kişiye, departmana veya ekibe tahsis edilmesi faydalı bulunabilir.  Söz konusu kişi, 
departman veya ekip, Devletin emniyet amaçlarının ortaya konulması için çeşitli unsurların birlikte çalışmasını sağlayabilir.
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sağlamak üzere, Devlet emniyet politikası ve amaçları periyodik olarak yayınlanmalı ve gözden geçirilmelidir. 

Devlet emniyet politikası 

8.3.6.9 Üst yönetimin taahhüdünün Devlet emniyet politikasında açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir.  Devlet 
emniyet politikası, söz konusu Devletin emniyet gayelerini ve yönünü açıklayan resmi bir belgedir.  Devlet emniyet 
politikası, üst yönetimin emniyete ve söz konusu Devlette pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesine yönelik tutumunu 
yansıtır.  Söz konusu Devletin emniyet misyonu ve vizyon bildirisi olarak düşünülebilir. 

8.3.6.10 Emniyet politikasında, emniyet yönetimi için elzem olan kilit uygulamaların ve üst yönetim tarafından emniyet 
sorumluluklarının nasıl ortaya konmasının beklendiğinin (örneğin, veriye dayalı yaklaşımın kullanımı) ele alınması gerekir. 
Emniyet politikasında yansıtılan prensiplerin, söz konusu Devletin günlük uygulamalarında açık bir şekilde görünür olması 
gerekir. 

8.3.6.11 Devlet emniyet politikası, emniyet niyetini kanıtlamak için Devlet havacılık otoriteleri tarafından onaylanır ve 
bir prosedür veya protokol olarak uygulanır.  Aşağıda tipik bir politika beyanı verilmektedir:  "Emniyete,  (1) emniyetli 
koşullara ve davranışlara yönelik sorumluluğumuzu kabul ederek (2) emniyet liderliği, ortak çalışma, açık iletişim, vb. 
kültürü ile ulaşacağız."

Devlet emniyet amaçları 

8.3.6.12 Emniyet amaçlarının oluşturulması, havacılık sistemindeki en yüksek emniyet risklerinin açık bir şekilde 
kavranmasıyla başlar.  Havacılık sistemindeki emniyet riski, havacılık sisteminin boyutu ve karmaşıklığı ile çalışma ortamı 
gibi birçok farklı etkenden etkilenir.  İyi bir sistem tanımının oluşturulması iyi bir geri plan ve kavrama sağlayacaktır.  Bu
bölümün 8.7 maddesindeki Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasını referans alınız. 
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8.3.5.13 Uygulamada, düzenlemeler nadiren tümüyle kural koyucu veya tümüyle performansa dayalıdır, daha ziyade 
her ikisinin unsurlarını içerirler.  Aynı zamanda, farklı derecelerde performansa dayalıdırlar.  Herhangi bir Devlet tarafından
performansa dayalı düzenlemelerin uygulanması düşünüldüğünde, söz konusu Devlet tarafından, endüstrinin kabiliyeti ve
olgunluğu, endüstrinin spesifik sektörleri ve hatta münferit hizmet sağlayıcılarının olgunluğu ve Emniyet Yönetim Sistemleri 
(SMS) göz önünde bulundurulmalıdır.  Performansa dayalı düzenlemeler aynı zamanda, riayete yönelik kontrolün yanı 
sıra, her bir hizmet sağlayıcısının spesifik operasyon bağlamını dikkate alarak sistemleri değerlendirebilmesini ve emniyet 
performansına yönelik değerlendirme yapabilmesini öngörerek düzenleyici otoriteden çok şey isterler.  Devletler, daha 
yüksek seviyelerde uzmanlığın yanı sıra daha fazla kaynağın gerekli olduğu göz önünde bulundurularak endüstriyi 
gözetmeye ve yönetmeye devam edebildiklerinden emin olmalıdırlar. Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS), hizmet 
sağlayıcıları için performansa dayalı düzenlemelerin karşılanmasına yönelik bir temel ve araçlar sunmakla birlikte, Emniyet 
Yönetimi Sistemine (SMS) sahip olan her hizmet sağlayıcısının bu kabiliyete sahip olduğu yönünde otomatik bir güvence 
teşkil etmez.  İş, spesifik performansa dayalı gerekliliğin taleplerine bağlıdır. 

8.3.5.14 Performansa dayalı düzenlemeler aynı zamanda yürütme üzerinde etkiye sahiptirler.  Riayetsizliğin kolaylıkla 
tespit edilebilmesi sebebiyle, kural koyucu düzenlemelerin yürütülmesi ileri yönlüdür.  Performansa dayalı düzenlemeler 
bakımından yürütme daha zorludur.  Örneğin, herhangi bir hizmet sağlayıcısı, söz konusu düzenlemeyi karşılayan bir 
süreci uygulamakta olduğunu gösterebilecektir (örneğin, uygulanmakta olan bir tehlike raporlaması sistemine sahip 
olması), ancak söz konusu sürecin amaçlanan sonucu ortaya koyabildiğini gösterememektedir (örneğin, söz konusu 
tehlike raporlaması sisteminin etkin olup olmadığı).  Bu, sadece "kanun metnini" karşılayan ancak öngörülen emniyet 
sonucunu ortaya koymayan sistemlerin veya süreçlerin tesis edilmesine yol açabilecektir.  Düzenleyici otoriteler tarafından, 
uygulanabilirliklerini sağlamak üzere, performansa dayalı düzenlemelerin oluşturulmasında ilgili yürütme kurumlarının 
dahil edilmesi gerekecektir. 

8.3.6.1

8.3.6 Devlet sistemi ve işlevleri 

Devlet sistemine ve işlevlerine (3 numaralı kritik unsur (CE-3) ilişkin rehberliğe Doc 9734, Kısım A kapsamında 
ulaşılabilir. 

Devlet Emniyet Programının (SSP) koordinasyonundan sorumlu organizasyon 

8.3.6.2 Devletin emniyet yönetimi sorumlulukları, söz konusu Devlet dahilindeki birden fazla havacılık otoritesi, 
örneğin, Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) ve bağımsız Kaza Soruşturma Otoritesi (AIA) tarafından yerine getirilebilir. 
Devletler tarafından, Devlet Emniyet Programının (SSP) sürdürülmesinin ve uygulanmasının koordinasyonundan söz 
konusu Devlet dahilindeki hangi otoritenin sorumlu olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır.  Sivil Havacılık Otoritesinin (CAA) 
normalde çoğu Devlet Emniyet Programı (SSP) sorumluluklarından sorumlu olduğu göz önünde bulundurularak bu görev 
bir çok Devlet tarafından Sivil Havacılık Otoritesine (CAA) verilir.  Dahil olan tüm otoritelerin görevleri ve sorumlulukları
belirlenmeli ve belgelenmelidir. 

Devlet Emniyet Programı (SSP) koordinasyon grubu 

8.3.6.3 Söz konusu Devlet tarafından, Kaza Soruşturma Otoritelerinin yanı sıra askeri havacılık otoriteleri de dahil 
olmak üzere, Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasına ve sürdürülmesine ilişkin sorumluluklara sahip olan, 
etkilenen havacılık otoritelerinden temsil ile uygun bir koordinasyon grubu oluşturulmalıdır.  Koordinasyon grubunun tayini, 
iyi iletişimi kolaylaştıracak, mükerrer çalışmayı ve çatışan politikaları önleyecek ve Devlet Emniyet Programının (SSP) 
etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.  Söz konusu grup, Devlet Emniyet Programının (SSP) 
koordinasyonundan sorumlu olan organizasyonun başkanı tarafından başkanlık edilen bir tür komitedir. 

8.3.6.4 Söz konusu Devlet tarafından aynı zamanda, Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasının günlük 
planlamasının ve yönetiminin bir kişiye, departmana veya ekibe tahsis edilmesi faydalı bulunabilir.  Söz konusu kişi, 
departman veya ekip, Devletin emniyet amaçlarının ortaya konulması için çeşitli unsurların birlikte çalışmasını sağlayabilir.
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Ulusal Havacılık Emniyet Planı (NASP) 

8.3.6.20 Emniyete yönelik ICAO global planlamasına ilişkin A39-12 sayılı genel kurul kararı kapsamında, ulusal 
havacılık emniyeti planlarının etkin bir şekilde uygulanmasının önemi kabul edilmektedir.  Söz konusu kararda, Devletler 
tarafından Global Havacılık Emniyeti Planının (GASP, Doc 10004) hedefleri doğrultusunda ulusal havacılık emniyeti 
planlarının oluşturulmasına ve uygulanmasına hükmedilmektedir.  Uluslararası seviyede, Global Havacılık Emniyeti Planı 
(GASP), havacılık emniyetinin önceliklendirilmesini ve sürekli olarak iyileştirmesini destekleyen bir strateji ortaya 
koymaktadır.  Bölgesel ve ulusal havacılık emniyet planlarının Global Havacılık Emniyeti Planına (GASP) uyumlu olarak 
oluşturulması gerekir. 

8.3.6.21 Bölgesel seviyede, planlama süreci, bölgesel havacılık emniyeti grupları (RASG'ler) tarafından koordine 
edilir.  İlgili Devletler tarafından karşılaşılan sorunlara dayalı olarak bölgesel ve ulusal emniyet iyileştirme inisiyatifleri 
(SEI'ler) uyarlanmalıdır.  Ulusal havacılık emniyeti planı, belirli bir süre boyunca (örneğin, önümüzdeki beş yıl boyunca), 
ulusal seviyede havacılık emniyetinin yönetilmesine yönelik stratejik bir yönlendirme sunar.  Tüm paydaşlara, Devlet 
havacılık otoriteleri tarafından gelecek yıllarda kaynakların nerelere hedeflenmesi gerektiğini ana hatlarıyla belirtir. 

8.3.6.22 Ulusal havacılık emniyeti planı, söz konusu Devlet tarafından ulusal seviyede emniyetin iyileştirilmesine 
yönelik stratejisinin, diğer hükümet bölümleri ve seyahat eden halk da dahil olmak üzere, tüm paydaşlara açık bir şekilde 
bildirilmesine imkan verir.  Sivil Havacılık Otoritelerinin (CAA'lar) ve sivil havacılığa dahil olan diğer kuruluşlar tarafından 
tehlikelerin tanımlanması ve operasyonel emniyet risklerinin ve diğer emniyet sorunlarının yönetilmesi için nasıl 
çalışacaklarının açıklanmasına yönelik şeffaf bir yol sunar.  Aynı zamanda, planlanan Emniyet İyileştirme İnisiyatiflerinin 
belirlenen hedeflerin karşılanmasında söz konusu Devlete nasıl yardımcı olacağını açıklar.  Ulusal havacılık emniyeti planı, 
söz konusu Devletin havacılık emniyetine yönelik taahhüdünü vurgular. 

8.3.6.23 Her bir Devlet tarafından bir ulusal havacılık emniyeti planı oluşturulmalıdır.  Herhangi bir Devletin halihazırda 
uygulanmakta olan herhangi bir Devlet Emniyet Programına (SSP) sahip olması halinde, ulusal havacılık emniyeti planı 
1. Bileşen - Devlet emniyet politikası, amaçlar ve kaynaklar - kapsamında ele alınabilir.  Ulusal havacılık emniyeti planı,
kamu ve Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) dışındaki diğer kuruluşlarla iletişimin kolaylaştırılması için ayrı bir üst seviye
doküman olarak yayınlanmalıdır.

Devlet Emniyet Programı (SSP) Dokümantasyonu 

8.3.6.24 Söz konusu Devlet, tüm ilgili personelin ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlamak için Devlet Emniyet 
Programını (SSP) bir doküman kapsamında açıklamalıdır.  Söz konusu dokümanda, dokümanın yapısı ve ilişkili 
programları, çeşitli bileşenlerle nasıl birlikte çalıştığı ve farklı Devlet havacılık otoritelerinin rolleri yer almalıdır. 
Dokümantasyonun, mevcut süreçleri ve prosedürleri tamamlaması ve emniyetin iyileştirilmesi için çeşitli Devlet Emniyet 
Programı (SSP) alt programlarının birlikte nasıl çalıştığı geniş kapsamlı olarak tanımlanmalıdır.  Dokümantasyonun 
desteklenmesinde otoritelerin emniyet sorumluluklarına ve mesuliyetlerine ilişkin çapraz referanslara da yer verilebilir.  Söz
konusu Devlet tarafından, fiziki bir dokümanda veya uygun bir şekilde kontrollü bir web sitesinde olması gibi, ortamı için 
en elverişli olacak bir dokümantasyon ve dağıtım yöntemi seçilmelidir.  İletişim kanalına bakılmaksızın, buradaki amaç, 
tüm ilgili personel tarafından Devlet Emniyet Programına (SSP) ilişkin ortak bir anlayışın kolaylaştırılmasıdır. 

8.3.7 Kalifiye teknik personel 

8.3.7.1 Emniyet ile ilgili işlevleri icra eden kalifiye teknik personele (4 numaralı kritik unsur (CE-4)) ilişkin rehberliğe 
Doc 9734, Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

Genel rehberlik 

8.3.7.2 Devletlerin, personelleri tarafından icra edilen Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamındaki görevleri ve 
sorumlulukları göz önünde bulundurularak Devlet Emniyet Programının (SSP) etkili bir şekilde uygulanması için gerekli 
olan yetkinlikleri belirlemeleri ve ele almaları gerekmektedir.  Bu yetkinlikler, uyum gözetiminin icrası için gerekli olanlara 
ilaveten olup, mevcut personelin eğitime tabi tutulması veya ilave personelin işe alınması suretiyle ele alınabilecektir ve 
bunlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıdakileri içerir: 
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8.3.6.13 En üst emniyet risklerine yönelik anlayışın oluşturulması için, mevcut olduğunda, kantitatif verilerin 
kullanılması gerekir.  Kantitatif bilgiler ve uzman analizi Devlet tarafından da kullanılabilir.  Havacılık sisteminin genelindeki 
geniş kapsamlı emniyet risklerinin anlaşılması için yönlendirilen tartışmalara katılmak üzere seçilmiş bir uzmanlar grubu 
oluşturulabilir.  Bu grup, bu kez Devlet seviyesinde olmak üzere, 9. Bölümün 9.3.6 Maddesi kapsamında ele alınan hizmet 
sağlayıcısının emniyet gözden geçirme kurulu (SRB) ile benzer bir role sahip olacaktır.  Bu uzmanlar, mevcut emniyet 
trendi bilgileri, bilinen kazalar ve ciddi olaylar, katkıda bulunan faktörler veya söz konusu Devletin Devlet Emniyet Gözetimi
(SSO) süreçlerindeki bilinen eksiklikler ile yönlendirilebilir.  Aynı zamanda, Global Havacılık Emniyeti Planı (GASP) 
kapsamında tanımlanan global amaçları veya bölgesel amaçları değerlendirebilirler.  Her bir havacılık sektörüne ilişkin 
"bilinen" emniyet sorunlarını tanımlamak için hizmet sağlayıcıları ile ortaklaşa biçimde beyin fırtınası türü yaklaşım 
uygulanabilir. 

8.3.6.14 Devlet emniyet amaçları, tüm ilgili Devlet havacılık otoriteleri için yönlendirme sağlayan kısa ve öz, üst seviye 
beyanlardır.  Söz konusu Devlet tarafından ulaşılması amaçlanan istenilen emniyet sonuçlarını temsil ederler.  Emniyet 
amaçlarını tanımlarken söz konusu Devletin istenilen sonuçlara etki etme kabiliyetinin göz önünde bulundurulması da 
önem arz eder.  Emniyet amaçları, emniyetin yönetilmesine yönelik olarak söz konusu Devletin önceliklerini temsil eder 
ve söz konusu Devletin kaynaklarının tahsis edilmesine ve yönlendirilmesine yönelik bir model sunarlar. 

8.3.6.15 Emniyet amaçları, söz konusu Devletin Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) tanımlanmasını ve akabinde, bu Bölümün ileriki kısımlarında ele alınan kabul edilebilir 
emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) oluşturulmasını desteklerler.  Emniyet amaçları, söz konusu Devlet tarafından 
emniyet performansının izlenmesini ve ölçülmesini sağlamak üzere Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedefleri (SPT'ler) ile bir paket olarak birlikte çalışırlar.  Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) ve 
Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) ilişkin daha fazla rehberliğe 4. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.3.6.16 Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasına müteakiben, Devlet Emniyet Programı (SSP) tarafından 
üretilen emniyet bilgileri analiz edilerek söz konusu Devlet tarafından tanımlanan emniyet risklerinin periyodik olarak 
yeniden değerlendirilmesi gerekir.  Bu analiz aynı zamanda ortaya yeni çıkan sorunların tanımlanmasını destekleyecektir. 
Emniyet analizine ilişkin rehberliğe 6. Bölüm kapsamında ulaşılabilir.  Güncel risklere ilişkin yeniden değerlendirmeler göz 
önünde bulundurularak, söz konusu Devlet tarafından emniyet amaçlarına ulaşılmasına yönelik ilerleme ve bu amaçların 
sürekli yerindeliği periyodik olarak gözden geçirilmelidir. 

Devlet emniyet kaynakları 

8.3.6.17 Söz konusu Devlet tarafından, emniyet sorumluluklarına sahip olan kurumlara salahiyetlerini hayata 
geçirmek için yeterli kaynakların verilmesi sağlanmalıdır.  Mali kaynakların yanı sıra insan kaynakları da buna dahildir. 

8.3.6.18 Bazı havacılık otoriteleri, Devlet tarafından tahsis edilen bütçeye dayalı olarak finansman alırlar.  Diğerleri 
ise, havacılık sistemine katılanlardan (lisans ve onay ücretleri gibi) veya havacılık sistemi dahilindeki hizmetleri 
kullananlardan (örneğin yolculara veya yakıta uygulanan vergiler) tahsil edilen ücret ve harçlarla finanse edilirler.  Söz 
konusu Devlete en uygun olan finansman kaynağı, söz konusu Devletin içerisinde bulunduğu koşullara bağlıdır.  Örneğin, 
küçük bir havacılık endüstrisine sahip olan herhangi bir Devlet, düzenleyici faaliyetlerinin finanse edilmesi için Sivil 
Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından sadece ücretlere ve harçlara dayanılmasını yeterli bulmayabilir.  Devletin, havacılık 
faaliyetlerini finanse etmek için birden fazla kaynağa ihtiyacı olabilir. 

8.3.6.19 Herhangi bir Devlet tarafından Devlet Emniyet Programının (SSP) tümüyle uygulanmaya ve emniyet yönetimi 
uygulamalarını benimsenmeye başlanmasıyla, söz konusu Devletin yeterli bir gelir akışına sahip olmaya devam etmesini 
sağlamak için bütçesini ve finansmanını tekrar değerlendirmesi gerekebilir. Örnek olarak Emniyet Riski Yönetimi (SRM), 
verilerin toplanması ve analiz edilmesi ve emniyetin teşvik edilmesi de dahil olmak üzere, emniyet yönetimi yaklaşımının 
başarılı olabilmesi için yeni işlevler uygulamaya konulur ve iradenin sürdürülmesi gerekir.  Emniyet yönetimi aynı zamanda 
söz konusu Devletin havacılık otoritelerinin riskin yönetilmesine yönelik olarak kendi süreçlerini sürekli olarak 
izleyebilmesini ve gözden geçirebilmesini gerektirir.  Denetçilerin ve diğer personelin yeniden eğitime tabi tutulmaları 
gerekebilir.  Böylelikle, söz konusu Devlet, emniyet yönetimi yaklaşımına geçiş yapılırken Devlet kurumları için yeterli mali 
kaynakların tahsis edilmesini gerekli bulabilir. 
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Ulusal Havacılık Emniyet Planı (NASP) 

8.3.6.20 Emniyete yönelik ICAO global planlamasına ilişkin A39-12 sayılı genel kurul kararı kapsamında, ulusal 
havacılık emniyeti planlarının etkin bir şekilde uygulanmasının önemi kabul edilmektedir.  Söz konusu kararda, Devletler 
tarafından Global Havacılık Emniyeti Planının (GASP, Doc 10004) hedefleri doğrultusunda ulusal havacılık emniyeti 
planlarının oluşturulmasına ve uygulanmasına hükmedilmektedir.  Uluslararası seviyede, Global Havacılık Emniyeti Planı 
(GASP), havacılık emniyetinin önceliklendirilmesini ve sürekli olarak iyileştirmesini destekleyen bir strateji ortaya 
koymaktadır.  Bölgesel ve ulusal havacılık emniyet planlarının Global Havacılık Emniyeti Planına (GASP) uyumlu olarak 
oluşturulması gerekir. 

8.3.6.21 Bölgesel seviyede, planlama süreci, bölgesel havacılık emniyeti grupları (RASG'ler) tarafından koordine 
edilir.  İlgili Devletler tarafından karşılaşılan sorunlara dayalı olarak bölgesel ve ulusal emniyet iyileştirme inisiyatifleri 
(SEI'ler) uyarlanmalıdır.  Ulusal havacılık emniyeti planı, belirli bir süre boyunca (örneğin, önümüzdeki beş yıl boyunca), 
ulusal seviyede havacılık emniyetinin yönetilmesine yönelik stratejik bir yönlendirme sunar.  Tüm paydaşlara, Devlet 
havacılık otoriteleri tarafından gelecek yıllarda kaynakların nerelere hedeflenmesi gerektiğini ana hatlarıyla belirtir. 

8.3.6.22 Ulusal havacılık emniyeti planı, söz konusu Devlet tarafından ulusal seviyede emniyetin iyileştirilmesine 
yönelik stratejisinin, diğer hükümet bölümleri ve seyahat eden halk da dahil olmak üzere, tüm paydaşlara açık bir şekilde 
bildirilmesine imkan verir.  Sivil Havacılık Otoritelerinin (CAA'lar) ve sivil havacılığa dahil olan diğer kuruluşlar tarafından 
tehlikelerin tanımlanması ve operasyonel emniyet risklerinin ve diğer emniyet sorunlarının yönetilmesi için nasıl 
çalışacaklarının açıklanmasına yönelik şeffaf bir yol sunar.  Aynı zamanda, planlanan Emniyet İyileştirme İnisiyatiflerinin 
belirlenen hedeflerin karşılanmasında söz konusu Devlete nasıl yardımcı olacağını açıklar.  Ulusal havacılık emniyeti planı, 
söz konusu Devletin havacılık emniyetine yönelik taahhüdünü vurgular. 

8.3.6.23 Her bir Devlet tarafından bir ulusal havacılık emniyeti planı oluşturulmalıdır.  Herhangi bir Devletin halihazırda 
uygulanmakta olan herhangi bir Devlet Emniyet Programına (SSP) sahip olması halinde, ulusal havacılık emniyeti planı 
1. Bileşen - Devlet emniyet politikası, amaçlar ve kaynaklar - kapsamında ele alınabilir.  Ulusal havacılık emniyeti planı,
kamu ve Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) dışındaki diğer kuruluşlarla iletişimin kolaylaştırılması için ayrı bir üst seviye
doküman olarak yayınlanmalıdır.

Devlet Emniyet Programı (SSP) Dokümantasyonu 

8.3.6.24 Söz konusu Devlet, tüm ilgili personelin ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlamak için Devlet Emniyet 
Programını (SSP) bir doküman kapsamında açıklamalıdır.  Söz konusu dokümanda, dokümanın yapısı ve ilişkili 
programları, çeşitli bileşenlerle nasıl birlikte çalıştığı ve farklı Devlet havacılık otoritelerinin rolleri yer almalıdır. 
Dokümantasyonun, mevcut süreçleri ve prosedürleri tamamlaması ve emniyetin iyileştirilmesi için çeşitli Devlet Emniyet 
Programı (SSP) alt programlarının birlikte nasıl çalıştığı geniş kapsamlı olarak tanımlanmalıdır.  Dokümantasyonun 
desteklenmesinde otoritelerin emniyet sorumluluklarına ve mesuliyetlerine ilişkin çapraz referanslara da yer verilebilir.  Söz
konusu Devlet tarafından, fiziki bir dokümanda veya uygun bir şekilde kontrollü bir web sitesinde olması gibi, ortamı için 
en elverişli olacak bir dokümantasyon ve dağıtım yöntemi seçilmelidir.  İletişim kanalına bakılmaksızın, buradaki amaç, 
tüm ilgili personel tarafından Devlet Emniyet Programına (SSP) ilişkin ortak bir anlayışın kolaylaştırılmasıdır. 

8.3.7 Kalifiye teknik personel 

8.3.7.1 Emniyet ile ilgili işlevleri icra eden kalifiye teknik personele (4 numaralı kritik unsur (CE-4)) ilişkin rehberliğe 
Doc 9734, Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

Genel rehberlik 

8.3.7.2 Devletlerin, personelleri tarafından icra edilen Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamındaki görevleri ve 
sorumlulukları göz önünde bulundurularak Devlet Emniyet Programının (SSP) etkili bir şekilde uygulanması için gerekli 
olan yetkinlikleri belirlemeleri ve ele almaları gerekmektedir.  Bu yetkinlikler, uyum gözetiminin icrası için gerekli olanlara 
ilaveten olup, mevcut personelin eğitime tabi tutulması veya ilave personelin işe alınması suretiyle ele alınabilecektir ve 
bunlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıdakileri içerir: 

8-10 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

8.3.6.13 En üst emniyet risklerine yönelik anlayışın oluşturulması için, mevcut olduğunda, kantitatif verilerin 
kullanılması gerekir.  Kantitatif bilgiler ve uzman analizi Devlet tarafından da kullanılabilir.  Havacılık sisteminin genelindeki 
geniş kapsamlı emniyet risklerinin anlaşılması için yönlendirilen tartışmalara katılmak üzere seçilmiş bir uzmanlar grubu 
oluşturulabilir.  Bu grup, bu kez Devlet seviyesinde olmak üzere, 9. Bölümün 9.3.6 Maddesi kapsamında ele alınan hizmet 
sağlayıcısının emniyet gözden geçirme kurulu (SRB) ile benzer bir role sahip olacaktır.  Bu uzmanlar, mevcut emniyet 
trendi bilgileri, bilinen kazalar ve ciddi olaylar, katkıda bulunan faktörler veya söz konusu Devletin Devlet Emniyet Gözetimi
(SSO) süreçlerindeki bilinen eksiklikler ile yönlendirilebilir.  Aynı zamanda, Global Havacılık Emniyeti Planı (GASP) 
kapsamında tanımlanan global amaçları veya bölgesel amaçları değerlendirebilirler.  Her bir havacılık sektörüne ilişkin 
"bilinen" emniyet sorunlarını tanımlamak için hizmet sağlayıcıları ile ortaklaşa biçimde beyin fırtınası türü yaklaşım 
uygulanabilir. 

8.3.6.14 Devlet emniyet amaçları, tüm ilgili Devlet havacılık otoriteleri için yönlendirme sağlayan kısa ve öz, üst seviye 
beyanlardır.  Söz konusu Devlet tarafından ulaşılması amaçlanan istenilen emniyet sonuçlarını temsil ederler.  Emniyet 
amaçlarını tanımlarken söz konusu Devletin istenilen sonuçlara etki etme kabiliyetinin göz önünde bulundurulması da 
önem arz eder.  Emniyet amaçları, emniyetin yönetilmesine yönelik olarak söz konusu Devletin önceliklerini temsil eder 
ve söz konusu Devletin kaynaklarının tahsis edilmesine ve yönlendirilmesine yönelik bir model sunarlar. 

8.3.6.15 Emniyet amaçları, söz konusu Devletin Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) tanımlanmasını ve akabinde, bu Bölümün ileriki kısımlarında ele alınan kabul edilebilir 
emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) oluşturulmasını desteklerler.  Emniyet amaçları, söz konusu Devlet tarafından 
emniyet performansının izlenmesini ve ölçülmesini sağlamak üzere Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedefleri (SPT'ler) ile bir paket olarak birlikte çalışırlar.  Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) ve 
Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) ilişkin daha fazla rehberliğe 4. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.3.6.16 Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasına müteakiben, Devlet Emniyet Programı (SSP) tarafından 
üretilen emniyet bilgileri analiz edilerek söz konusu Devlet tarafından tanımlanan emniyet risklerinin periyodik olarak 
yeniden değerlendirilmesi gerekir.  Bu analiz aynı zamanda ortaya yeni çıkan sorunların tanımlanmasını destekleyecektir. 
Emniyet analizine ilişkin rehberliğe 6. Bölüm kapsamında ulaşılabilir.  Güncel risklere ilişkin yeniden değerlendirmeler göz 
önünde bulundurularak, söz konusu Devlet tarafından emniyet amaçlarına ulaşılmasına yönelik ilerleme ve bu amaçların 
sürekli yerindeliği periyodik olarak gözden geçirilmelidir. 

Devlet emniyet kaynakları 

8.3.6.17 Söz konusu Devlet tarafından, emniyet sorumluluklarına sahip olan kurumlara salahiyetlerini hayata 
geçirmek için yeterli kaynakların verilmesi sağlanmalıdır.  Mali kaynakların yanı sıra insan kaynakları da buna dahildir. 

8.3.6.18 Bazı havacılık otoriteleri, Devlet tarafından tahsis edilen bütçeye dayalı olarak finansman alırlar.  Diğerleri 
ise, havacılık sistemine katılanlardan (lisans ve onay ücretleri gibi) veya havacılık sistemi dahilindeki hizmetleri 
kullananlardan (örneğin yolculara veya yakıta uygulanan vergiler) tahsil edilen ücret ve harçlarla finanse edilirler.  Söz 
konusu Devlete en uygun olan finansman kaynağı, söz konusu Devletin içerisinde bulunduğu koşullara bağlıdır.  Örneğin, 
küçük bir havacılık endüstrisine sahip olan herhangi bir Devlet, düzenleyici faaliyetlerinin finanse edilmesi için Sivil 
Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından sadece ücretlere ve harçlara dayanılmasını yeterli bulmayabilir.  Devletin, havacılık 
faaliyetlerini finanse etmek için birden fazla kaynağa ihtiyacı olabilir. 

8.3.6.19 Herhangi bir Devlet tarafından Devlet Emniyet Programının (SSP) tümüyle uygulanmaya ve emniyet yönetimi 
uygulamalarını benimsenmeye başlanmasıyla, söz konusu Devletin yeterli bir gelir akışına sahip olmaya devam etmesini 
sağlamak için bütçesini ve finansmanını tekrar değerlendirmesi gerekebilir. Örnek olarak Emniyet Riski Yönetimi (SRM), 
verilerin toplanması ve analiz edilmesi ve emniyetin teşvik edilmesi de dahil olmak üzere, emniyet yönetimi yaklaşımının 
başarılı olabilmesi için yeni işlevler uygulamaya konulur ve iradenin sürdürülmesi gerekir.  Emniyet yönetimi aynı zamanda 
söz konusu Devletin havacılık otoritelerinin riskin yönetilmesine yönelik olarak kendi süreçlerini sürekli olarak 
izleyebilmesini ve gözden geçirebilmesini gerektirir.  Denetçilerin ve diğer personelin yeniden eğitime tabi tutulmaları 
gerekebilir.  Böylelikle, söz konusu Devlet, emniyet yönetimi yaklaşımına geçiş yapılırken Devlet kurumları için yeterli mali 
kaynakların tahsis edilmesini gerekli bulabilir. 
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8.3.7.7 Online kurslar, sınıf kursları, atölyeler vb. de dahil olmak üzere, bir çok farklı türden Devlet Emniyet Programı 
(SSP) ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) eğitimi mevcuttur.  Sunulan eğitimin türü ve miktarı, ilgili personel tarafından 
görevlerinin ifası için ihtiyaç duyulan yetkinliğin oluşturulmasını ve Devlet Emniyet Programına (SSP) yönelik katkılarının 
anlaşılmasını sağlamalıdır.  Buradaki amaç, herhangi bir kişi veya ekip tarafından Devlet Emniyet Programının (SSP) her 
bir yönünün ele alınmasını ve bunların kendilerine verilen görevi ifa etmek üzere eğitimli olmalarını sağlamaktır. 

8.3.7.8 Denetçilere yönelik uygun ve yeterli eğitim tutarlı gözetimi ve gerekli görülen kabiliyetlerin emniyet yönetimi 
ortamında etkin olmasını sağlayacaktır.  Devletler tarafından aşağıdakilerin göz önünde bulundurulması gerekir: 

a) Hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS) gözetimi ve izlenmesi, Emniyet Yönetimi
Sistemi (SMS) gerekliliklerinin uygulamaya konması öncesinde kritik olmayabilecek yetkinlikler
gerektirecektir. Denetçilerin, hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS)
uygulanmasının uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirmek için mevcut teknik bilgilerini ilave becerilerle
tamamlamaları gerekecektir.  Bu yaklaşım, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin paylaşılmasını
kolaylaştırmak üzere hizmet sağlayıcılarının güveninin kazanılması için endüstri ile ortak çalışmayı
gerektirir.  Devletlerin, endüstri ile olan etkileşimden sorumlu personelin Emniyet Yönetimi Sistemi
(SMS) ortamında gözetim faaliyetlerini ifa etmek üzere yetkinliklere ve esnekliğe sahip olmasının
sağlanması için uygun eğitim vermeleri gerekecektir.  Uygun eğitimin belirlenmesi için eğitim ihtiyaçları
analizi kullanılabilir.

b) Söz konusu eğitimin aynı zamanda, personelde, kendi havacılık otoritelerinin bünyesindeki diğer
departmanların ve diğer Devlet havacılık otoritelerinin görevlerine ve katkılarına yönelik bir farkındalık
oluşturması gerekir. Bu sayede, denetçilerin yanı sıra farklı Devlet havacılık otoritelerinden personelin
tutarlı bir yaklaşıma sahip olmalarına imkan verilecektir.  Ayrıca, çeşitli sektörler genelinde emniyet
risklerinin daha iyi bir şekilde anlaşılması kolaylaştırılacaktır.  Denetçiler aynı zamanda, Devlet emniyet
amaçlarına ulaşılmasına nasıl katkı sağladıklarını daha iyi bir şekilde anlayabilirler.

8.3.8 Teknik kılavuzluk, araçlar ve emniyet bakımından kritik bilgilerin sağlanması 

8.3.8.1 Teknik kılavuzluğa, araçlara ve emniyet bakımından kritik bilgilerin sağlanmasına (5 numaralı kritik unsur 
(CE-5)) ilişkin rehberliğe Doc 9734, Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

8.3.8.2 Söz konusu Devlet tarafından, emniyet yönetimi düzenlemelerinin yorumlanmasına yardımcı olunmak üzere 
denetçilere ve hizmet sağlayıcılarına kılavuzluk sağlanması düşünülmelidir.  Bu sayede, pozitif emniyet kültürü teşvik 
edilecek ve hizmet sağlayıcısına, kendi emniyet amaçlarının ve sonrasında, genellikle düzenleme vasıtasıyla ulaşılan 
Devletin emniyet amaçlarının karşılanmasında yardım sağlanacaktır.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
değerlendirilmesi, hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS) uygunluğunun ve performansının tespit 
edilmesi için ilave araçlar gerektirebilir.  Geliştirilen araçlar, uygulanması öncesinde, etkilenen personele yönelik eğitim 
gerektirecektir. 

8.4 2. BİLEŞEN: DEVLET EMNİYET RİSKİ YÖNETİMİ 

8.4.1 Devletlerin, havacılık sistemindeki olası emniyet risklerini saptamaları gerekir.  Söz konusu Devlet tarafından, 
herhangi bir kazanın veya olayın sebeplerinin analiz edilmesine ilişkin geleneksel yöntemlerin bunun başarılmasına yönelik 
proaktif süreçlerle arttırılması gerekir.  Proaktif süreçler, söz konusu Devlet tarafından kazaların öncüllerinin ve kazalara 
katkıda bulunanların ele alınmasına ve emniyet iyileştirmelerinin azami hale getirilmesine yönelik olarak emniyet 
kaynaklarının stratejik bir şekilde yönetilmesine imkan verir.  Devletler tarafından;

a) havacılık ile ilgili faaliyetlerinin emniyetinin yönetilmesi ve iyileştirilmesi için hizmet sağlayıcıları tarafından
Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması öngörülmeli;

b) hizmet sağlayıcılarının Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) kabul edilebilir olup olmadığının tespit edilmesine
yönelik yollar tesis edilmeli ve

c) söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gözden geçirilmeli ve etkin olduğundan
emin olunmalıdır.

8.4.2 Devlet Emniyet Riski Yönetimi (SRM) bileşeni, tehlike tanımlama süreçleri ve ilişkili emniyet risklerinin 
yönetilmesi de dahil olmak üzere, hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasını 
kapsar. 
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a) geliştirilmiş liderlik becerileri;

b) iş süreçlerinin anlaşılması;

c) performansın ve etkinliğin değerlendirilmesi için gerekli deneyim ve muhakeme;

d) emniyet riskine dayalı gözetim;

e) emniyet verilerinin toplanması ve analiz edilmesi;

f) emniyet performansı ölçümü ve izlemesi ve

g) emniyeti teşvik faaliyetleri.

8.3.7.3 Güçlü bir denetim iş gücünün geliştirilmesine ve sürdürülmesine ilişkin rehberliğe Sivil Havacılık Emniyet 
Denetçilerinin Yetkinliklerine ilişkin El Kitabı (Doc 10070) kapsamında ulaşılabilir. 

8.3.7.4 Söz konusu Devlet tarafından, organizasyonda farklı görevlere ve sorumluluklara sahip olan personel için en 
uygun eğitimin tespit edilmesi gerekir.  Değerlendirilmesi gereken eğitim türlerine ilişkin örnekler şunlardır: 

a) Devlet Emniyet Programına (SSP), Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS), emniyet politikasına, amaçlara
ve kabul edilebilir emniyet performansı seviyesine (ALoSP) ilişkin olarak üst yönetime yönelik brifingler
veya alıştırma eğitimi;

b) Devlet Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) prensiplerine, Emniyet Yönetimi
Sistemi (SMS) değerlendirmelerinin nasıl gerçekleştirileceğine, herhangi bir hizmet sağlayıcısının
Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) kabul için nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ve hizmet
sağlayıcısının emniyet yönetimi ortamında genel olarak nasıl denetleneceğine ilişkin olarak denetçilere
yönelik eğitim;

c) tesis edilen düzenlemelere sürekli riayet sağlanırken emniyet performansının iyileştirilmesi için hizmet
sağlayıcıları ile ortaklaşa çalışılmasında denetçilere destek verilmesine yönelik teknik olmayan eğitim
(etkili iletişim becerileri, müzakere becerileri, çatışma çözümü, vb.);

d) veri analizinden, emniyet amaçlarından, Emniyet Performansı Göstergelerinden (SPI'ler) ve Emniyet
Performansı Hedeflerinden (SPT'ler) sorumlu olan personele yönelik eğitim;

e) havacılık tıp doktorlarına ve tıbbi durum değerlendiricilerine yönelik eğitim;

f) hukuk personeli, vb. için emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve ilgili kaynakların korunmasına ve
yürütme politikasına ilişkin eğitim ve

g) hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmacılarına yönelik Devlet Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet
Yönetimi Sistemi (SMS) eğitimi.

8.3.7.5 Devlet Emniyet Programı (SSP) ile ilgili görevlerde bulunan personele yönelik emniyet eğitimi programları, 
Devlet organizasyonları arasında, uygun görüldüğü şekilde, koordine edilmelidir.  Devlet Emniyet Programı (SSP) ve 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) eğitiminin veya alıştırmanın kapsamı, gerçek Devlet Emniyet Programı (SSP) süreçlerini 
ve gelişmesine ve olgunlaşmasına bağlı olarak Devlet Emniyet Programının (SSP) kendisini yansıtmalıdır.  Başlangıç 
Devlet Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) eğitimi, genel Devlet Emniyet Programı (SSP) 
unsurlarıyla veya Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesi unsurları ve rehberliğiyle sınırlı olabilir. 

8.3.7.6 Tüm ilgili teknik personelin uygun bir şekilde eğitime tabi tutulmasını sağlamak için, söz konusu Devlet 
tarafından; 

a) kurum içi eğitim politikaları ve prosedürleri geliştirilmeli ve

b) ilgili personel için bir Devlet Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) eğitim
programı oluşturulmalıdır.  Devlet Emniyet Programı (SSP)-Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama
personeline ve hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS) gözetimine / izlenmesine
dahil olan operasyon/saha denetçilerine öncelik verilmelidir (Devlete özgü Devlet Emniyet Programı
(SSP) süreçleri ve bu süreçlerin yerindeliği de dahil olmak üzere).
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anlaşılmasını sağlamalıdır.  Buradaki amaç, herhangi bir kişi veya ekip tarafından Devlet Emniyet Programının (SSP) her 
bir yönünün ele alınmasını ve bunların kendilerine verilen görevi ifa etmek üzere eğitimli olmalarını sağlamaktır. 

8.3.7.8 Denetçilere yönelik uygun ve yeterli eğitim tutarlı gözetimi ve gerekli görülen kabiliyetlerin emniyet yönetimi 
ortamında etkin olmasını sağlayacaktır.  Devletler tarafından aşağıdakilerin göz önünde bulundurulması gerekir: 

a) Hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS) gözetimi ve izlenmesi, Emniyet Yönetimi
Sistemi (SMS) gerekliliklerinin uygulamaya konması öncesinde kritik olmayabilecek yetkinlikler
gerektirecektir. Denetçilerin, hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS)
uygulanmasının uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirmek için mevcut teknik bilgilerini ilave becerilerle
tamamlamaları gerekecektir.  Bu yaklaşım, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin paylaşılmasını
kolaylaştırmak üzere hizmet sağlayıcılarının güveninin kazanılması için endüstri ile ortak çalışmayı
gerektirir.  Devletlerin, endüstri ile olan etkileşimden sorumlu personelin Emniyet Yönetimi Sistemi
(SMS) ortamında gözetim faaliyetlerini ifa etmek üzere yetkinliklere ve esnekliğe sahip olmasının
sağlanması için uygun eğitim vermeleri gerekecektir.  Uygun eğitimin belirlenmesi için eğitim ihtiyaçları
analizi kullanılabilir.

b) Söz konusu eğitimin aynı zamanda, personelde, kendi havacılık otoritelerinin bünyesindeki diğer
departmanların ve diğer Devlet havacılık otoritelerinin görevlerine ve katkılarına yönelik bir farkındalık
oluşturması gerekir. Bu sayede, denetçilerin yanı sıra farklı Devlet havacılık otoritelerinden personelin
tutarlı bir yaklaşıma sahip olmalarına imkan verilecektir.  Ayrıca, çeşitli sektörler genelinde emniyet
risklerinin daha iyi bir şekilde anlaşılması kolaylaştırılacaktır.  Denetçiler aynı zamanda, Devlet emniyet
amaçlarına ulaşılmasına nasıl katkı sağladıklarını daha iyi bir şekilde anlayabilirler.

8.3.8 Teknik kılavuzluk, araçlar ve emniyet bakımından kritik bilgilerin sağlanması 

8.3.8.1 Teknik kılavuzluğa, araçlara ve emniyet bakımından kritik bilgilerin sağlanmasına (5 numaralı kritik unsur 
(CE-5)) ilişkin rehberliğe Doc 9734, Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

8.3.8.2 Söz konusu Devlet tarafından, emniyet yönetimi düzenlemelerinin yorumlanmasına yardımcı olunmak üzere 
denetçilere ve hizmet sağlayıcılarına kılavuzluk sağlanması düşünülmelidir.  Bu sayede, pozitif emniyet kültürü teşvik 
edilecek ve hizmet sağlayıcısına, kendi emniyet amaçlarının ve sonrasında, genellikle düzenleme vasıtasıyla ulaşılan 
Devletin emniyet amaçlarının karşılanmasında yardım sağlanacaktır.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
değerlendirilmesi, hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS) uygunluğunun ve performansının tespit 
edilmesi için ilave araçlar gerektirebilir.  Geliştirilen araçlar, uygulanması öncesinde, etkilenen personele yönelik eğitim 
gerektirecektir. 

8.4 2. BİLEŞEN: DEVLET EMNİYET RİSKİ YÖNETİMİ 

8.4.1 Devletlerin, havacılık sistemindeki olası emniyet risklerini saptamaları gerekir.  Söz konusu Devlet tarafından, 
herhangi bir kazanın veya olayın sebeplerinin analiz edilmesine ilişkin geleneksel yöntemlerin bunun başarılmasına yönelik 
proaktif süreçlerle arttırılması gerekir.  Proaktif süreçler, söz konusu Devlet tarafından kazaların öncüllerinin ve kazalara 
katkıda bulunanların ele alınmasına ve emniyet iyileştirmelerinin azami hale getirilmesine yönelik olarak emniyet 
kaynaklarının stratejik bir şekilde yönetilmesine imkan verir.  Devletler tarafından;

a) havacılık ile ilgili faaliyetlerinin emniyetinin yönetilmesi ve iyileştirilmesi için hizmet sağlayıcıları tarafından
Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması öngörülmeli;

b) hizmet sağlayıcılarının Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) kabul edilebilir olup olmadığının tespit edilmesine
yönelik yollar tesis edilmeli ve

c) söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gözden geçirilmeli ve etkin olduğundan
emin olunmalıdır.

8.4.2 Devlet Emniyet Riski Yönetimi (SRM) bileşeni, tehlike tanımlama süreçleri ve ilişkili emniyet risklerinin 
yönetilmesi de dahil olmak üzere, hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasını 
kapsar. 
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a) geliştirilmiş liderlik becerileri;

b) iş süreçlerinin anlaşılması;

c) performansın ve etkinliğin değerlendirilmesi için gerekli deneyim ve muhakeme;

d) emniyet riskine dayalı gözetim;

e) emniyet verilerinin toplanması ve analiz edilmesi;

f) emniyet performansı ölçümü ve izlemesi ve

g) emniyeti teşvik faaliyetleri.

8.3.7.3 Güçlü bir denetim iş gücünün geliştirilmesine ve sürdürülmesine ilişkin rehberliğe Sivil Havacılık Emniyet 
Denetçilerinin Yetkinliklerine ilişkin El Kitabı (Doc 10070) kapsamında ulaşılabilir. 

8.3.7.4 Söz konusu Devlet tarafından, organizasyonda farklı görevlere ve sorumluluklara sahip olan personel için en 
uygun eğitimin tespit edilmesi gerekir.  Değerlendirilmesi gereken eğitim türlerine ilişkin örnekler şunlardır: 

a) Devlet Emniyet Programına (SSP), Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS), emniyet politikasına, amaçlara
ve kabul edilebilir emniyet performansı seviyesine (ALoSP) ilişkin olarak üst yönetime yönelik brifingler
veya alıştırma eğitimi;

b) Devlet Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) prensiplerine, Emniyet Yönetimi
Sistemi (SMS) değerlendirmelerinin nasıl gerçekleştirileceğine, herhangi bir hizmet sağlayıcısının
Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) kabul için nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ve hizmet
sağlayıcısının emniyet yönetimi ortamında genel olarak nasıl denetleneceğine ilişkin olarak denetçilere
yönelik eğitim;

c) tesis edilen düzenlemelere sürekli riayet sağlanırken emniyet performansının iyileştirilmesi için hizmet
sağlayıcıları ile ortaklaşa çalışılmasında denetçilere destek verilmesine yönelik teknik olmayan eğitim
(etkili iletişim becerileri, müzakere becerileri, çatışma çözümü, vb.);

d) veri analizinden, emniyet amaçlarından, Emniyet Performansı Göstergelerinden (SPI'ler) ve Emniyet
Performansı Hedeflerinden (SPT'ler) sorumlu olan personele yönelik eğitim;

e) havacılık tıp doktorlarına ve tıbbi durum değerlendiricilerine yönelik eğitim;

f) hukuk personeli, vb. için emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve ilgili kaynakların korunmasına ve
yürütme politikasına ilişkin eğitim ve

g) hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmacılarına yönelik Devlet Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet
Yönetimi Sistemi (SMS) eğitimi.

8.3.7.5 Devlet Emniyet Programı (SSP) ile ilgili görevlerde bulunan personele yönelik emniyet eğitimi programları, 
Devlet organizasyonları arasında, uygun görüldüğü şekilde, koordine edilmelidir.  Devlet Emniyet Programı (SSP) ve 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) eğitiminin veya alıştırmanın kapsamı, gerçek Devlet Emniyet Programı (SSP) süreçlerini 
ve gelişmesine ve olgunlaşmasına bağlı olarak Devlet Emniyet Programının (SSP) kendisini yansıtmalıdır.  Başlangıç 
Devlet Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) eğitimi, genel Devlet Emniyet Programı (SSP) 
unsurlarıyla veya Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesi unsurları ve rehberliğiyle sınırlı olabilir. 

8.3.7.6 Tüm ilgili teknik personelin uygun bir şekilde eğitime tabi tutulmasını sağlamak için, söz konusu Devlet 
tarafından; 

a) kurum içi eğitim politikaları ve prosedürleri geliştirilmeli ve

b) ilgili personel için bir Devlet Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) eğitim
programı oluşturulmalıdır.  Devlet Emniyet Programı (SSP)-Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama
personeline ve hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS) gözetimine / izlenmesine
dahil olan operasyon/saha denetçilerine öncelik verilmelidir (Devlete özgü Devlet Emniyet Programı
(SSP) süreçleri ve bu süreçlerin yerindeliği de dahil olmak üzere).



EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI

408 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Bölüm 8. Devlet emniyet yönetimi 8-

Uluslararası genel havacılık 

8.4.7.4 Uluslararası genel havacılığa (IGA) yönelik Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) hükümleri Annex 19 
kapsamında bir miktar esneklikle ele alınmakta ve dolayısıyla hizmet sağlayıcıları listesinde yer verilmemektedir. 
Havacılığın bu sektörü tarafından Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesinin uygulanması beklenmektedir.  Bu sektör 
ile diğer sektörler arasındaki fark, bu durumda, Devletlere, söz konusu gereklilikleri nasıl tesis edeceklerine dair bir derece 
esneklik verilmesidir.  Annex 6, Kısım II — Uluslararası Genel Havacılık — Uçaklar kapsamında yer alan diğer hükümlerle 
tutarlı olarak, Tescil Devleti tarafından Uluslararası Genel Havacılık (IGA) işletmeleri tarafından Emniyet Yönetimi 
Sisteminin (SMS) uygulanmasına yönelik kriterler belirlenecektir. 

8.4.7.5 Söz konusu kriterlerin tesis edilmesi, Annex 19 kapsamında tanımlanan şekilde Emniyet Yönetimi Sistemi 
(SMS) çerçevesinin uygulanmasını gerektirmelidir, ancak buna bir dizi yolla ulaşılabilecektir:

a) kriterlerin Uluslararası Genel Havacılığa (IGA) yönelik mevcut spesifik çalışma düzenlemeleri dahilinde tesis edilmesi;

b) gerekliliklerin, söz konusu kriterleri tanımlayan spesifik çalışma düzenlemeleri haricindeki yasal bir
belge kapsamındaki düzenleyici çerçeve dahilinde yayınlanması veya

c) düzenleyici çerçeve dahilinde, söz konusu Devlet tarafından kabul edilen bir Emniyet Yönetimi Sistemi
(SMS) endüstri uygulama esasına atıfta bulunulması.

8.4.7.6 Uluslararası Genel Havacılığa (IGA) ilişkin Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kriterlerinin tesis edilmesine 
yönelik en iyi yaklaşımın seçilmesinde, Tescil Devleti tarafından, herhangi bir üçüncü tarafa gözetim yetkisinin olası devri 
de dahil olmak üzere, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) izlenmesinin nasıl gerçekleştirileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır.  Hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemleri (SMS) için olduğu gibi, söz konusu Emniyet 
Yönetimi Sisteminin kabul edilebilirliği tespit edilirken Tescil Devleti tarafından, boyuta, operasyon ortamına ve 
operasyonun karmaşıklığına dayalı ölçeklenebilirliğe imkan verilmelidir. 

8.4.7.7 Annex 6, Kısım I'e uygun olarak hava işletme ruhsatı (AOC) düzenlenmiş, birden fazla Tescil Devletindeki 
büyük veya turbojet uçaklar durumunda, söz konusu işletici bir hizmet sağlayıcısı olarak değerlendirilecek ve Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) İşleticinin Devleti nezdinde kabul edilebilir kılınması için söz konusu işleticiye bu şekilde 
muamele edilecektir. 

Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kabulü 

8.4.7.8 Pek çok hizmet sağlayıcısı birden fazla Devlet alınmış sertifikalara, yetkilendirmelere veya onaylara sahiptir 
veya birden fazla Devlette operasyonlar gerçekleştirmektedir.  Söz konusu Devletin sorumluluğu dışında olan hizmet 
sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) gözetime tabi tutulmasına yönelik olarak hiçbir Annex 19 gerekliliği 
mevcut değildir.  Bununla birlikte, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliğinin uyumlaştırılması, Devletler arasında 
Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kabulünü kolaylaştırmaz.  Uyumlaştırma, gözetim tekrarını ve hizmet sağlayıcıları 
tarafından (potansiyel olarak) farklı gereklilikler vasıtasıyla benzer Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) yükümlülüklerine riayet
edilmesine yönelik ihtiyacı azaltır.  Devletler, kanıtlanabilir emniyet değeri eklemeden sertifika sahipleri için idari ve mali 
külfeti arttıran politikaların farkında olmalıdırlar.  Burada önemli olan, sertifikasyonlarının, yetkilendirmelerinin veya 
onaylarının ortak kabulünden yararlanmayan hizmet sağlayıcıları için, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulamaya 
konmasının durumu kötüleştirmiş olmasıdır.  Devletler, hizmet sağlayıcılarına yönelik gereksiz külfet yüklemeden 
uygulamanın faydalarına ulaşmaya çalışmalıdırlar. 

8.4.7.9 Ayrıca, Devletler, diğer Devletlerin hizmet sağlayıcılarına sertifikalar, yetkilendirmeler veya onaylar verilirken 
aşırı teknik, hukuki veya idari külfetler olmadan, söz konusu gereklilikleri eşit bir şekilde uygulamaya teşvik edilirler.  Birçok 
hizmet sağlayıcısı, birden fazla Devlet tarafından ilk kabul ve Emniyet Yönetimi Sistemlerini (SMS) kabul etmiş olan 
Devletlerden periyodik izlemenin veya denetimlerin desteklenmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyarlar.  Gereklilikler 
değişiklik arz ettiğinde, farklı bir şekilde yorumlandıklarında veya çatışma halinde olduklarında da ilave çalışma gerekir. 

8.4.7.10 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesi gereklilikleri Annex 19 kapsamında ortaya konmaktadır. Bu 
gereklilikler Devletler tarafından söz konusu Devletin düzenleyici çerçevesine aktarılır.  Herhangi bir organizasyonel 
sistemin veya sürecin performansı, uygulamada, söz konusu gerekliliklerin nasıl uygulandığına bağlıdır.  Devletler 
arasındaki Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) denkliğine ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kabulünün yansımalarına 
ilişkin iki ana bileşen mevcuttur. 
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8.4.3 Devletler tarafından aynı zamanda Emniyet Riski Yönetimine (SRM) ilişkin prensiplerin kendi faaliyetleri için 
de uygulanması gerekir.  Düzenlemelerin oluşturulması ve değerlendirilen riske dayalı olarak gözetim faaliyetlerinin 
önceliklendirilmesi gibi faaliyetler buna dahildir. 

8.4.4 Diğer kuruluşlarla olan arayüzler vasıtasıyla başlatılan emniyet riski, hizmet sağlayıcıları ve düzenleyici 
otoriteler tarafından genellikle gözden kaçırılan bir alandır.  Devlet Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sistemi 
(Sistemleri) (SMS) (SMS'ler) arasındaki arayüz, Devletler ve hizmet sağlayıcıları için belirli bir arayüz zorluğu teşkil edebilir. 
Söz konusu Devlet tarafından, kendi düzenlemeleri ve destekleyici rehberliği vasıtasıyla Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
arayüz riski yönetiminin öneminin vurgulanması değerlendirilmelidir.  Arayüz riskine ilişkin örnekler şunlardır:

a) Bağımlılık — A organizasyonunun, malların veya hizmetlerin sunulması için B organizasyonuna
bağımlı olması.  B organizasyonunun beklenti ve A organizasyonunun bağımlılığı bakımından net
olmaması ve teslimatı yapmaması.

b) Kontrol — arayüz bağlantısına sahip olan organizasyonlar genellikle, arayüz bağlantılı olan
organizasyonun (organizasyonların) niteliğinin veya etkinliğinin minimal kontrolüne sahiptirler.

8.4.5 Bu olayların her ikisinde de arayüz riski yönetimi söz konusu riski aydınlığa kavuşturabilir, karşılıklı 
beklentileri açıklığa kavuşturabilir ve karşılıklı olarak kararlaştırılan sınır kontrolleri vasıtasıyla istenmeyen sonuçları 
hafifletebilir.  Hizmet sağlayıcıları arasındaki arayüzlere ilişkin ilave bilgilere 2. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.4.6 Lisanslandırma, sertifikasyon, yetkilendirme ve onay yükümlülükleri 

8.4.6.1 Lisanslandırma, sertifikasyon, yetkilendirme ve onay yükümlülüklerine (6 numaralı kritik unsur (CE-6)) ilişkin 
rehberliğe Doc 9734, Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

8.4.6.2 Lisanslandırma, sertifikasyon, yetkilendirme ve onay yükümlülükleri, Devlet emniyet riski kontrol stratejisinin 
önemli bileşenleridir.  Söz konusu Devlete, hizmet sağlayıcılarının ve diğer ilgili sektör temsilcisi organizasyonların havacılık 
sisteminde emniyetli bir şekilde faaliyet gösterilmesine yönelik olarak gerekli görülen standartlara ulaştığına dair güvence 
sağlarlar.  Diğer Devletler tarafından tanzim olunan lisansların, sertifikaların, yetkilendirmelerin ve onayların tanınmasını
veya kabulünü kolaylaştırmak için bazı Devletler tarafından ortak çalışma düzenlemeleri tesis edilmiştir.  Bu tür 
düzenlemeler, söz konusu Devleti Şikago Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinden kurtarmaz. 

8.4.7    Emniyet yönetimi sistemi yükümlülükleri 

Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) düzenleyici gereklilikleri  

8.4.7.1 Annex 19'a uygun olarak söz konusu Devlet tarafından hizmet sağlayıcıları ve uluslararası genel havacılık 
işletmeleri tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması öngörülecektir.  Söz konusu gereklilikler, Annex 
19 Ek 2 kapsamında yer alan Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesini ve bu el kitabının 9. Bölümünde yer alan 
destekleyici rehberliğe değinmektedir.  Bu gerekliliklerin nasıl tesis edileceği, söz konusu Devletin düzenleyici çerçevesine
bağlı olacaktır. 

8.4.7.2 Devletler tarafından, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) söz konusu Devlet nezdinde kabul edilebilir 
olmasını sağlayan bir süreç oluşturulacaktır.  Bu husustaki yaklaşımlardan biri, Devlet seviyesinde, öngörülen Emniyet 
Yönetimi Sistemi uygulamasının ilerlemesini temsil eden zaman çizelgelerinin ve kilometre taşlarının tesis edilmesidir. 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) boşluk analizinin ve uygulama planının nasıl oluşturulması ve uygulanması gerektiğine 
dair hizmet sağlayıcılarına yönelik ilave rehberliğe 9. Bölümde ulaşılabilir. 

8.4.7.3 Söz konusu Devletin Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) düzenleyici gerekliliklerinin ve Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) kılavuz materyalinin periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekir.   Söz konusu gözden geçirmede, endüstri 
geri bildirimi, söz konusu Devletin emniyet riski profilinin periyodik olarak gözden geçirilmesi, güncel durum ve ICAO 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) Standartları ve Tavsiye Edilen Uygulamaları (SARP'lar) ve kılavuz materyal göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
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Uluslararası genel havacılık 

8.4.7.4 Uluslararası genel havacılığa (IGA) yönelik Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) hükümleri Annex 19 
kapsamında bir miktar esneklikle ele alınmakta ve dolayısıyla hizmet sağlayıcıları listesinde yer verilmemektedir. 
Havacılığın bu sektörü tarafından Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesinin uygulanması beklenmektedir.  Bu sektör 
ile diğer sektörler arasındaki fark, bu durumda, Devletlere, söz konusu gereklilikleri nasıl tesis edeceklerine dair bir derece 
esneklik verilmesidir.  Annex 6, Kısım II — Uluslararası Genel Havacılık — Uçaklar kapsamında yer alan diğer hükümlerle 
tutarlı olarak, Tescil Devleti tarafından Uluslararası Genel Havacılık (IGA) işletmeleri tarafından Emniyet Yönetimi 
Sisteminin (SMS) uygulanmasına yönelik kriterler belirlenecektir. 

8.4.7.5 Söz konusu kriterlerin tesis edilmesi, Annex 19 kapsamında tanımlanan şekilde Emniyet Yönetimi Sistemi 
(SMS) çerçevesinin uygulanmasını gerektirmelidir, ancak buna bir dizi yolla ulaşılabilecektir:

a) kriterlerin Uluslararası Genel Havacılığa (IGA) yönelik mevcut spesifik çalışma düzenlemeleri dahilinde tesis edilmesi;

b) gerekliliklerin, söz konusu kriterleri tanımlayan spesifik çalışma düzenlemeleri haricindeki yasal bir
belge kapsamındaki düzenleyici çerçeve dahilinde yayınlanması veya

c) düzenleyici çerçeve dahilinde, söz konusu Devlet tarafından kabul edilen bir Emniyet Yönetimi Sistemi
(SMS) endüstri uygulama esasına atıfta bulunulması.

8.4.7.6 Uluslararası Genel Havacılığa (IGA) ilişkin Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kriterlerinin tesis edilmesine 
yönelik en iyi yaklaşımın seçilmesinde, Tescil Devleti tarafından, herhangi bir üçüncü tarafa gözetim yetkisinin olası devri 
de dahil olmak üzere, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) izlenmesinin nasıl gerçekleştirileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır.  Hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemleri (SMS) için olduğu gibi, söz konusu Emniyet 
Yönetimi Sisteminin kabul edilebilirliği tespit edilirken Tescil Devleti tarafından, boyuta, operasyon ortamına ve 
operasyonun karmaşıklığına dayalı ölçeklenebilirliğe imkan verilmelidir. 

8.4.7.7 Annex 6, Kısım I'e uygun olarak hava işletme ruhsatı (AOC) düzenlenmiş, birden fazla Tescil Devletindeki 
büyük veya turbojet uçaklar durumunda, söz konusu işletici bir hizmet sağlayıcısı olarak değerlendirilecek ve Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) İşleticinin Devleti nezdinde kabul edilebilir kılınması için söz konusu işleticiye bu şekilde 
muamele edilecektir. 

Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kabulü 

8.4.7.8 Pek çok hizmet sağlayıcısı birden fazla Devlet alınmış sertifikalara, yetkilendirmelere veya onaylara sahiptir 
veya birden fazla Devlette operasyonlar gerçekleştirmektedir.  Söz konusu Devletin sorumluluğu dışında olan hizmet 
sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) gözetime tabi tutulmasına yönelik olarak hiçbir Annex 19 gerekliliği 
mevcut değildir.  Bununla birlikte, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliğinin uyumlaştırılması, Devletler arasında 
Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kabulünü kolaylaştırmaz.  Uyumlaştırma, gözetim tekrarını ve hizmet sağlayıcıları 
tarafından (potansiyel olarak) farklı gereklilikler vasıtasıyla benzer Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) yükümlülüklerine riayet
edilmesine yönelik ihtiyacı azaltır.  Devletler, kanıtlanabilir emniyet değeri eklemeden sertifika sahipleri için idari ve mali 
külfeti arttıran politikaların farkında olmalıdırlar.  Burada önemli olan, sertifikasyonlarının, yetkilendirmelerinin veya 
onaylarının ortak kabulünden yararlanmayan hizmet sağlayıcıları için, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulamaya 
konmasının durumu kötüleştirmiş olmasıdır.  Devletler, hizmet sağlayıcılarına yönelik gereksiz külfet yüklemeden 
uygulamanın faydalarına ulaşmaya çalışmalıdırlar. 

8.4.7.9 Ayrıca, Devletler, diğer Devletlerin hizmet sağlayıcılarına sertifikalar, yetkilendirmeler veya onaylar verilirken 
aşırı teknik, hukuki veya idari külfetler olmadan, söz konusu gereklilikleri eşit bir şekilde uygulamaya teşvik edilirler.  Birçok 
hizmet sağlayıcısı, birden fazla Devlet tarafından ilk kabul ve Emniyet Yönetimi Sistemlerini (SMS) kabul etmiş olan 
Devletlerden periyodik izlemenin veya denetimlerin desteklenmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyarlar.  Gereklilikler 
değişiklik arz ettiğinde, farklı bir şekilde yorumlandıklarında veya çatışma halinde olduklarında da ilave çalışma gerekir. 

8.4.7.10 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesi gereklilikleri Annex 19 kapsamında ortaya konmaktadır. Bu 
gereklilikler Devletler tarafından söz konusu Devletin düzenleyici çerçevesine aktarılır.  Herhangi bir organizasyonel 
sistemin veya sürecin performansı, uygulamada, söz konusu gerekliliklerin nasıl uygulandığına bağlıdır.  Devletler 
arasındaki Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) denkliğine ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kabulünün yansımalarına 
ilişkin iki ana bileşen mevcuttur. 
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8.4.3 Devletler tarafından aynı zamanda Emniyet Riski Yönetimine (SRM) ilişkin prensiplerin kendi faaliyetleri için 
de uygulanması gerekir.  Düzenlemelerin oluşturulması ve değerlendirilen riske dayalı olarak gözetim faaliyetlerinin 
önceliklendirilmesi gibi faaliyetler buna dahildir. 

8.4.4 Diğer kuruluşlarla olan arayüzler vasıtasıyla başlatılan emniyet riski, hizmet sağlayıcıları ve düzenleyici 
otoriteler tarafından genellikle gözden kaçırılan bir alandır.  Devlet Emniyet Programı (SSP) ve Emniyet Yönetimi Sistemi 
(Sistemleri) (SMS) (SMS'ler) arasındaki arayüz, Devletler ve hizmet sağlayıcıları için belirli bir arayüz zorluğu teşkil edebilir. 
Söz konusu Devlet tarafından, kendi düzenlemeleri ve destekleyici rehberliği vasıtasıyla Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
arayüz riski yönetiminin öneminin vurgulanması değerlendirilmelidir.  Arayüz riskine ilişkin örnekler şunlardır:

a) Bağımlılık — A organizasyonunun, malların veya hizmetlerin sunulması için B organizasyonuna
bağımlı olması.  B organizasyonunun beklenti ve A organizasyonunun bağımlılığı bakımından net
olmaması ve teslimatı yapmaması.

b) Kontrol — arayüz bağlantısına sahip olan organizasyonlar genellikle, arayüz bağlantılı olan
organizasyonun (organizasyonların) niteliğinin veya etkinliğinin minimal kontrolüne sahiptirler.

8.4.5 Bu olayların her ikisinde de arayüz riski yönetimi söz konusu riski aydınlığa kavuşturabilir, karşılıklı 
beklentileri açıklığa kavuşturabilir ve karşılıklı olarak kararlaştırılan sınır kontrolleri vasıtasıyla istenmeyen sonuçları 
hafifletebilir.  Hizmet sağlayıcıları arasındaki arayüzlere ilişkin ilave bilgilere 2. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.4.6 Lisanslandırma, sertifikasyon, yetkilendirme ve onay yükümlülükleri 

8.4.6.1 Lisanslandırma, sertifikasyon, yetkilendirme ve onay yükümlülüklerine (6 numaralı kritik unsur (CE-6)) ilişkin 
rehberliğe Doc 9734, Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

8.4.6.2 Lisanslandırma, sertifikasyon, yetkilendirme ve onay yükümlülükleri, Devlet emniyet riski kontrol stratejisinin 
önemli bileşenleridir.  Söz konusu Devlete, hizmet sağlayıcılarının ve diğer ilgili sektör temsilcisi organizasyonların havacılık 
sisteminde emniyetli bir şekilde faaliyet gösterilmesine yönelik olarak gerekli görülen standartlara ulaştığına dair güvence 
sağlarlar.  Diğer Devletler tarafından tanzim olunan lisansların, sertifikaların, yetkilendirmelerin ve onayların tanınmasını
veya kabulünü kolaylaştırmak için bazı Devletler tarafından ortak çalışma düzenlemeleri tesis edilmiştir.  Bu tür 
düzenlemeler, söz konusu Devleti Şikago Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinden kurtarmaz. 

8.4.7    Emniyet yönetimi sistemi yükümlülükleri 

Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) düzenleyici gereklilikleri  

8.4.7.1 Annex 19'a uygun olarak söz konusu Devlet tarafından hizmet sağlayıcıları ve uluslararası genel havacılık 
işletmeleri tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması öngörülecektir.  Söz konusu gereklilikler, Annex 
19 Ek 2 kapsamında yer alan Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesini ve bu el kitabının 9. Bölümünde yer alan 
destekleyici rehberliğe değinmektedir.  Bu gerekliliklerin nasıl tesis edileceği, söz konusu Devletin düzenleyici çerçevesine
bağlı olacaktır. 

8.4.7.2 Devletler tarafından, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) söz konusu Devlet nezdinde kabul edilebilir 
olmasını sağlayan bir süreç oluşturulacaktır.  Bu husustaki yaklaşımlardan biri, Devlet seviyesinde, öngörülen Emniyet 
Yönetimi Sistemi uygulamasının ilerlemesini temsil eden zaman çizelgelerinin ve kilometre taşlarının tesis edilmesidir. 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) boşluk analizinin ve uygulama planının nasıl oluşturulması ve uygulanması gerektiğine 
dair hizmet sağlayıcılarına yönelik ilave rehberliğe 9. Bölümde ulaşılabilir. 

8.4.7.3 Söz konusu Devletin Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) düzenleyici gerekliliklerinin ve Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) kılavuz materyalinin periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekir.   Söz konusu gözden geçirmede, endüstri 
geri bildirimi, söz konusu Devletin emniyet riski profilinin periyodik olarak gözden geçirilmesi, güncel durum ve ICAO 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) Standartları ve Tavsiye Edilen Uygulamaları (SARP'lar) ve kılavuz materyal göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
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Birden fazla hizmet sağlayıcısı genelinde tek bir Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 

8.4.7.16 Birden fazla hizmet sağlayıcısı sertifikasyonuna sahip olan organizasyonlar, Emniyet Yönetimi Sisteminin 
(SMS) faydalarından yararlanmak ve arayüz unsurlarını daha iyi bir şekilde ele almak için bu sertifikasyonlara tek bir 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kapsamında yer vermeyi seçebilirler.  Söz konusu Devletin düzenleyici otoritesi 
tarafından, bu ana organizasyonların Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) veya daha geniş bir Emniyet Yönetimi Sisteminin 
(SMS) kapsamında yer verilen hizmet sağlayıcılarına yönelik Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliklerinin 
uygulanmasını değerlendirilirken aşağıdaki hususlar değerlendirilmelidir: 

a) Bilhassa, söz konusu düzenleyici otorite bünyesindeki farklı organizasyonlardan denetçilerin farklı
hizmet sağlayıcılarının gözetiminden ve izlenmesinden sorumlu olduğu hallerde olmak üzere, Emniyet
Yönetimi Sistemi (SMS) izleme politikalarının ve süreçlerinin söz konusu Devlet genelinde tutarlı bir
şekilde uygulanmasının sağlanması:

1) düzenlemelerin tutarlı bir şekilde yorumlanmasına ve gözetimin ve izlemenin uygulanmasına
yönelik yönetim taahhüdüne dair kanıtın mevcut olması;

2) ideal olarak farklı disiplinlerden katılımcıları içermek üzere, tüm gözetim ve izleme personeline
standart hale getirilmiş eğitimin verilmiş olması;

3) farklı gözetim ve izleme organizasyonları söz konusu olduğunda, ortak politikaların, prosedürlerin
ve denetim araçlarının oluşturulmasının ve uygulanmasının gerekmesi;

4) her bir hizmet sağlayıcısına tayin edilen sorumlu denetçiler arasında tutarlı ve sık iletişimin olması;

5) gözetim ve izleme faaliyetlerinin standart hale getirilme derecesini izleyen mekanizmaların
uygulamada olması.  Saptanan sorunların ele alınması gerekir;

6) söz konusu hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) tarafından
kurumsal ("ana") seviyede ele alınabileceğinin kabul edilmesi.  Annex 19'un uygulanabilirliği
dışındaki faaliyetleri ve Emniyet Yönetimi Sistemini (SMS) öngören faaliyetler buna dahil olabilir.

7) ana organizasyon tarafından aşağıdakilerin belgelenmiş olması:

i) emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin nasıl paylaşıldığına, iletişimlerin nasıl iletildiğine,
kararların nasıl alındığına ve farklı faaliyet alanları genelinde ve uygulanabildiği hallerde farklı
düzenleyici otoritelerde kaynakların nasıl tahsis edildiğine yönelik politikaları ve prosedürleri;

ii) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) ile ilişkili görevleri ve sorumlulukları ve Emniyet Yönetimi
Sistemine (SMS) yönelik sorumluluk çerçevesi ve

iii) organizasyon yapısı ve sistem tanımındaki farklı sistemler ve faaliyetler arasındaki arayüz
bağlantıları.

b) Bazıları yabancı düzenleyici otoriteler tarafından tanzim olunmuş sertifikaları içeren, birden fazla
sertifikaya sahip olan ana organizasyonlar tarafından birden fazla hizmet sağlayıcısı genelinde tek bir
Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasının seçilebileceğine dair farkındalığın sağlanması.

1) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kapsamının sistem tanımında açık bir şekilde tanımlandığının
ve münferit faaliyetleri detaylandırdığının kabul edilmesi.  Söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından
kendi Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçleri ve kurumsal Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS)
arasındaki uyumluluğun kanıtlanabilmesi.
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8.4.7.11 İlk bileşen, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) tanınmasının veya kabulünün resmi yönleridir.  Devletler 
arasındaki bir dizi diplomatik, hukuki ve teknik düzenlemeleri içeren ikili veya çok taraflı anlaşmalara karşın bazı Devletler
tarafından bu husus ele alınmıştır.  Bazı hallerde, kabul, her durumda olmamak üzere, karşılıklıdır. 

8.4.7.12 İkinci bileşen ise teknik denkliktir.  Teknik denklik beş alana ayrılabilir: 

a) Ortak gereklilikler. Denkliğin belirlenmesi için yeterli olmamakla birlikte, ortak bir gereklilikler setinin
kullanılması teknik değerlendirmelere yönelik yapıya ve etkinliğe imkan verir.  Bunlar, çeşitli ICAO
Annex'leri kapsamında belirlenmiştir.

b) Uygulama beklentileri. Her bir Devlet tarafından, uygulamanın ve performansın kanıtlanması için diğer
otoriteye ilişkin süreçlere, programlara, yöntemlere ve araçlara yönelik spesifik beklentiler belirlenir.

c) Kabul metodolojisi. Devletler tarafından, süreçlerin ve yönetim kabiliyetlerinin Devletler arasında nasıl
değişkenlik arz ettiğinin değerlendirilmesi için kullanılan yöntemlerdir.  Bu genellikle, söz konusu
Devletin emniyet gözetimi sisteminin bir işlevidir (6 numaralı Kritik Unsur (CE-6), lisanslandırma,
sertifikasyon, yetkilendirme ve onay yükümlülükleri).

d) Performans ölçümü. Her bir Devlet tarafından, sertifikalandırılmış ve onaylanmış organizasyonlarının
emniyet performansını ölçmek için kullanılan metodolojinin amacı, söz konusu Devlet tarafından her bir
organizasyonun performans potansiyelinin ve durumunun anlaşılmasını geliştirmektir.

e) Politikaların ve yöntemlerin izlenmesi. İzleme, organizasyonların ve Emniyet Yönetimi Sistemlerinin
(SMS'ler) performans durumunu güvence altına almalıdır.  Bu, söz konusu Devletin gözetim
yükümlülüklerinin bir unsurudur.  Her bir Devlet tarafından, Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS'ler)
gözetimi için başka bir otorite tarafından kullanılan yöntemlere yönelik bir anlayış ve güven
oluşturulmalıdır.  Bu sayede Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS'ler) kabulü veya tanınması
desteklenir.

8.4.7.13 Hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) ilgili Devlet otoritesi nezdinde kabul edilebilir 
kılınması gerekir.  Hizmet sağlayıcıları tarafından bir boşluk analizinin gerçekleştirilmesi ve işletilebilir bir uygulama 
planının oluşturulması beklenir (söz konusu Devlet tarafından planlanmış bir görev olarak kabul de dahil olmak üzere). 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulamaları genel olarak üç veya dört aşamada yürütülür.  Hizmet sağlayıcısı ile söz 
konusu Devlet arasındaki erken işbirliğinin daha sorunsuz bir oluşturma ve kabul sürecine yol açması muhtemeldir. 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulaması hakkında bilgi için bakınız Bölüm 9. 

Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) Kabulü 

8.4.7.14 Hizmet sağlayıcılarının önerilen Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), ilgili Devletin düzenleyici 
otoritesi tarafından Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kabulü kapsamında gözden geçirilir ve kabul edilir.  Devletler, hizmet 
sağlayıcılarının Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) kabulünün uygulama sürecinde daha sonradan 
planlanmasını değerlendirebilirler.  Bu, genellikle anlamlı yansımaların oluşturulmasına yönelik yeterli verilere sahip 
olmamalarına bağlı olarak özellikle ilk sertifikasyonda hizmet sağlayıcıları için kullanışlıdır.  Söz konusu düzenleyici otorite, 
önerilen Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) münferit hizmet sağlayıcısının havacılık faaliyetleri bakımından 
münasip ve uygun olduğuna kanaat getirebilir.  Hizmet sağlayıcısının Emniyet Performansı Göstergelerinden (SPI'ler) ve 
Emniyet Performansı Hedeflerinden (SPT'ler) bazıları, kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) 
ölçülmesine ve izlenmesine yönelik olarak söz konusu Devletin Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedefleri (SPT'ler) ile bağlantılı olabilir.  Tüm Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedefleri (SPT'ler) için durum böyle olmayabilir.  Emniyet performansı ölçümü hakkında daha fazla bilgiye 4. 
Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.4.7.15 Hizmet sağlayıcısının Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPT'ler) kabulü, söz konusu Emniyet 
Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) zamanla izlenmesi sonrasında ele alınabilir.  Bu sayede temel performans belirlenir. 
Temel performans, söz konusu Devlette, bölgesel veya global seviyede belirlenen hedeflere dayalı olabilir.  Devlet Emniyet 
Performansı Hedeflerine (SPT'ler) ulaşılması, hizmet sağlayıcısı ile emniyet riskini hafifletici tedbirlerin koordine edilmesini
gerektirecektir. 
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Birden fazla hizmet sağlayıcısı genelinde tek bir Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 

8.4.7.16 Birden fazla hizmet sağlayıcısı sertifikasyonuna sahip olan organizasyonlar, Emniyet Yönetimi Sisteminin 
(SMS) faydalarından yararlanmak ve arayüz unsurlarını daha iyi bir şekilde ele almak için bu sertifikasyonlara tek bir 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kapsamında yer vermeyi seçebilirler.  Söz konusu Devletin düzenleyici otoritesi 
tarafından, bu ana organizasyonların Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) veya daha geniş bir Emniyet Yönetimi Sisteminin 
(SMS) kapsamında yer verilen hizmet sağlayıcılarına yönelik Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliklerinin 
uygulanmasını değerlendirilirken aşağıdaki hususlar değerlendirilmelidir: 

a) Bilhassa, söz konusu düzenleyici otorite bünyesindeki farklı organizasyonlardan denetçilerin farklı
hizmet sağlayıcılarının gözetiminden ve izlenmesinden sorumlu olduğu hallerde olmak üzere, Emniyet
Yönetimi Sistemi (SMS) izleme politikalarının ve süreçlerinin söz konusu Devlet genelinde tutarlı bir
şekilde uygulanmasının sağlanması:

1) düzenlemelerin tutarlı bir şekilde yorumlanmasına ve gözetimin ve izlemenin uygulanmasına
yönelik yönetim taahhüdüne dair kanıtın mevcut olması;

2) ideal olarak farklı disiplinlerden katılımcıları içermek üzere, tüm gözetim ve izleme personeline
standart hale getirilmiş eğitimin verilmiş olması;

3) farklı gözetim ve izleme organizasyonları söz konusu olduğunda, ortak politikaların, prosedürlerin
ve denetim araçlarının oluşturulmasının ve uygulanmasının gerekmesi;

4) her bir hizmet sağlayıcısına tayin edilen sorumlu denetçiler arasında tutarlı ve sık iletişimin olması;

5) gözetim ve izleme faaliyetlerinin standart hale getirilme derecesini izleyen mekanizmaların
uygulamada olması.  Saptanan sorunların ele alınması gerekir;

6) söz konusu hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) tarafından
kurumsal ("ana") seviyede ele alınabileceğinin kabul edilmesi.  Annex 19'un uygulanabilirliği
dışındaki faaliyetleri ve Emniyet Yönetimi Sistemini (SMS) öngören faaliyetler buna dahil olabilir.

7) ana organizasyon tarafından aşağıdakilerin belgelenmiş olması:

i) emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin nasıl paylaşıldığına, iletişimlerin nasıl iletildiğine,
kararların nasıl alındığına ve farklı faaliyet alanları genelinde ve uygulanabildiği hallerde farklı
düzenleyici otoritelerde kaynakların nasıl tahsis edildiğine yönelik politikaları ve prosedürleri;

ii) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) ile ilişkili görevleri ve sorumlulukları ve Emniyet Yönetimi
Sistemine (SMS) yönelik sorumluluk çerçevesi ve

iii) organizasyon yapısı ve sistem tanımındaki farklı sistemler ve faaliyetler arasındaki arayüz
bağlantıları.

b) Bazıları yabancı düzenleyici otoriteler tarafından tanzim olunmuş sertifikaları içeren, birden fazla
sertifikaya sahip olan ana organizasyonlar tarafından birden fazla hizmet sağlayıcısı genelinde tek bir
Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasının seçilebileceğine dair farkındalığın sağlanması.

1) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kapsamının sistem tanımında açık bir şekilde tanımlandığının
ve münferit faaliyetleri detaylandırdığının kabul edilmesi.  Söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından
kendi Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçleri ve kurumsal Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS)
arasındaki uyumluluğun kanıtlanabilmesi.
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8.4.7.11 İlk bileşen, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) tanınmasının veya kabulünün resmi yönleridir.  Devletler 
arasındaki bir dizi diplomatik, hukuki ve teknik düzenlemeleri içeren ikili veya çok taraflı anlaşmalara karşın bazı Devletler
tarafından bu husus ele alınmıştır.  Bazı hallerde, kabul, her durumda olmamak üzere, karşılıklıdır. 

8.4.7.12 İkinci bileşen ise teknik denkliktir.  Teknik denklik beş alana ayrılabilir: 

a) Ortak gereklilikler. Denkliğin belirlenmesi için yeterli olmamakla birlikte, ortak bir gereklilikler setinin
kullanılması teknik değerlendirmelere yönelik yapıya ve etkinliğe imkan verir.  Bunlar, çeşitli ICAO
Annex'leri kapsamında belirlenmiştir.

b) Uygulama beklentileri. Her bir Devlet tarafından, uygulamanın ve performansın kanıtlanması için diğer
otoriteye ilişkin süreçlere, programlara, yöntemlere ve araçlara yönelik spesifik beklentiler belirlenir.

c) Kabul metodolojisi. Devletler tarafından, süreçlerin ve yönetim kabiliyetlerinin Devletler arasında nasıl
değişkenlik arz ettiğinin değerlendirilmesi için kullanılan yöntemlerdir.  Bu genellikle, söz konusu
Devletin emniyet gözetimi sisteminin bir işlevidir (6 numaralı Kritik Unsur (CE-6), lisanslandırma,
sertifikasyon, yetkilendirme ve onay yükümlülükleri).

d) Performans ölçümü. Her bir Devlet tarafından, sertifikalandırılmış ve onaylanmış organizasyonlarının
emniyet performansını ölçmek için kullanılan metodolojinin amacı, söz konusu Devlet tarafından her bir
organizasyonun performans potansiyelinin ve durumunun anlaşılmasını geliştirmektir.

e) Politikaların ve yöntemlerin izlenmesi. İzleme, organizasyonların ve Emniyet Yönetimi Sistemlerinin
(SMS'ler) performans durumunu güvence altına almalıdır.  Bu, söz konusu Devletin gözetim
yükümlülüklerinin bir unsurudur.  Her bir Devlet tarafından, Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS'ler)
gözetimi için başka bir otorite tarafından kullanılan yöntemlere yönelik bir anlayış ve güven
oluşturulmalıdır.  Bu sayede Emniyet Yönetimi Sistemlerinin (SMS'ler) kabulü veya tanınması
desteklenir.

8.4.7.13 Hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) ilgili Devlet otoritesi nezdinde kabul edilebilir 
kılınması gerekir.  Hizmet sağlayıcıları tarafından bir boşluk analizinin gerçekleştirilmesi ve işletilebilir bir uygulama 
planının oluşturulması beklenir (söz konusu Devlet tarafından planlanmış bir görev olarak kabul de dahil olmak üzere). 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulamaları genel olarak üç veya dört aşamada yürütülür.  Hizmet sağlayıcısı ile söz 
konusu Devlet arasındaki erken işbirliğinin daha sorunsuz bir oluşturma ve kabul sürecine yol açması muhtemeldir. 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulaması hakkında bilgi için bakınız Bölüm 9. 

Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) Kabulü 

8.4.7.14 Hizmet sağlayıcılarının önerilen Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), ilgili Devletin düzenleyici 
otoritesi tarafından Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kabulü kapsamında gözden geçirilir ve kabul edilir.  Devletler, hizmet 
sağlayıcılarının Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) kabulünün uygulama sürecinde daha sonradan 
planlanmasını değerlendirebilirler.  Bu, genellikle anlamlı yansımaların oluşturulmasına yönelik yeterli verilere sahip 
olmamalarına bağlı olarak özellikle ilk sertifikasyonda hizmet sağlayıcıları için kullanışlıdır.  Söz konusu düzenleyici otorite, 
önerilen Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) münferit hizmet sağlayıcısının havacılık faaliyetleri bakımından 
münasip ve uygun olduğuna kanaat getirebilir.  Hizmet sağlayıcısının Emniyet Performansı Göstergelerinden (SPI'ler) ve 
Emniyet Performansı Hedeflerinden (SPT'ler) bazıları, kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) 
ölçülmesine ve izlenmesine yönelik olarak söz konusu Devletin Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedefleri (SPT'ler) ile bağlantılı olabilir.  Tüm Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedefleri (SPT'ler) için durum böyle olmayabilir.  Emniyet performansı ölçümü hakkında daha fazla bilgiye 4. 
Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.4.7.15 Hizmet sağlayıcısının Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPT'ler) kabulü, söz konusu Emniyet 
Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) zamanla izlenmesi sonrasında ele alınabilir.  Bu sayede temel performans belirlenir. 
Temel performans, söz konusu Devlette, bölgesel veya global seviyede belirlenen hedeflere dayalı olabilir.  Devlet Emniyet 
Performansı Hedeflerine (SPT'ler) ulaşılması, hizmet sağlayıcısı ile emniyet riskini hafifletici tedbirlerin koordine edilmesini
gerektirecektir. 
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8.4.9 Tehlike tanımlama ve emniyet riski değerlendirmesi 

Genel rehberlik 

8.4.9.1 Havacılık otoritelerinin en önemli rollerinden biri, havacılık sisteminin genelindeki tehlikeleri ve yükselen 
trendleri belirlemektir.  Buna genellikle birden fazla kaynaktan bir araya getirilen  emniyet verilerinin analiz edilmesiyle 
ulaşılır.  Herhangi bir Devletin Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sürecinin karmaşıklık ve kapsamlılık seviyesi, söz konusu 
Devletteki havacılık sisteminin boyutuna, olgunluğuna ve karmaşıklığına dayalı olarak değişkenlik arz edecektir.  Emniyet 
Riski Yönetimi (SRM) sürecine ilişkin genel rehberliğe 2. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.4.9.2 Dahili ve harici emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanması, etkin bir Devlet Emniyet Programına 
(SSP) ulaşılması bakımından elzemdir.  Karmaşık olmayan havacılık sistemleri tarafından sınırlı veriler üretilebilir.  Bu 
durumda, harici verilerin toplanması ve değişimi bir öncelik olmalıdır.  Harici veriler genellikle, soruşturma raporları, yıllık 
emniyet raporları (kazalara ilişkin bilgiler ve analizler de dahil), emniyet ikazları, emniyet bültenleri, emniyet etütleri, 
iSTARS vb. gibi, diğer Devletlerden alınır.  Bölgesel seviyede, ICAO grupları (örneğin, Bölgesel Havacılık Emniyeti 
Grupları (RASG'ler), planlama ve uygulama bölge grupları (PIRG'ler), vb. tarafından da emniyet bilgilerine ilişkin iyi bir 
kaynak sağlanabilir.  Söz konusu Devletin emniyet verilerini toplama ve işleme sisteminde (SDCPS) kaza ve olay 
raporlarının ICAO'ya sunulmasına yönelik prosedürlere yer verilmelidir ve bu sayede global emniyet bilgilerinin toplanması 
ve paylaşılması kolaylaştırılacaktır. 

8.4.9.3 Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) birincil amacı, mevcut emniyet verileri kullanılarak tehlikelerin olası 
sonuçlarının saptanması ve kontrolüdür.  Emniyet Riski Yönetimine (SRM) ilişkin prensipler Devletler ve hizmet 
sağlayıcıları için aynıdır. 

8.4.9.4 Hizmet sağlayıcıları kendi emniyet verilerine erişim imkanına sahiptirler.  Devletler, birden fazla hizmet 
sağlayıcısından emniyet verilerine erişme imkanına sahiptirler.  Bu sebeple, topladığı emniyet verilerini sınıflandırmak için
yaygın sınıflandırmaları uygulayan Devlet, Devlet Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sürecinin etkinliğini büyük ölçüde 
iyileştirecektir.  Bu sayede, farklı havacılık sektörleri genelindeki birden fazla kaynaktan elde edilen verilerin daha etkili bir 
şekilde analiz edilmesine imkan verilir.  Veri analizi süreci girdileri ve çıktıları aşağıdaki Şekil 8-2'de gösterilmektedir. 

8.4.9.5 Girdiler, kaza soruşturmaları, hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmaları, sürekli uçuşa elverişlilik raporları, 
tıbbi değerlendirme raporları, emniyet riski değerlendirmeleri, denetim bulguları ve denetim raporları ve emniyet etütleri ve 
gözden geçirmeleri de dahil olmak üzere, havacılık sisteminin herhangi bir kısmından alınabilir. 

8.4.9.6 Gerektiğinde, tehlikenin giderilmesi veya emniyet riski seviyesinin kabul edilebilir bir seviyeye azaltılması için 
çıktılar veya emniyet riski kontrolleri uygulanır.  Söz konusu Devlet için mevcut olan birçok hafifletme opsiyonundan bazıları 
şunları içerir: uçuşa elverişlilik direktifleri, hizmet sağlayıcısının (hizmet sağlayıcılarının) geliştirilmiş gözetimine ve 
izlenmesine girdi sağlanması, sertifikasyon, kural koyma veya emniyet politikalarında yapılan değişiklikler, emniyet teşvik 
programı, öğrenilen derslere ilişkin atölye çalışmalarının kolaylaştırılması.  Seçilen tedbir açıkça, ele alınan sorunun önem 
derecesine ve türüne bağlıdır.
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2) söz konusu ana organizasyon tarafından hem yurt içi hem de yurt dışı onaylara sahip olunduğunda,
bu senaryonun, farklı düzenleyici otoriteler tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kabulü
gibi ilave zorluklara yol açabileceğinin bilincinde olunması.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS)
kabulüne yönelik düzenlemelerin henüz tesis edilmediği hallerde, gözetimin ve izlemenin nasıl
paylaşılacağına, delege edileceğine veya ayrı bir şekilde (mükerrer olarak) sürdürüleceğine dair
diğer düzenleyici otoriteler ile bir anlaşma yapılması gerekir.

Entegre yönetim sistemleri 

8.4.7.17 Emniyet Yönetim Sistemlerini (SMS) diğer yönetim sistemleri ile entegre etmiş olan hizmet sağlayıcıları 
değerlendirmeye tabi tutulurken düzenleyici otorite tarafından aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

a) yetkilerinin kapsamını açıklığa kavuşturan bir politikanın hazırlanması (ilgili yönetim sistemlerinin
gözetiminden sorumlu olmayabileceklerdir) ve

b) entegre yönetim sisteminin değerlendirilmesi ve izlenmesi için gerekli kaynaklar (uygun uzmanlığa
sahip personeli, süreçleri, prosedürleri ve araçları içerebilecektir).

8.4.7.18 Emniyet Yönetim Sisteminin (SMS) diğer yönetim sistemlerine entegrasyonu hizmet sağlayıcısı için 
faydalıdır.  Söz konusu entegrasyon, Sivil Havacılık Otoritesinin (CAA) memnuniyeti doğrultusunda ve söz konusu Sivil 
Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) etkin bir şekilde "görülebilecek" ve izlenebilecek bir 
şekilde tamamlanmalıdır.  Entegre yönetim sistemi kapsamında Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulayan hizmet 
sağlayıcılarına ilişkin rehberlik 9. Bölümde yer almaktadır. 

8.4.8 Kaza soruşturması 

8.4.8.1 Kaza soruşturma otoritesi (AIA), diğer organizasyonlardan işlevsel olarak bağımsız olmalıdır.  Söz konusu 
Devletin Sivil Havacılık Otoritesinden (CAA) bağımsız olunması özellikle önemlidir.  Sivil Havacılık Otoritesinin (CAA) 
menfaatleri ile Kaza Soruşturma Otoritesine (AIA) verilen görevler çelişebilecektir.  Bu işlevin diğer organizasyonlardan 
bağımsız olma gerekçesi, kazalardaki neden-sonuç ilişkisinin düzenleyici veya Devlet Emniyet Programı (SSP) ile ilgili 
etkenlerle bağlantılı olabilmesidir.  Ayrıca, böyle bir bağımsızlık Kaza Soruşturma Otoritesinin (AIA) yaşayabilirliğini 
geliştirir ve gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarını engeller. 

8.4.8.2 Kaza soruşturma süreci, Devlet Emniyet Programında (SSP) büyük bir role sahiptir.  Söz konusu Devlet 
tarafından havacılık sistemindeki katkıda bulunan etkenlerin ve olası aksaklıkların saptanmasına ve tekrarı önleyecek 
gerekli karşı tedbirlerin oluşturulmasına imkan verir.  Bu faaliyet, aktif kırılmaları ve kazaların/olayların katkıda bulunan 
etkenlerini ortaya çıkararak ve olayların analizinden öğrenilen derslere ilişkin raporlar sunarak havacılık emniyetinin sürekli 
olarak iyileştirilmesine katkı sağlar.  Bu sayede düzeltici faaliyet kararlarının ve tekabül eden kaynak tahsisinin geliştirilmesi 
sağlanabilir ve havacılık sistemindeki gerekli iyileştirmeler belirlenebilir.  Daha fazla bilgi için ICAO Annex 13'ü ve ilgili
rehberliği referans alınız. 

8.4.8.3 Annex 13'e uygun olarak resmi soruşturma gerektirmeyen birçok emniyet olayı vardır. 
Bu olaylar ve belirlenen tehlikeler sistemik problemlerin göstergesi olabilir.  Bu problemler, hizmet sağlayıcısı tarafından 

liderlik edilen emniyet soruşturmasıyla ortaya çıkarılabilir ve çözüme kavuşturulabilir.  Hizmet sağlayıcısı emniyet 
soruşturmaları hakkında bilgi için 9. Bölümü referans alınız. 
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8.4.9 Tehlike tanımlama ve emniyet riski değerlendirmesi 

Genel rehberlik 

8.4.9.1 Havacılık otoritelerinin en önemli rollerinden biri, havacılık sisteminin genelindeki tehlikeleri ve yükselen 
trendleri belirlemektir.  Buna genellikle birden fazla kaynaktan bir araya getirilen  emniyet verilerinin analiz edilmesiyle 
ulaşılır.  Herhangi bir Devletin Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sürecinin karmaşıklık ve kapsamlılık seviyesi, söz konusu 
Devletteki havacılık sisteminin boyutuna, olgunluğuna ve karmaşıklığına dayalı olarak değişkenlik arz edecektir.  Emniyet 
Riski Yönetimi (SRM) sürecine ilişkin genel rehberliğe 2. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.4.9.2 Dahili ve harici emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanması, etkin bir Devlet Emniyet Programına 
(SSP) ulaşılması bakımından elzemdir.  Karmaşık olmayan havacılık sistemleri tarafından sınırlı veriler üretilebilir.  Bu 
durumda, harici verilerin toplanması ve değişimi bir öncelik olmalıdır.  Harici veriler genellikle, soruşturma raporları, yıllık 
emniyet raporları (kazalara ilişkin bilgiler ve analizler de dahil), emniyet ikazları, emniyet bültenleri, emniyet etütleri, 
iSTARS vb. gibi, diğer Devletlerden alınır.  Bölgesel seviyede, ICAO grupları (örneğin, Bölgesel Havacılık Emniyeti 
Grupları (RASG'ler), planlama ve uygulama bölge grupları (PIRG'ler), vb. tarafından da emniyet bilgilerine ilişkin iyi bir 
kaynak sağlanabilir.  Söz konusu Devletin emniyet verilerini toplama ve işleme sisteminde (SDCPS) kaza ve olay 
raporlarının ICAO'ya sunulmasına yönelik prosedürlere yer verilmelidir ve bu sayede global emniyet bilgilerinin toplanması 
ve paylaşılması kolaylaştırılacaktır. 

8.4.9.3 Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) birincil amacı, mevcut emniyet verileri kullanılarak tehlikelerin olası 
sonuçlarının saptanması ve kontrolüdür.  Emniyet Riski Yönetimine (SRM) ilişkin prensipler Devletler ve hizmet 
sağlayıcıları için aynıdır. 

8.4.9.4 Hizmet sağlayıcıları kendi emniyet verilerine erişim imkanına sahiptirler.  Devletler, birden fazla hizmet 
sağlayıcısından emniyet verilerine erişme imkanına sahiptirler.  Bu sebeple, topladığı emniyet verilerini sınıflandırmak için
yaygın sınıflandırmaları uygulayan Devlet, Devlet Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sürecinin etkinliğini büyük ölçüde 
iyileştirecektir.  Bu sayede, farklı havacılık sektörleri genelindeki birden fazla kaynaktan elde edilen verilerin daha etkili bir 
şekilde analiz edilmesine imkan verilir.  Veri analizi süreci girdileri ve çıktıları aşağıdaki Şekil 8-2'de gösterilmektedir. 

8.4.9.5 Girdiler, kaza soruşturmaları, hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmaları, sürekli uçuşa elverişlilik raporları, 
tıbbi değerlendirme raporları, emniyet riski değerlendirmeleri, denetim bulguları ve denetim raporları ve emniyet etütleri ve 
gözden geçirmeleri de dahil olmak üzere, havacılık sisteminin herhangi bir kısmından alınabilir. 

8.4.9.6 Gerektiğinde, tehlikenin giderilmesi veya emniyet riski seviyesinin kabul edilebilir bir seviyeye azaltılması için 
çıktılar veya emniyet riski kontrolleri uygulanır.  Söz konusu Devlet için mevcut olan birçok hafifletme opsiyonundan bazıları 
şunları içerir: uçuşa elverişlilik direktifleri, hizmet sağlayıcısının (hizmet sağlayıcılarının) geliştirilmiş gözetimine ve 
izlenmesine girdi sağlanması, sertifikasyon, kural koyma veya emniyet politikalarında yapılan değişiklikler, emniyet teşvik 
programı, öğrenilen derslere ilişkin atölye çalışmalarının kolaylaştırılması.  Seçilen tedbir açıkça, ele alınan sorunun önem 
derecesine ve türüne bağlıdır.
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2) söz konusu ana organizasyon tarafından hem yurt içi hem de yurt dışı onaylara sahip olunduğunda,
bu senaryonun, farklı düzenleyici otoriteler tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kabulü
gibi ilave zorluklara yol açabileceğinin bilincinde olunması.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS)
kabulüne yönelik düzenlemelerin henüz tesis edilmediği hallerde, gözetimin ve izlemenin nasıl
paylaşılacağına, delege edileceğine veya ayrı bir şekilde (mükerrer olarak) sürdürüleceğine dair
diğer düzenleyici otoriteler ile bir anlaşma yapılması gerekir.

Entegre yönetim sistemleri 

8.4.7.17 Emniyet Yönetim Sistemlerini (SMS) diğer yönetim sistemleri ile entegre etmiş olan hizmet sağlayıcıları 
değerlendirmeye tabi tutulurken düzenleyici otorite tarafından aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

a) yetkilerinin kapsamını açıklığa kavuşturan bir politikanın hazırlanması (ilgili yönetim sistemlerinin
gözetiminden sorumlu olmayabileceklerdir) ve

b) entegre yönetim sisteminin değerlendirilmesi ve izlenmesi için gerekli kaynaklar (uygun uzmanlığa
sahip personeli, süreçleri, prosedürleri ve araçları içerebilecektir).

8.4.7.18 Emniyet Yönetim Sisteminin (SMS) diğer yönetim sistemlerine entegrasyonu hizmet sağlayıcısı için 
faydalıdır.  Söz konusu entegrasyon, Sivil Havacılık Otoritesinin (CAA) memnuniyeti doğrultusunda ve söz konusu Sivil 
Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) etkin bir şekilde "görülebilecek" ve izlenebilecek bir 
şekilde tamamlanmalıdır.  Entegre yönetim sistemi kapsamında Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulayan hizmet 
sağlayıcılarına ilişkin rehberlik 9. Bölümde yer almaktadır. 

8.4.8 Kaza soruşturması 

8.4.8.1 Kaza soruşturma otoritesi (AIA), diğer organizasyonlardan işlevsel olarak bağımsız olmalıdır.  Söz konusu 
Devletin Sivil Havacılık Otoritesinden (CAA) bağımsız olunması özellikle önemlidir.  Sivil Havacılık Otoritesinin (CAA) 
menfaatleri ile Kaza Soruşturma Otoritesine (AIA) verilen görevler çelişebilecektir.  Bu işlevin diğer organizasyonlardan 
bağımsız olma gerekçesi, kazalardaki neden-sonuç ilişkisinin düzenleyici veya Devlet Emniyet Programı (SSP) ile ilgili 
etkenlerle bağlantılı olabilmesidir.  Ayrıca, böyle bir bağımsızlık Kaza Soruşturma Otoritesinin (AIA) yaşayabilirliğini 
geliştirir ve gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarını engeller. 

8.4.8.2 Kaza soruşturma süreci, Devlet Emniyet Programında (SSP) büyük bir role sahiptir.  Söz konusu Devlet 
tarafından havacılık sistemindeki katkıda bulunan etkenlerin ve olası aksaklıkların saptanmasına ve tekrarı önleyecek 
gerekli karşı tedbirlerin oluşturulmasına imkan verir.  Bu faaliyet, aktif kırılmaları ve kazaların/olayların katkıda bulunan 
etkenlerini ortaya çıkararak ve olayların analizinden öğrenilen derslere ilişkin raporlar sunarak havacılık emniyetinin sürekli 
olarak iyileştirilmesine katkı sağlar.  Bu sayede düzeltici faaliyet kararlarının ve tekabül eden kaynak tahsisinin geliştirilmesi 
sağlanabilir ve havacılık sistemindeki gerekli iyileştirmeler belirlenebilir.  Daha fazla bilgi için ICAO Annex 13'ü ve ilgili
rehberliği referans alınız. 

8.4.8.3 Annex 13'e uygun olarak resmi soruşturma gerektirmeyen birçok emniyet olayı vardır. 
Bu olaylar ve belirlenen tehlikeler sistemik problemlerin göstergesi olabilir.  Bu problemler, hizmet sağlayıcısı tarafından 

liderlik edilen emniyet soruşturmasıyla ortaya çıkarılabilir ve çözüme kavuşturulabilir.  Hizmet sağlayıcısı emniyet 
soruşturmaları hakkında bilgi için 9. Bölümü referans alınız. 
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8.4.9.8 Tehlikeler, söz konusu Devletin havacılık sistemindeki tüm seviyelerde mevcuttur.  Kazalar veya olaylar, 
tehlikeler belirli tetikleyici etkenlerle etkileşimde bulunduğunda ortaya çıkar.  Sonuç olarak, tehlikelerin, kazalara, olaylara 
veya emniyet ile ilgili diğer hadiselere yol açmaları öncesinde tanımlanmaları gerekir. 

8.4.9.9 Devletler, mevcut verilerin toplanması, bir araya getirilmesi ve analiz edilmesi için herhangi bir kişinin veya 
ekibin tayin edilmesine teşvik edilir.  Devlet emniyet analisti tarafından verilerin, potansiyel tehlikelerin yanı sıra tekabül 
eden etkilerin ve sonuçların belirlenmesi için analiz edilmesi gerekir.  Tehlike tanımlama sürecinde öngörülen detay, 
değerlendirilmekte olan sürecin karmaşıklığına bağlıdır. 

8.4.9.10 Etkin tehlike tanımlamasını sağlamak için sistematik bir süreç geliştirilmelidir.  Bu süreçte aşağıdaki unsurlar 
yer almalıdır: 

a) söz konusu Devletteki emniyet riskinin yönetilmesinin desteklenmesi için gerekli veri kaynaklarına erişim;

b) uygun analitik becerilere ve operasyon tecrübesine sahip olan emniyet analizi ekibi ve geniş bir dizi
tehlike analizi tekniklerinde eğitim ve tecrübe ve

c) toplanmakta olan (veya toplanacak) verilere ve söz konusu Devletteki havacılık faaliyetlerinin
kapsamına uygun tehlike analizi aracı (araçları).

Tehlike tanımlama tetikleyicileri 

8.4.9.11 Tehlike tanımlamanın başlatılması gereken birçok durum mevcuttur.  Bunların başlıcalarının bazıları şunlardır:

a) Sistem tasarımı: Tehlike tanımlama, operasyonların başlangıcı öncesinde, belirli havacılık sisteminin ve
çevresinin detaylı bir şekilde tanımlanmasıyla başlar. Emniyet analizi ekibi tarafından söz konusu sistem
ile ilişkili çeşitli potansiyel tehlikelerin yanı sıra arayüz bağlantısına sahip olan diğer sistemlere yönelik
etkiler belirlenir.

b) Sistem değişikliği: Tehlike tanımlama, sistemde herhangi bir (operasyonel veya organizasyonel)
değişiklik yapılmadan önce başlar ve havacılık sistemindeki belirli değişikliğin detaylı bir şekilde
tanımlanmasını içerir. Emniyet analizi ekibi tarafından, bunun ardından, önerilen değişik ile ilişkili
potansiyel tehlikelerin yanı sıra arayüz bağlantısına sahip olan diğer sistemlere yönelik etkiler belirlenir.

c) Talebe bağlı ve sürekli izleme: Tehlike tanımlama, işler durumda olan mevcut sistemlere uygulanır.
Tehlike durumundaki değişiklikler tespit etmek için veri izlemesi kullanılır.  Örneğin, tehlikenin ortaya
çıkması beklenenden daha sık veya daha şiddetli olabilir veya kararlaştırılan hafifletme stratejileri
beklenenden daha az etkin olabilir.  Bir dizi ilgilenilmesi gereken kritik unsura dayalı bildirim eşikleriyle
sürekli izleme ve analiz tesis edilebilir.

Emniyet riski değerlendirmesi 

8.4.9.12 Emniyet riski değerlendirmesine ilişkin genel rehberliğe 2. Bölüm kapsamında ulaşılabilir.  Emniyet riskinin 
herhangi bir havacılık sektörü veya herhangi bir bölge genelinde görüntülenebilmesi ve kontrol edilebilmesi dikkate 
alınmalıdır. 

8.4.9.13 Verilerin analiz edilmesi ve farklı emniyet riski modelleme yaklaşımlarının kullanılması için birçok farklı araç 
mevcuttur.  Emniyet riski değerlendirmesini seçerken veya oluştururken, Devletler tarafından söz konusu sürecin kendi 
ortamları için iyi bir şekilde çalıştığından emin olunmalıdır. 
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Şekil 8-2. Veriye dayalı analiz programı 

Tehlike tanımlama 

8.4.9.7 Tehlike tanımlama, örnek verilerin toplanmasına dayandırılır.  Her bir tehlikenin kapsamlı bir şekilde 
anlaşılmasını sağlamak için birden fazla sektörden verilerin toplanması veya bir araya getirilmesi uygun olabilir.  Şekil 8-
2'de gösterilen süreç, reaktif veya proaktif tehlike tanımlama için eşit ölçüde geçerlidir.  Herhangi bir olay veya kaza 
soruşturması sırasında tanımlanan tehlikelerin analiz edilmesi, reaktif metodolojiye bir örnektir.  Proaktif olan da ise 
denetimler veya incelemeler sırasında veya zorunlu raporlardan tanımlanan tehlikeler yer alabilecektir.  Günlük sistem 
güvenilirliği izlemesinden elde edilen emniyet performansı bozulmasına ilişkin erken işaretlerle uyarılmayı içerebilecektir. 
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8.4.9.8 Tehlikeler, söz konusu Devletin havacılık sistemindeki tüm seviyelerde mevcuttur.  Kazalar veya olaylar, 
tehlikeler belirli tetikleyici etkenlerle etkileşimde bulunduğunda ortaya çıkar.  Sonuç olarak, tehlikelerin, kazalara, olaylara 
veya emniyet ile ilgili diğer hadiselere yol açmaları öncesinde tanımlanmaları gerekir. 

8.4.9.9 Devletler, mevcut verilerin toplanması, bir araya getirilmesi ve analiz edilmesi için herhangi bir kişinin veya 
ekibin tayin edilmesine teşvik edilir.  Devlet emniyet analisti tarafından verilerin, potansiyel tehlikelerin yanı sıra tekabül 
eden etkilerin ve sonuçların belirlenmesi için analiz edilmesi gerekir.  Tehlike tanımlama sürecinde öngörülen detay, 
değerlendirilmekte olan sürecin karmaşıklığına bağlıdır. 

8.4.9.10 Etkin tehlike tanımlamasını sağlamak için sistematik bir süreç geliştirilmelidir.  Bu süreçte aşağıdaki unsurlar 
yer almalıdır: 

a) söz konusu Devletteki emniyet riskinin yönetilmesinin desteklenmesi için gerekli veri kaynaklarına erişim;

b) uygun analitik becerilere ve operasyon tecrübesine sahip olan emniyet analizi ekibi ve geniş bir dizi
tehlike analizi tekniklerinde eğitim ve tecrübe ve

c) toplanmakta olan (veya toplanacak) verilere ve söz konusu Devletteki havacılık faaliyetlerinin
kapsamına uygun tehlike analizi aracı (araçları).

Tehlike tanımlama tetikleyicileri 

8.4.9.11 Tehlike tanımlamanın başlatılması gereken birçok durum mevcuttur.  Bunların başlıcalarının bazıları şunlardır:

a) Sistem tasarımı: Tehlike tanımlama, operasyonların başlangıcı öncesinde, belirli havacılık sisteminin ve
çevresinin detaylı bir şekilde tanımlanmasıyla başlar. Emniyet analizi ekibi tarafından söz konusu sistem
ile ilişkili çeşitli potansiyel tehlikelerin yanı sıra arayüz bağlantısına sahip olan diğer sistemlere yönelik
etkiler belirlenir.

b) Sistem değişikliği: Tehlike tanımlama, sistemde herhangi bir (operasyonel veya organizasyonel)
değişiklik yapılmadan önce başlar ve havacılık sistemindeki belirli değişikliğin detaylı bir şekilde
tanımlanmasını içerir. Emniyet analizi ekibi tarafından, bunun ardından, önerilen değişik ile ilişkili
potansiyel tehlikelerin yanı sıra arayüz bağlantısına sahip olan diğer sistemlere yönelik etkiler belirlenir.

c) Talebe bağlı ve sürekli izleme: Tehlike tanımlama, işler durumda olan mevcut sistemlere uygulanır.
Tehlike durumundaki değişiklikler tespit etmek için veri izlemesi kullanılır.  Örneğin, tehlikenin ortaya
çıkması beklenenden daha sık veya daha şiddetli olabilir veya kararlaştırılan hafifletme stratejileri
beklenenden daha az etkin olabilir.  Bir dizi ilgilenilmesi gereken kritik unsura dayalı bildirim eşikleriyle
sürekli izleme ve analiz tesis edilebilir.

Emniyet riski değerlendirmesi 

8.4.9.12 Emniyet riski değerlendirmesine ilişkin genel rehberliğe 2. Bölüm kapsamında ulaşılabilir.  Emniyet riskinin 
herhangi bir havacılık sektörü veya herhangi bir bölge genelinde görüntülenebilmesi ve kontrol edilebilmesi dikkate 
alınmalıdır. 

8.4.9.13 Verilerin analiz edilmesi ve farklı emniyet riski modelleme yaklaşımlarının kullanılması için birçok farklı araç 
mevcuttur.  Emniyet riski değerlendirmesini seçerken veya oluştururken, Devletler tarafından söz konusu sürecin kendi 
ortamları için iyi bir şekilde çalıştığından emin olunmalıdır. 
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Şekil 8-2. Veriye dayalı analiz programı 

Tehlike tanımlama 

8.4.9.7 Tehlike tanımlama, örnek verilerin toplanmasına dayandırılır.  Her bir tehlikenin kapsamlı bir şekilde 
anlaşılmasını sağlamak için birden fazla sektörden verilerin toplanması veya bir araya getirilmesi uygun olabilir.  Şekil 8-
2'de gösterilen süreç, reaktif veya proaktif tehlike tanımlama için eşit ölçüde geçerlidir.  Herhangi bir olay veya kaza 
soruşturması sırasında tanımlanan tehlikelerin analiz edilmesi, reaktif metodolojiye bir örnektir.  Proaktif olan da ise 
denetimler veya incelemeler sırasında veya zorunlu raporlardan tanımlanan tehlikeler yer alabilecektir.  Günlük sistem 
güvenilirliği izlemesinden elde edilen emniyet performansı bozulmasına ilişkin erken işaretlerle uyarılmayı içerebilecektir. 
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Hizmet sağlayıcısının emniyet kabiliyetine ilişkin güven ve kanıt oluştukça, söz konusu Devlet tarafından gözetimin 
kapsamının ve/veya sıklığının değiştirilmesi seçilebilecektir. 

8.5.3.3 Emniyet riskine dayalı gözetim (SRBS), olgun bir Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) sahip olan 
organizasyonlar için en uygun olandır.  Emniyet riskine dayalı gözetim (SRBS) aynı zamanda, Emniyet Yönetimi Sisteminin 
(SMS) henüz uygulanmadığı organizasyonlar için de geçerli olabilir.  Etkin Emniyet Riskine Dayalı Gözetimin (SRBS) 
temeli yeterince güvenilirdir ve anlamlı veriler içerir.  Güvenilir ve anlamlı veriler olmadan, gözetim kapsamında veya 
sıklığında yapılan düzeltmelerin savunulması zordur.

8.5.3.4 Devletlerin, (veriye dayalı) kararlarının dayandırıldığı güvenilir ve kapsamlı verilere sahip olmalarını 
sağlamak için veri yönetimi kabiliyetlerini geliştirmeleri ve güçlendirmeleri gerekir.  Münferit sektör emniyet riski analizleri 
de söz konusu Devlet tarafından benzer operasyon türlerine sahip olan birden fazla hizmet sağlayıcısına (örneğin, kısa 
mesafeli havayolları) etki eden ortak emniyet risklerinin değerlendirilmesine imkan verebilir.  Böylelikle, herhangi bir 
spesifik havacılık sektörü dahilindeki veya sektörler genelindeki hizmet sağlayıcıları arasındaki emniyet riski sıralaması 
kolaylaştırılır ve kaynakların, en büyük emniyet etkisine sahip olan sektörlere veya faaliyetlere tahsisi desteklenir. 

8.5.3.5 Sektör seviyesindeki analizler, söz konusu Devlet tarafından havacılık sisteminin genel bağlamda, parçaların 
bütüne nasıl katkı yaptığı bakımından görüntülenmesine imkan verir.  Bu analizler, söz konusu Devlete, daha yüksek 
seviyelerdeki destekten veya müdahaleden hangi sektörün (sektörlerin) fayda göreceğinin ve daha işbirlikçi bir yaklaşım 
için hangi sektörlerin en iyi aday olduğunun belirlenmesinde güç verir.  Bu sayede söz konusu Devlete, havacılık sistemi 
genelindeki düzenlemenin orantılı ve en çok ihtiyaca sahip olan alanlara yönelik olduğuna dair güvence sağlanır.  Minimal 
müdahaleyle maksimum düzenleyici etkinliğe ulaşılması için spesifik düzenlemelerde değişikliklere ihtiyaç duyulan yerlerin 
belirlenmesi kolaydır. 

8.5.3.6 Emniyet Riskine Dayalı Gözetimin (SRBS) bir bedeli vardır.  Söz konusu Devlet ile havacılık topluluğu 
arasında uyuma dayalı denetimlerin ve incelemelerin ötesinde kesintisiz etkileşim gerektirir.  Emniyet Riskine Dayalı 
Gözetim (SRBS) yaklaşımı, gözetim faaliyetlerinin uyarlanması için hizmet sağlayıcısının emniyet riski profilini kullanır. 
Hizmet sağlayıcısının sistemindeki iç gözden geçirmelerin, analizin ve karar almanın girdisi, önemli emniyet risklerine ve 
bunları etkin bir şekilde işaret eden hafifletmelere işaret eden hedeflenen bir eylem planı haline gelir.  Gerek Devletten 
gerek hizmet sağlayıcısından elde edilen analiz, emniyet kaygısına ilişkin öncelik alanlarını tanımlar ve bu alanlara işaret 
edilmesindeki en etkili yolları özetler. 

8.5.3.7 Burada önemli olan, emniyet riskine dayalı gözetimin, gerçekleştirilen gözetimin veya kaynakların miktarını 
mutlaka düşürmeyebileceği, öte yandan, gözetimin niteliğinin ve düzenleyici otorite ile hizmet sağlayıcısı arasındaki 
etkileşimin niteliğinin büyük ölçüde gelişecek olmasıdır. 

Hizmet sağlayıcısı organizasyonel emniyet riski profilleri 

8.5.3.8 Devletler, gözetim faaliyetlerinin kapsamının ve sıklığının değiştirilmesine ilişkin süreci desteklemek üzere 
her bir havacılık sektörü genelinde tutarlı olan organizasyonel emniyet riski profilleri oluşturmak isteyebileceklerdir.  Bu tür 
araçlar, hizmet sağlayıcılarına yönelik olarak halihazırda mevcut olması gereken bilgileri elde etmeyi ve bir araya getirmeyi
amaçlamalıdır ve aşağıdakiler gibi etkenleri içerebilir: 

a) söz konusu organizasyonun finansal sağlığı;

b) faaliyette bulunulan yıl sayısı;

c) sorumlu yönetici ve emniyet yöneticisi gibi kilit personelin değişim oranı;

d) sorumlu yöneticinin yetkinliği ve performansı;

e) emniyet yöneticisinin yetkinliği ve performansı (sorumlu yönetici veya emniyet yöneticisi yetkinliği
hakkında daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 9)

f) önceki denetimlerin sonuçları;
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8.4.10.1

8.4.10 Emniyet risklerinin yönetimi 

Emniyet sorunlarının çözüme kavuşturulmasına (8 numaralı Kritik Unsur (CE-8)) ilişkin rehberliğe Doc 9734, 
Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

8.4.10.2 Emniyet risklerinin yönetilmesindeki amaç, emniyet risklerinin kontrol altında tutulmasını ve kabul edilebilir 
emniyet performansı seviyesine (ALoSP) ulaşılmasını sağlamaktır.  Uygun Devlet havacılık otoritesi tarafından uygun 
emniyet riski hafifletme veya emniyet riski kontrol stratejileri geliştirilir, belgelenir ve tavsiye edilir.  Örnekler şunları içerir; 
herhangi bir hizmet sağlayıcısına doğrudan müdahale, ilave politikaların veya düzenlemelerin uygulanması, operasyonel 
direktiflerin yayınlanması veya emniyeti teşvik edici faaliyetlerle tesir edilmesi. 

8.4.10.3 Bir sonraki adım olarak her bir önerilen emniyet riski kontrolüne yönelik bir değerlendirme yapılmalıdır.  İdeal 
emniyet riski kontrolü adayları maliyet etkin, gerçekleştirilmesi kolay, hızlıca uygulanabilir, etkindirler ve istenmeyen 
sonuçları getirmezler.  Çoğu durumum bu idealleri karşılamaması sebebiyle, aday emniyet risk kontrollerinin etkinlik, 
maliyet, uygulamanın güncelliği ve karmaşıklık özelliklerinin dengelenmesine dayalı olarak değerlendirilmesi ve seçilmesi 
gerekir.  Seçilmeleri ve uygulanmaları sonrasında, emniyet riski kontrollerinin, amaçlanan hedeflere ulaşıldığından emin 
olmak için izlenmesi ve doğrulanması gerekir. 

8.4.10.4 Bir çok emniyet riski kontrolü hizmet sağlayıcısı (hizmet sağlayıcıları) tarafından eylem gerektirir.  Hizmet 
sağlayıcısının (hizmet sağlayıcılarının) etkin uygulama için Devletler tarafından yönlendirilmesi gerekir.  Devletlerin, 
emniyet riski kontrollerinin etkinliğini ve bunların hizmet sağlayıcıları üzerindeki etkisini, birlikte Devletlerin emniyet 
performansını izlemeleri gerekli olabilir.  Emniyet riski hafifletme yaklaşımları 2. Bölüm kapsamında özetlenmektedir. 

8.5 3. BİLEŞEN: DEVLET EMNİYET GÜVENCESİ 

8.5.1 Devlet emniyet güvencesi faaliyetlerinin amacı, işlevlerinin amaçlanan emniyet amaçlarına ve hedeflerine 
ulaştığına yönelik olarak söz konusu Devlete güvence vermektir.  Hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetimi 
Sistemleri (SMS) kapsamında bir emniyet güvencesi sürecinin uygulanması öngörülür.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
güvence kabiliyeti, her bir hizmet sağlayıcısına, emniyet süreçlerinin etkili bir şekilde işlediğine ve emniyet amaçlarına 
ulaşılmasında doğru yolda olduklarına dair güvence verir.  Benzer şekilde, Devlet emniyet güvencesi faaliyetleri, Devlet 
Emniyet Programı (SSP) kapsamında, söz konusu Devlete, emniyet süreçlerinin etkili bir şekilde işlediğine ve söz konusu 
Devletin, söz konusu Devletin havacılık endüstrisinin müşterek gayretleriyle emniyet amaçlarına ulaşmada doğru yolda 
olduğuna dair güvence sağlar. 

8.5.2 Gözetim faaliyetleri ve emniyet verilerini/bilgilerini toplama, analiz etme, paylaşma ve bunların değişimini 
yapma mekanizmaları, düzenleyici emniyet riski kontrollerinin hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) 
uygun bir şekilde entegre edilmesini sağlar.  Bu sayede, söz konusu sistemin tasarlandığı gibi uygulandığına ve düzenleyici 
kontrollerin Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) planlanan etkisine sahip olduğuna dair güven sağlanır.  Havacılık emniyeti 
verileri/bilgileri, Devletler tarafından, gözetim süreçleri ve emniyet raporlaması programları da dahil olmak üzere, bir çok 
kaynaktan toplanabilir.  Bu verilerin çeşitli seviyelerde analiz edilmesi ve analizden elde edilen çıkarımların söz konusu 
Devletin havacılık sistemindeki gözetim faaliyetlerine ve emniyete ilişkin tamamen bilgiye dayalı karar almaya yönelik 
dayanak olarak kullanılması gerekir. 

8.5.3 Gözetim yükümlülükleri 

8.5.3.1 Uyum izlemesine ilişkin Gözetim yükümlülüklerine (7 numaralı Kritik Unsur (CE-7)) ilişkin rehberliğe Doc 
9734, Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

Gözetim faaliyetlerinin önceliklendirilmesi 

8.5.3.2 Emniyet riskine dayalı gözetim (SRBS) yaklaşımı, Devletin emniyet yönetimi kaynaklarının her bir sektörün 
veya münferit hizmet sağlayıcısının emniyet riski profiliyle örtüşecek şekilde önceliklendirilmesine ve tahsis edilmesine 
imkan verir.  Devletler, kendi emniyet süreçlerinin ve bilhassa emniyet performansını yönetimlerinin sürekli gelişen 
olgunluğunu izleyerek her bir hizmet sağlayıcısı hakkında aşinalık ve tecrübe kazanırlar.  Zamanla, Devletler tarafından, 
bilhassa emniyet riskini yönetmeleri bakımından olmak üzere, hizmet sağlayıcısının emniyet becerilerine ilişkin net bir 
resim oluşturulacaktır. 
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Hizmet sağlayıcısının emniyet kabiliyetine ilişkin güven ve kanıt oluştukça, söz konusu Devlet tarafından gözetimin 
kapsamının ve/veya sıklığının değiştirilmesi seçilebilecektir. 

8.5.3.3 Emniyet riskine dayalı gözetim (SRBS), olgun bir Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) sahip olan 
organizasyonlar için en uygun olandır.  Emniyet riskine dayalı gözetim (SRBS) aynı zamanda, Emniyet Yönetimi Sisteminin 
(SMS) henüz uygulanmadığı organizasyonlar için de geçerli olabilir.  Etkin Emniyet Riskine Dayalı Gözetimin (SRBS) 
temeli yeterince güvenilirdir ve anlamlı veriler içerir.  Güvenilir ve anlamlı veriler olmadan, gözetim kapsamında veya 
sıklığında yapılan düzeltmelerin savunulması zordur.

8.5.3.4 Devletlerin, (veriye dayalı) kararlarının dayandırıldığı güvenilir ve kapsamlı verilere sahip olmalarını 
sağlamak için veri yönetimi kabiliyetlerini geliştirmeleri ve güçlendirmeleri gerekir.  Münferit sektör emniyet riski analizleri 
de söz konusu Devlet tarafından benzer operasyon türlerine sahip olan birden fazla hizmet sağlayıcısına (örneğin, kısa 
mesafeli havayolları) etki eden ortak emniyet risklerinin değerlendirilmesine imkan verebilir.  Böylelikle, herhangi bir 
spesifik havacılık sektörü dahilindeki veya sektörler genelindeki hizmet sağlayıcıları arasındaki emniyet riski sıralaması 
kolaylaştırılır ve kaynakların, en büyük emniyet etkisine sahip olan sektörlere veya faaliyetlere tahsisi desteklenir. 

8.5.3.5 Sektör seviyesindeki analizler, söz konusu Devlet tarafından havacılık sisteminin genel bağlamda, parçaların 
bütüne nasıl katkı yaptığı bakımından görüntülenmesine imkan verir.  Bu analizler, söz konusu Devlete, daha yüksek 
seviyelerdeki destekten veya müdahaleden hangi sektörün (sektörlerin) fayda göreceğinin ve daha işbirlikçi bir yaklaşım 
için hangi sektörlerin en iyi aday olduğunun belirlenmesinde güç verir.  Bu sayede söz konusu Devlete, havacılık sistemi 
genelindeki düzenlemenin orantılı ve en çok ihtiyaca sahip olan alanlara yönelik olduğuna dair güvence sağlanır.  Minimal 
müdahaleyle maksimum düzenleyici etkinliğe ulaşılması için spesifik düzenlemelerde değişikliklere ihtiyaç duyulan yerlerin 
belirlenmesi kolaydır. 

8.5.3.6 Emniyet Riskine Dayalı Gözetimin (SRBS) bir bedeli vardır.  Söz konusu Devlet ile havacılık topluluğu 
arasında uyuma dayalı denetimlerin ve incelemelerin ötesinde kesintisiz etkileşim gerektirir.  Emniyet Riskine Dayalı 
Gözetim (SRBS) yaklaşımı, gözetim faaliyetlerinin uyarlanması için hizmet sağlayıcısının emniyet riski profilini kullanır. 
Hizmet sağlayıcısının sistemindeki iç gözden geçirmelerin, analizin ve karar almanın girdisi, önemli emniyet risklerine ve 
bunları etkin bir şekilde işaret eden hafifletmelere işaret eden hedeflenen bir eylem planı haline gelir.  Gerek Devletten 
gerek hizmet sağlayıcısından elde edilen analiz, emniyet kaygısına ilişkin öncelik alanlarını tanımlar ve bu alanlara işaret 
edilmesindeki en etkili yolları özetler. 

8.5.3.7 Burada önemli olan, emniyet riskine dayalı gözetimin, gerçekleştirilen gözetimin veya kaynakların miktarını 
mutlaka düşürmeyebileceği, öte yandan, gözetimin niteliğinin ve düzenleyici otorite ile hizmet sağlayıcısı arasındaki 
etkileşimin niteliğinin büyük ölçüde gelişecek olmasıdır. 

Hizmet sağlayıcısı organizasyonel emniyet riski profilleri 

8.5.3.8 Devletler, gözetim faaliyetlerinin kapsamının ve sıklığının değiştirilmesine ilişkin süreci desteklemek üzere 
her bir havacılık sektörü genelinde tutarlı olan organizasyonel emniyet riski profilleri oluşturmak isteyebileceklerdir.  Bu tür 
araçlar, hizmet sağlayıcılarına yönelik olarak halihazırda mevcut olması gereken bilgileri elde etmeyi ve bir araya getirmeyi
amaçlamalıdır ve aşağıdakiler gibi etkenleri içerebilir: 

a) söz konusu organizasyonun finansal sağlığı;

b) faaliyette bulunulan yıl sayısı;

c) sorumlu yönetici ve emniyet yöneticisi gibi kilit personelin değişim oranı;

d) sorumlu yöneticinin yetkinliği ve performansı;

e) emniyet yöneticisinin yetkinliği ve performansı (sorumlu yönetici veya emniyet yöneticisi yetkinliği
hakkında daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 9)

f) önceki denetimlerin sonuçları;
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8.4.10.1

8.4.10 Emniyet risklerinin yönetimi 

Emniyet sorunlarının çözüme kavuşturulmasına (8 numaralı Kritik Unsur (CE-8)) ilişkin rehberliğe Doc 9734, 
Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

8.4.10.2 Emniyet risklerinin yönetilmesindeki amaç, emniyet risklerinin kontrol altında tutulmasını ve kabul edilebilir 
emniyet performansı seviyesine (ALoSP) ulaşılmasını sağlamaktır.  Uygun Devlet havacılık otoritesi tarafından uygun 
emniyet riski hafifletme veya emniyet riski kontrol stratejileri geliştirilir, belgelenir ve tavsiye edilir.  Örnekler şunları içerir; 
herhangi bir hizmet sağlayıcısına doğrudan müdahale, ilave politikaların veya düzenlemelerin uygulanması, operasyonel 
direktiflerin yayınlanması veya emniyeti teşvik edici faaliyetlerle tesir edilmesi. 

8.4.10.3 Bir sonraki adım olarak her bir önerilen emniyet riski kontrolüne yönelik bir değerlendirme yapılmalıdır.  İdeal 
emniyet riski kontrolü adayları maliyet etkin, gerçekleştirilmesi kolay, hızlıca uygulanabilir, etkindirler ve istenmeyen 
sonuçları getirmezler.  Çoğu durumum bu idealleri karşılamaması sebebiyle, aday emniyet risk kontrollerinin etkinlik, 
maliyet, uygulamanın güncelliği ve karmaşıklık özelliklerinin dengelenmesine dayalı olarak değerlendirilmesi ve seçilmesi 
gerekir.  Seçilmeleri ve uygulanmaları sonrasında, emniyet riski kontrollerinin, amaçlanan hedeflere ulaşıldığından emin 
olmak için izlenmesi ve doğrulanması gerekir. 

8.4.10.4 Bir çok emniyet riski kontrolü hizmet sağlayıcısı (hizmet sağlayıcıları) tarafından eylem gerektirir.  Hizmet 
sağlayıcısının (hizmet sağlayıcılarının) etkin uygulama için Devletler tarafından yönlendirilmesi gerekir.  Devletlerin, 
emniyet riski kontrollerinin etkinliğini ve bunların hizmet sağlayıcıları üzerindeki etkisini, birlikte Devletlerin emniyet 
performansını izlemeleri gerekli olabilir.  Emniyet riski hafifletme yaklaşımları 2. Bölüm kapsamında özetlenmektedir. 

8.5 3. BİLEŞEN: DEVLET EMNİYET GÜVENCESİ 

8.5.1 Devlet emniyet güvencesi faaliyetlerinin amacı, işlevlerinin amaçlanan emniyet amaçlarına ve hedeflerine 
ulaştığına yönelik olarak söz konusu Devlete güvence vermektir.  Hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetimi 
Sistemleri (SMS) kapsamında bir emniyet güvencesi sürecinin uygulanması öngörülür.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
güvence kabiliyeti, her bir hizmet sağlayıcısına, emniyet süreçlerinin etkili bir şekilde işlediğine ve emniyet amaçlarına 
ulaşılmasında doğru yolda olduklarına dair güvence verir.  Benzer şekilde, Devlet emniyet güvencesi faaliyetleri, Devlet 
Emniyet Programı (SSP) kapsamında, söz konusu Devlete, emniyet süreçlerinin etkili bir şekilde işlediğine ve söz konusu 
Devletin, söz konusu Devletin havacılık endüstrisinin müşterek gayretleriyle emniyet amaçlarına ulaşmada doğru yolda 
olduğuna dair güvence sağlar. 

8.5.2 Gözetim faaliyetleri ve emniyet verilerini/bilgilerini toplama, analiz etme, paylaşma ve bunların değişimini 
yapma mekanizmaları, düzenleyici emniyet riski kontrollerinin hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) 
uygun bir şekilde entegre edilmesini sağlar.  Bu sayede, söz konusu sistemin tasarlandığı gibi uygulandığına ve düzenleyici 
kontrollerin Emniyet Riski Yönetiminin (SRM) planlanan etkisine sahip olduğuna dair güven sağlanır.  Havacılık emniyeti 
verileri/bilgileri, Devletler tarafından, gözetim süreçleri ve emniyet raporlaması programları da dahil olmak üzere, bir çok 
kaynaktan toplanabilir.  Bu verilerin çeşitli seviyelerde analiz edilmesi ve analizden elde edilen çıkarımların söz konusu 
Devletin havacılık sistemindeki gözetim faaliyetlerine ve emniyete ilişkin tamamen bilgiye dayalı karar almaya yönelik 
dayanak olarak kullanılması gerekir. 

8.5.3 Gözetim yükümlülükleri 

8.5.3.1 Uyum izlemesine ilişkin Gözetim yükümlülüklerine (7 numaralı Kritik Unsur (CE-7)) ilişkin rehberliğe Doc 
9734, Kısım A kapsamında ulaşılabilir. 

Gözetim faaliyetlerinin önceliklendirilmesi 

8.5.3.2 Emniyet riskine dayalı gözetim (SRBS) yaklaşımı, Devletin emniyet yönetimi kaynaklarının her bir sektörün 
veya münferit hizmet sağlayıcısının emniyet riski profiliyle örtüşecek şekilde önceliklendirilmesine ve tahsis edilmesine 
imkan verir.  Devletler, kendi emniyet süreçlerinin ve bilhassa emniyet performansını yönetimlerinin sürekli gelişen 
olgunluğunu izleyerek her bir hizmet sağlayıcısı hakkında aşinalık ve tecrübe kazanırlar.  Zamanla, Devletler tarafından, 
bilhassa emniyet riskini yönetmeleri bakımından olmak üzere, hizmet sağlayıcısının emniyet becerilerine ilişkin net bir 
resim oluşturulacaktır. 
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8.5.4 Hizmet sağlayıcılarının emniyet performansının izlenmesi 

Söz konusu Devlet tarafından her bir hizmet sağlayıcısının Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekir.  Bu gözden geçirmede, her bir Emniyet 
Performansı Göstergesinin (SPI) ve Emniyet Performansı Hedefinin (SPT) performansı ve etkinliği göz önünde 
bulundurulmalıdır.  Söz konusu gözden geçirme, sürekli emniyet iyileştirmesinin desteklenmesine yönelik düzeltmelerin 
yapılmasına yönelik ihtiyacı gösterebilecektir. 

8.5.5 Devlet emniyet performansı 

8.5.5.1 Emniyet performansı yönetimi hakkındaki genel bilgiler için 4. Bölümü referans alınız. 

Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi  

8.5.5.2 Devletler tarafından, kendi Devlet Emniyet Programları (SSP) vasıtasıyla ulaşılacak kabul edilebilir emniyet 
performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesi gerekmektedir.  Buna aşağıdakiler vasıtasıyla ulaşılabilir: 

a) Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanması ve sürdürülmesi ve

b) emniyetin etkili bir şekilde yönetilmekte olduğunu gösteren Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler)
ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) uygulanması ve sürdürülmesi.

8.5.5.3 Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP), emniyete ilişkin olarak her bir sektör tarafından 
ulaşılması ve muhafaza edilmesi gereken hedefler ile emniyete etki eden kendi faaliyetlerinin ve işlevlerinin etkinliğinin 
tespit edilmesine yönelik tedbirler de dahil olmak üzere, söz konusu Devletin kendi havacılık sisteminden beklediği emniyet 
seviyelerini ifade eder.  Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) aynı zamanda, söz konusu Devlet tarafından 
önemli görülen ve Devlet seviyesindeki havacılık paydaşları tarafından mutabık kalınan hususların bir yansımasıdır.  Kabul 
edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) başkalarından ayrı bir şekilde geliştirilmemelidir.   Daha ziyade, daha 
yüksek seviyede stratejik rehberlik (Global Havacılık Emniyeti Planından (GASP), Bölgesel Planlardan, vb.) ve Devlet 
Emniyet Programı (SSP) kapsamında belirlenen emniyet amaçları göz önünde bulundurularak tanımlanmalıdır. 

Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesi 

8.5.5.4 Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesine ilişkin sorumluluk söz konusu 
Devletin havacılık otoritelerine aittir ve söz konusu Devlete, söz konusu Devletin yetkisi altındaki sektörlere ve hizmet 
sağlayıcılarına yönelik Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) seti vasıtasıyla ifade edilecektir.  Amaç, 4. Bölümde ana 
hatlarıyla belirtilen tüm havacılık sistemi ölçüm sürecinin emniyet performansının sürdürülmesi veya sürekli olarak 
iyileştirilmesidir.  Bu sayede, söz konusu Devlet tarafından emniyete ilişkin olarak neler yaptığının anlaşılmasına ve 
gerektiğinde duruma tesir etmek üzere harekete geçilmesine imkan verilir.  Hizmet sağlayıcılarının Emniyet Performansı 
Göstergelerinin (SPI'ler) ve hedeflerinin kabulü bu süreç kapsamındadır. 

8.5.5.5 Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP), söz konusu Devletin havacılık sistemi tarafından 
ortaya konması gereken beklenen emniyet performansı seviyesine dair tüm Devlet havacılık otoritelerinin mutabakatını 
yansıtır ve iç ve dış paydaşlara, söz konusu Devletin havacılık emniyetini nasıl yönetmekte olduğunu kanıtlar.  Bunlarla 
sınırlı kalmamakla birlikte, söz konusu Devletin yetkisi altındaki her bir sektöre ve hizmet sağlayıcısına yönelik emniyet 
performansına yönelik beklentileri içerir.  Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesi, tüm 
geçerli Standart ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (SARP'lar) da dahil olmak üzere, Devletin Uluslararası Sivil Havacılık 
Sözleşmesine tabi olma yükümlülüğünü değiştirmez veya geçersiz kılmaz. 

8.5.5.6 Şekil 8-4'de, Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) 
dayalı olarak kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) kavramı ortaya konmaktadır.  Emniyet amaçlarına, 
Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) ilişkin daha fazla bilgiye 4. 
Bölüm ve sonraki paragraflar kapsamında ulaşılabilir. 

Emniyet performansı göstergeleri ve emniyet performansı hedefleri 

8.5.5.7 Anlamlı Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) spesifik çalışma ortamını yansıtması ve emniyet 
risklerinin nasıl kontrol edildiğinin belirlenmesi için kullanılabilen koşulları vurgulamaya hizmet etmesi gerekir.  Devlet 
izleme ve ölçüm stratejisinde, söz konusu Devletin sorumlu olduğu havacılık sisteminin tüm alanlarını çevreleyen Emniyet 
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g) önceki bulguların zamanında ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması;

h) nispi faaliyet seviyesine ilişkin tedbirler (emniyet riskine maruz kalma hali);

i) gerçekleştirilmekte olan faaliyetlerin nispi kapsamına ve karmaşıklığına yönelik göstergeler;

j) tehlike tanımlama ve emniyet riski değerlendirme sürecinin olgunluğu ve

k) Devlet emniyet verileri analizi ve performans izlemesi faaliyetlerinden emniyet performansı tedbirleri.

8.5.3.9 Hizmet sağlayıcısının gözetiminin kapsamının veya sıklığının değiştirilmesi için kullanılabilen sürece ilişkin 
örnek Şekil 8-3'de gösterilmektedir. 

Şekil 8-3. Emniyet riskine dayalı gözetim kavramı 
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8.5.4 Hizmet sağlayıcılarının emniyet performansının izlenmesi 

Söz konusu Devlet tarafından her bir hizmet sağlayıcısının Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekir.  Bu gözden geçirmede, her bir Emniyet 
Performansı Göstergesinin (SPI) ve Emniyet Performansı Hedefinin (SPT) performansı ve etkinliği göz önünde 
bulundurulmalıdır.  Söz konusu gözden geçirme, sürekli emniyet iyileştirmesinin desteklenmesine yönelik düzeltmelerin 
yapılmasına yönelik ihtiyacı gösterebilecektir. 

8.5.5 Devlet emniyet performansı 

8.5.5.1 Emniyet performansı yönetimi hakkındaki genel bilgiler için 4. Bölümü referans alınız. 

Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi  

8.5.5.2 Devletler tarafından, kendi Devlet Emniyet Programları (SSP) vasıtasıyla ulaşılacak kabul edilebilir emniyet 
performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesi gerekmektedir.  Buna aşağıdakiler vasıtasıyla ulaşılabilir: 

a) Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanması ve sürdürülmesi ve

b) emniyetin etkili bir şekilde yönetilmekte olduğunu gösteren Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler)
ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) uygulanması ve sürdürülmesi.

8.5.5.3 Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP), emniyete ilişkin olarak her bir sektör tarafından 
ulaşılması ve muhafaza edilmesi gereken hedefler ile emniyete etki eden kendi faaliyetlerinin ve işlevlerinin etkinliğinin 
tespit edilmesine yönelik tedbirler de dahil olmak üzere, söz konusu Devletin kendi havacılık sisteminden beklediği emniyet 
seviyelerini ifade eder.  Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) aynı zamanda, söz konusu Devlet tarafından 
önemli görülen ve Devlet seviyesindeki havacılık paydaşları tarafından mutabık kalınan hususların bir yansımasıdır.  Kabul 
edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) başkalarından ayrı bir şekilde geliştirilmemelidir.   Daha ziyade, daha 
yüksek seviyede stratejik rehberlik (Global Havacılık Emniyeti Planından (GASP), Bölgesel Planlardan, vb.) ve Devlet 
Emniyet Programı (SSP) kapsamında belirlenen emniyet amaçları göz önünde bulundurularak tanımlanmalıdır. 

Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesi 

8.5.5.4 Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesine ilişkin sorumluluk söz konusu 
Devletin havacılık otoritelerine aittir ve söz konusu Devlete, söz konusu Devletin yetkisi altındaki sektörlere ve hizmet 
sağlayıcılarına yönelik Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) seti vasıtasıyla ifade edilecektir.  Amaç, 4. Bölümde ana 
hatlarıyla belirtilen tüm havacılık sistemi ölçüm sürecinin emniyet performansının sürdürülmesi veya sürekli olarak 
iyileştirilmesidir.  Bu sayede, söz konusu Devlet tarafından emniyete ilişkin olarak neler yaptığının anlaşılmasına ve 
gerektiğinde duruma tesir etmek üzere harekete geçilmesine imkan verilir.  Hizmet sağlayıcılarının Emniyet Performansı 
Göstergelerinin (SPI'ler) ve hedeflerinin kabulü bu süreç kapsamındadır. 

8.5.5.5 Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP), söz konusu Devletin havacılık sistemi tarafından 
ortaya konması gereken beklenen emniyet performansı seviyesine dair tüm Devlet havacılık otoritelerinin mutabakatını 
yansıtır ve iç ve dış paydaşlara, söz konusu Devletin havacılık emniyetini nasıl yönetmekte olduğunu kanıtlar.  Bunlarla 
sınırlı kalmamakla birlikte, söz konusu Devletin yetkisi altındaki her bir sektöre ve hizmet sağlayıcısına yönelik emniyet 
performansına yönelik beklentileri içerir.  Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesi, tüm 
geçerli Standart ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (SARP'lar) da dahil olmak üzere, Devletin Uluslararası Sivil Havacılık 
Sözleşmesine tabi olma yükümlülüğünü değiştirmez veya geçersiz kılmaz. 

8.5.5.6 Şekil 8-4'de, Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) 
dayalı olarak kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) kavramı ortaya konmaktadır.  Emniyet amaçlarına, 
Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) ilişkin daha fazla bilgiye 4. 
Bölüm ve sonraki paragraflar kapsamında ulaşılabilir. 

Emniyet performansı göstergeleri ve emniyet performansı hedefleri 

8.5.5.7 Anlamlı Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) spesifik çalışma ortamını yansıtması ve emniyet 
risklerinin nasıl kontrol edildiğinin belirlenmesi için kullanılabilen koşulları vurgulamaya hizmet etmesi gerekir.  Devlet 
izleme ve ölçüm stratejisinde, söz konusu Devletin sorumlu olduğu havacılık sisteminin tüm alanlarını çevreleyen Emniyet 
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g) önceki bulguların zamanında ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması;

h) nispi faaliyet seviyesine ilişkin tedbirler (emniyet riskine maruz kalma hali);

i) gerçekleştirilmekte olan faaliyetlerin nispi kapsamına ve karmaşıklığına yönelik göstergeler;

j) tehlike tanımlama ve emniyet riski değerlendirme sürecinin olgunluğu ve

k) Devlet emniyet verileri analizi ve performans izlemesi faaliyetlerinden emniyet performansı tedbirleri.

8.5.3.9 Hizmet sağlayıcısının gözetiminin kapsamının veya sıklığının değiştirilmesi için kullanılabilen sürece ilişkin 
örnek Şekil 8-3'de gösterilmektedir. 

Şekil 8-3. Emniyet riskine dayalı gözetim kavramı 
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Emniyet performansı göstergelerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi 

8.5.5.9 Devlet Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) belirlenmesi sonrasında periyodik bir gözden geçirme 
elzemdir.  Başlangıçta en üstteki emniyet risklerinin belirlenmesi, geçmişe ait verilere dayalı analiz tarafından yardımcı 
olunan bir faaliyettir.  Bununla birlikte, havacılık sistemi dinamiktir ve sürekli olarak değişir.  Yeni emniyet sorunları 
doğabilir, söz konusu Devletteki süreçler değişebilir ve bu gibi haller söz konusu olabilir.  Devlet operasyonel emniyet 
sorunlarının ve süreçlerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi, Devlet emniyet amaçlarının ve sonuçta Emniyet 
Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) güncellenmesini ve geliştirilmesini 
destekler. 

Şekil 8-4. Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) 

Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) periyodik olarak gözden geçirilmesi 

8.5.5.10 Başlangıçtaki kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinden (ALoSP) sorumlu olan üst yönetim ekibi 
tarafından söz konusu kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) sürekli uygunluğunun tespit edilmesi 
gerekir.  Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) periyodik olarak gözden geçirilmesi aşağıdakilere 
odaklanmalıdır: 

a) bu alanlarda emniyet performansı yönetimine imkan veren Emniyet Performansı Göstergelerinin
(SPI'ler) dahil edilmesini sağlayarak havacılık sektörleri dahilindeki kritik emniyet sorunlarının
belirlenmesi;

b) söz konusu Devletin tüm havacılık sisteminin genelinde emniyet performansı yönetiminin geliştirilmesi
amacıyla, her bir sektördeki ilgili Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) için ulaşılacak istenilen
iyileştirmeyi veya sürdürülecek emniyet performansı seviyesini tanımlayan Emniyet Performansı
Hedeflerinin (SPT'ler) belirlenmesi;

Yönetim aksiyonları

İlave Emniyet Riski Yönetimi 
(SRM) yapın
Emniyet Performans  G stergesi 

Sonuçları bildirin 
İzlemeye devam edin 

Kabul edilebilir emniyet
performansı seviyesi 
(ALoSP)Kabul edilebilir 

emniyet performansı
seviyesi (ALoSP) 

mutabakatı

Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler)
Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler)  
Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler)

operasyonel operasyonel operasyonel 
risk #1 risk #2 risk #3

Süreç odaklıSonuç odaklı

Devlet emniyet 
amaçları
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Performansı Göstergeleri (SPI'ler) setinin yer alması gerekir.  Hem sonuçları (örneğin, kazalar, olaylar, mevzuat ihlalleri) 
hem de işlevleri ve faaliyetleri (uygulamadaki emniyet riski hafifletmelerinin beklendiği gibi gerçekleştirildiği operasyonlar) 
yansıtması gerekir. 

Bu kombinasyon, emniyet performansının sadece neyin çalışmadığına (başka bir deyişle, sonuçlar) göre değil, aynı 
zamanda neyin çalıştığına (başka bir deyişle, emniyet riski hafifletmelerinin beklenen sonuçları ürettiği faaliyetler) göre 
değerlendirilmesine imkan verir.  Uygulamada, bu yaklaşım, iki ayrı türden emniyet risklerini yansıtan Emniyet Performansı 
Göstergelerinin (SPI'ler) değerlendirilmesini kapsar:

a) Operasyonel emniyet riskleri (şemanın sol tarafında gösterilmektedir), herhangi bir istenmeyen
sonuca yol açabilecek olan koşullara odaklanır.  Bunlar, kazalarla, olaylarla, aksaklıklarla ve kusurlarla
ilişkili olan koşullardır.  Operasyonel emniyet riski aslen hizmetlerin sunumuna ilişkin bir yan üründür.
Bu sebeple, operasyonel emniyet riskine odaklı Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) çoğunlukla,
dolaylı olarak, hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemleri (SMS) ile bağlantılı olacaktır.  Şekil
8-4 kapsamında üç operasyonel riskin gösterilmesine karşın, gerçek sayının her bir Devletteki duruma
dayalı olması gerekir.

Bu Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ağırlıklı olarak hizmet sağlayıcılarının Emniyet Riski 
Yönetimi (SRM) süreci tarafından belirlenen operasyonel emniyet sorunlarını yansıtır. Söz konusu 
Devletin Emniyet Riski Yönetimi (SRM) süreci aynı zamanda, hizmet sağlayıcısı operasyonel emniyet 
riski Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) bir araya getirilmesinden elde edilen Devlet havacılık 
sistemi genelindeki operasyonel emniyet sorunlarını yansıtan bir girdi olarak kullanılabilir.  Herhangi bir 
operasyonel emniyet sorunu ve ilgili Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) arasında sık bir şekilde 
birden çoğa ilişki olacaktır.  Başka bir deyişle, tek bir operasyonel emniyet sorunu birden fazla Emniyet 
Performansı Göstergesi (SPI) tarafından gösterilebilecektir. 

b) Süreç uygulaması emniyet riskleri (şemanın sağ tarafında gösterilmektedir), operasyonel emniyet
riskinin yönetilmesi için gerekli olan araçlara ve kaynaklara odaklanmaktadır.  Emniyet risklerinin süreç
uygulaması perspektifinden yönetimi, ICAO Standartları ve Tavsiye Edilen Uygulamaları (SARP'lar)
uygulama durumunun (emniyet ile ilgili ulusal kanunlar ve düzenlemeler), endüstri dahilindeki Emniyet
Yönetimi Sistemi (SMS) süreçlerinin uygulanmasının ve Devlet seviyesinde Devlet Emniyet Programının
(SSP) uygulanmasının (endüstrinin etkin gözetimini ve izlenmesini içeren) değerlendirilmesinden başlar.
Yukarıdakilerden herhangi birine yönelik iyileştirmelerin gerekli olması halinde, bu iyileştirmelerin
sağlanılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve izlenmesi ve bu faaliyetler için yeterli
kaynakların tahsis edilmesi gerekir.  Söz konusu değişikliklerin planlanmasının, uygulanmasının ve/veya
etkinliğinin izlenmesine imkan veren Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) bunun akabinde
oluşturulur.

"Süreç uygulaması emniyet riskine" odaklanan Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), söz konusu
Devlete, hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kurumsal olarak
düzenlenmesinin ve Emniyet Riski Yönetiminin (SRM)/emniyet güvencesi süreçlerinin uygulanmasının
yeterliliğinin izlenmesine yönelik sıkı riayet dışında alternatif yöntemler sunar.  Bu Emniyet Performansı
Göstergeleri (SPI'ler) aynı zamanda, Evrensel Emniyet Gözetimi Denetim Programı (USOAP) analizleri
ve Devlet Emniyet Programı (SSP) sürekli iyileştirme faaliyetleri tarafından gösterilen, ihtiyaç duyulan
iyileştirmelere ilişkin olarak da belirlenebilir.  Evrensel Emniyet Gözetimi Denetim Programı (USOAP)
denetimlerinin sonuçları, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) değerlendirmelerinin bir araya getirilmesi ve
Devlet Emniyet Programı (SSP) sürekli iyileştirme bilgileri, iyileştirmeye yönelik potansiyel alanları
belirler.  Bunların, en büyük faydaya göre önceliklendirilmesi gerekir.  Bu sayede, söz konusu Devletin
havacılık sisteminin emniyet performansında iyileştirmeye katkıda bulunulur.  Bu Emniyet Performansı
Göstergelerinin (SPI'ler), operasyonel emniyet riski Emniyet Performansı Göstergelerinden (SPI'ler)
farklı olmaları gerekir.

8.5.5.8 Gerek operasyonel gerek süreç uygulaması emniyet risklerine yönelik Emniyet Performansı Göstergeleri 
(SPI'ler), söz konusu Devletin emniyet güvencesi sürecinin kilit kısmı haline gelir.  Operasyonel emniyet riski Emniyet 
Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve süreç uygulaması emniyet riski Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) bir 
araya getirilmesi, Devletin kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesine yönelik geri bildirim 
kaynağını genişletir. 
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Emniyet performansı göstergelerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi 

8.5.5.9 Devlet Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) belirlenmesi sonrasında periyodik bir gözden geçirme 
elzemdir.  Başlangıçta en üstteki emniyet risklerinin belirlenmesi, geçmişe ait verilere dayalı analiz tarafından yardımcı 
olunan bir faaliyettir.  Bununla birlikte, havacılık sistemi dinamiktir ve sürekli olarak değişir.  Yeni emniyet sorunları 
doğabilir, söz konusu Devletteki süreçler değişebilir ve bu gibi haller söz konusu olabilir.  Devlet operasyonel emniyet 
sorunlarının ve süreçlerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi, Devlet emniyet amaçlarının ve sonuçta Emniyet 
Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) güncellenmesini ve geliştirilmesini 
destekler. 

Şekil 8-4. Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesi (ALoSP) 

Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) periyodik olarak gözden geçirilmesi 

8.5.5.10 Başlangıçtaki kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinden (ALoSP) sorumlu olan üst yönetim ekibi 
tarafından söz konusu kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) sürekli uygunluğunun tespit edilmesi 
gerekir.  Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) periyodik olarak gözden geçirilmesi aşağıdakilere 
odaklanmalıdır: 

a) bu alanlarda emniyet performansı yönetimine imkan veren Emniyet Performansı Göstergelerinin
(SPI'ler) dahil edilmesini sağlayarak havacılık sektörleri dahilindeki kritik emniyet sorunlarının
belirlenmesi;

b) söz konusu Devletin tüm havacılık sisteminin genelinde emniyet performansı yönetiminin geliştirilmesi
amacıyla, her bir sektördeki ilgili Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) için ulaşılacak istenilen
iyileştirmeyi veya sürdürülecek emniyet performansı seviyesini tanımlayan Emniyet Performansı
Hedeflerinin (SPT'ler) belirlenmesi;
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Performansı Göstergeleri (SPI'ler) setinin yer alması gerekir.  Hem sonuçları (örneğin, kazalar, olaylar, mevzuat ihlalleri) 
hem de işlevleri ve faaliyetleri (uygulamadaki emniyet riski hafifletmelerinin beklendiği gibi gerçekleştirildiği operasyonlar) 
yansıtması gerekir. 

Bu kombinasyon, emniyet performansının sadece neyin çalışmadığına (başka bir deyişle, sonuçlar) göre değil, aynı 
zamanda neyin çalıştığına (başka bir deyişle, emniyet riski hafifletmelerinin beklenen sonuçları ürettiği faaliyetler) göre 
değerlendirilmesine imkan verir.  Uygulamada, bu yaklaşım, iki ayrı türden emniyet risklerini yansıtan Emniyet Performansı 
Göstergelerinin (SPI'ler) değerlendirilmesini kapsar:

a) Operasyonel emniyet riskleri (şemanın sol tarafında gösterilmektedir), herhangi bir istenmeyen
sonuca yol açabilecek olan koşullara odaklanır.  Bunlar, kazalarla, olaylarla, aksaklıklarla ve kusurlarla
ilişkili olan koşullardır.  Operasyonel emniyet riski aslen hizmetlerin sunumuna ilişkin bir yan üründür.
Bu sebeple, operasyonel emniyet riskine odaklı Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) çoğunlukla,
dolaylı olarak, hizmet sağlayıcılarının Emniyet Yönetimi Sistemleri (SMS) ile bağlantılı olacaktır.  Şekil
8-4 kapsamında üç operasyonel riskin gösterilmesine karşın, gerçek sayının her bir Devletteki duruma
dayalı olması gerekir.

Bu Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ağırlıklı olarak hizmet sağlayıcılarının Emniyet Riski 
Yönetimi (SRM) süreci tarafından belirlenen operasyonel emniyet sorunlarını yansıtır. Söz konusu 
Devletin Emniyet Riski Yönetimi (SRM) süreci aynı zamanda, hizmet sağlayıcısı operasyonel emniyet 
riski Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) bir araya getirilmesinden elde edilen Devlet havacılık 
sistemi genelindeki operasyonel emniyet sorunlarını yansıtan bir girdi olarak kullanılabilir.  Herhangi bir 
operasyonel emniyet sorunu ve ilgili Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) arasında sık bir şekilde 
birden çoğa ilişki olacaktır.  Başka bir deyişle, tek bir operasyonel emniyet sorunu birden fazla Emniyet 
Performansı Göstergesi (SPI) tarafından gösterilebilecektir. 

b) Süreç uygulaması emniyet riskleri (şemanın sağ tarafında gösterilmektedir), operasyonel emniyet
riskinin yönetilmesi için gerekli olan araçlara ve kaynaklara odaklanmaktadır.  Emniyet risklerinin süreç
uygulaması perspektifinden yönetimi, ICAO Standartları ve Tavsiye Edilen Uygulamaları (SARP'lar)
uygulama durumunun (emniyet ile ilgili ulusal kanunlar ve düzenlemeler), endüstri dahilindeki Emniyet
Yönetimi Sistemi (SMS) süreçlerinin uygulanmasının ve Devlet seviyesinde Devlet Emniyet Programının
(SSP) uygulanmasının (endüstrinin etkin gözetimini ve izlenmesini içeren) değerlendirilmesinden başlar.
Yukarıdakilerden herhangi birine yönelik iyileştirmelerin gerekli olması halinde, bu iyileştirmelerin
sağlanılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve izlenmesi ve bu faaliyetler için yeterli
kaynakların tahsis edilmesi gerekir.  Söz konusu değişikliklerin planlanmasının, uygulanmasının ve/veya
etkinliğinin izlenmesine imkan veren Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) bunun akabinde
oluşturulur.

"Süreç uygulaması emniyet riskine" odaklanan Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), söz konusu
Devlete, hizmet sağlayıcıları tarafından Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kurumsal olarak
düzenlenmesinin ve Emniyet Riski Yönetiminin (SRM)/emniyet güvencesi süreçlerinin uygulanmasının
yeterliliğinin izlenmesine yönelik sıkı riayet dışında alternatif yöntemler sunar.  Bu Emniyet Performansı
Göstergeleri (SPI'ler) aynı zamanda, Evrensel Emniyet Gözetimi Denetim Programı (USOAP) analizleri
ve Devlet Emniyet Programı (SSP) sürekli iyileştirme faaliyetleri tarafından gösterilen, ihtiyaç duyulan
iyileştirmelere ilişkin olarak da belirlenebilir.  Evrensel Emniyet Gözetimi Denetim Programı (USOAP)
denetimlerinin sonuçları, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) değerlendirmelerinin bir araya getirilmesi ve
Devlet Emniyet Programı (SSP) sürekli iyileştirme bilgileri, iyileştirmeye yönelik potansiyel alanları
belirler.  Bunların, en büyük faydaya göre önceliklendirilmesi gerekir.  Bu sayede, söz konusu Devletin
havacılık sisteminin emniyet performansında iyileştirmeye katkıda bulunulur.  Bu Emniyet Performansı
Göstergelerinin (SPI'ler), operasyonel emniyet riski Emniyet Performansı Göstergelerinden (SPI'ler)
farklı olmaları gerekir.

8.5.5.8 Gerek operasyonel gerek süreç uygulaması emniyet risklerine yönelik Emniyet Performansı Göstergeleri 
(SPI'ler), söz konusu Devletin emniyet güvencesi sürecinin kilit kısmı haline gelir.  Operasyonel emniyet riski Emniyet 
Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve süreç uygulaması emniyet riski Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) bir 
araya getirilmesi, Devletin kabul edilebilir emniyet performansı seviyesinin (ALoSP) belirlenmesine yönelik geri bildirim 
kaynağını genişletir. 
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8.5.6.4 Devletler tarafından kendi Devlet Emniyet Programları (SSP) kapsamında iki tür değişiklik ile 
karşılaşılacaktır: organizasyonel değişiklik (örneğin, sorumlulukların yeniden dağıtılması veya Devlet havacılık otoriteleri 
bünyesindeki yeniden yapılanma) ve operasyonel değişiklik (örneğin, hava sahası kullanımındaki herhangi bir değişiklik). 
Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamındaki değişiklik yönetimi, söz konusu Devletin yasal yükümlülüklerini yerine 
getirme kabiliyeti üzerinde (süreç değişikliği) ve Devlet emniyet yönetimi kabiliyetleri üzerinde belirgin bir etkiye sahip 
olabilecek olan değişikliklere odaklanmalıdır.  Süreç değişikliklerinin ve operasyonel değişikliklerin kombinasyonu buna 
dahil olabilir. 

8.5.6.5 Söz konusu Devletin emniyet risklerine belirgin etki potansiyele sahip olan değişiklik örnekleri, bunlarla sınırlı 
kalmamak üzere, şunları içerir:

a) Devlet havacılık otoritelerinin yeniden yapılandırılması (küçülme dahil);

b) Emniyet Riskine Dayalı Gözetim (SRBS), Emniyet Riski Yönetimi (SRM) ve emniyet güvencesi
süreçleri gibi metodolojideki değişiklikler de dahil olmak üzere, Devlet Emniyet Programı (SSP)
süreçlerindeki değişiklikler.

c) mevcut Devlet emniyet politikalarındaki, programlarındaki ve düzenlemelerdeki değişiklikler gibi,
düzenleyici ortamdaki değişiklikler;

d) yeni teknolojilerin getirilmesi, altyapıdaki, ekipmanlardaki ve hizmetlerdeki değişiklikler gibi, operasyon
ortamındaki değişiklikler;

e) hızla değişen endüstri (genişleme, sözleşmeyle yaptırma, biçim değiştirme) ve bunun Devlet gözetim
ve performans izleme kabiliyetleri üzerindeki potansiyel etkisi.

8.5.6.6 Değişikliklerin bildirilmesi, değişik yönetiminin etkinliği bakımından esastır.  Söz konusu Devlet dahilindeki 
etkilenen personelin ve etkilenen hizmet sağlayıcısının (hizmet sağlayıcılarının) söz konusu değişiklikten ve söz konusu 
değişikliğin zamanlamasından ve etkilerinden tümüyle haberdar olması elzemdir. 

8.6 4. BİLEŞEN: DEVLET EMNİYET TEŞVİKİ 

8.6.1 Devlet perspektifinden bakıldığında, dahili ve harici Devlet emniyet teşviki tedbirinin uygulanmasına yönelik 
ihtiyaç, Annex 19 kapsamında Devletlerin emniyet yönetimi sorumluluklarındaki bileşenlerden biri olarak belirlenmiştir. 
Dahilen, Sivil Havacılık Otoriteleri (CAA'lar) ve Devlet Emniyet Programına (SSP) dahil olan diğer havacılık otoriteleri 
tarafından, etkin ve verimli bir Devlet Emniyet Programını (SSP) besleyen bir kültürün geliştirilmesini desteklemek üzere 
personellerine ilgili emniyet bilgilerinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar tesis edilmelidir.  Emniyet politikalarının, 
emniyet planlarının yanı sıra diğer önemli Devlet Emniyet Programı (SSP) dokümantasyonunun iletilmesi, aynı zamanda, 
Devlet tarafından uygulamaya koyulan emniyet yönetimi süreçlerinin etkin kalmaya devam etmesini sağlayacak şekilde 
personeli arasındaki farkındalığı ve işbirliğini geliştirebilir. 

8.6.2 Herhangi bir Devlet veya spesifik havacılık sektörü dahilinde emniyet performansının iyileştirilmesi 
ziyadesiyle, söz konusu Devletin veya havacılık sektörünün emniyet kültürüne bağlıdır.  Emniyetin yönetilmesi ile ilgili 
tedbirler, söz konusu organizasyon pozitif emniyet kültürüne sahip olduğunda daha etkin olma eğilimindedir.  Üst ve orta 
düzey yönetim tarafından gözle görülür bir şekilde desteklendiğinde, ön saflardaki çalışanlar, emniyet amaçlarına 
ulaşılmasına yönelik olarak ortak sorumlulukları hissetme eğiliminde olurlar. 

8.6.3 Herhangi bir havacılık sistemi dahilinde emniyet kültürünün iyileştirilmesine yönelik diğer tedbirler arasında, 
iletişime yönelik ihtiyaç önemiyle öne çıkar.  Önceliklerini, en iyi uygulamalarını, belirli bir operasyonda öne çıkan riskleri 
sürekli olarak bildirmek suretiyle, Devletler tarafından pozitif emniyet kültürü beslenebilir ve Sivil Havacılık Otoritelerinin
(CAA'lar) veya hizmet sağlayıcılarının profesyonelleri arasındaki emniyet amaçlarına ulaşma potansiyeli azami hale 
getirilebilir.  Emniyet kültürüne ilişkin daha fazla detaya 3. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.6.4 Çalışanların emniyet performansına yönelik sorumluluklarını sahiplenmeleri ve kavramaları sonrasında, 
sorumluluklarının emniyetli bir havacılığa yönelik olarak etkili bir şekilde yerine getirilmesi için kullanılabilen yolları ve 
bilgileri faal bir şekilde aramaları beklenir.  Bu, emniyet yönetiminde kilit bir rol oynaması için emniyet teşvikine yönelik bir 
fırsattır.  Haricen, hizmet sağlayıcıları ile iletişim kanallarının tesis edilmesi, öğrenilen derslerin, en iyi uygulamaların, 
Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve spesifik emniyet risklerine ilişkin bilgi sunumunun paylaşılmasına imkan 
vermelidir. 
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c) herhangi bir Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) bir takım tedbir gerektiren herhangi bir noktaya
ulaştığında (uygun görülmesi halinde) tetikleyicilerin belirlenmesi ve

d) kararlaştırılan kabul edilebilir emniyet performansı seviyesine (ALoSP) ulaşılması için mevcut Emniyet
Performansı Göstergelerinde (SPI'ler), Emniyet Performansı Hedeflerinde (SPT'ler) ve tetikleyicilerde
değişikliklere veya ilavelere gerek bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Emniyet Performansı
Göstergelerinin (SPI'ler) gözden geçirilmesi.

8.5.5.11 Söz konusu Devletin en üstteki risklerine yönelik periyodik gözden geçirmenin sonuçlarından biri, söz konusu 
veriler tarafından elverildiği kadar detaylı olarak her bir operasyonel emniyet sorununun mahiyetinin daha iyi bir şekilde 
anlaşılmasıdır.  Söz konusu Devlet tarafından tehlikelerinin ve bunların olası sonuçlarının Devlet havacılık sisteminin tüm 
seviyelerinde değerlendirilmesi gerekir.  Ayrıca, Devlet süreçlerinin (lisanslandırma, sertifikasyon, yetkilendirme, onay, 
gözetim ve buna benzer) Emniyet Riski Yönetimine (SRM) nasıl katkı sağladığı analiz edilmelidir.  Her bir operasyonel 
emniyet riski, gerekli emniyet riski hafifletmelerini saptamak üzere değerlendirilir.  Bu tedbirler, etkinliklerini ölçen Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler) vasıtasıyla izlenir. 

8.5.5.12 Operasyonel emniyet riskinin emniyet performansının iyileştirilmesi reaktif olma eğiliminde iken emniyet riski 
yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi proaktif olma eğilimindedir.  Emniyet riskinin yönetilmesini daha iyi destekleyen Devlet
süreçlerinin iyileştirilmesi, olumsuz sonuçlar ortaya koymaları öncesinde tehlikelerin tanımlanmasına ve kontrol edilmesine 
imkan verir. 

Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesine (ALoSP) ulaşılması 

8.5.5.13 Herhangi bir Devletin, Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedefleri 
(SPT'ler) ile gösterilen emniyet performansı, ulaşılan kabul edilebilir emniyet performansı seviyesini (ALoSP) kanıtlar. 
Emniyet Performansı Hedeflerinden (SPT'ler) herhangi bir karşılanmaması halinde, bunun nedeninin daha iyi bir şekilde 
anlaşılması ve hangi tedbirlerin alınması gerektiğinin tespiti için bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulabilir.  Sebep aşağıdakiler 
olabilir:

a) söz konusu hedefler ulaşılabilir veya gerçekçi olmamıştır;

b) hedefe ulaşmak için alınan tedbirler uygun olmamış veya başlangıçtaki niyetten sapmıştır (pratik
kopma);

c) diğer emniyet riski önceliklerindeki değişiklikler, kaynakları belirli bir hedefin karşılanmasından
uzaklaştırmıştır veya

d) söz konusu hedefler belirlendiğinde düşünülmemiş olan yükselen riskler ortaya çıkmıştır.
8.5.5.14 Karşılanmayan hedefler için, sebebin anlaşılmasına ve hedefin karşılanmaması halinde dahi emniyet
iyileştirmesinin yeterli olup olmadığına ve başka hangi tedbirlerin gerektiğine dair bir yönetim kararına ihtiyaç duyulacaktır.
Burada, ele alınmayan bazı risk faktörlerini tanımlayabilecek ilave analiz gerekebilecek veya etkin olmayan bir takım risk
hafifletmeleri söz konusu olabilecektir.

8.5.6 Değişik yönetimi: Devlet perspektifi 

8.5.6.1 Annex 19 kapsamında, Devletler tarafından Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamındaki değişikliğin 
yönetimine yönelik resmi faaliyetlerin tesis edilmesi açık bir şekilde öngörülmemektedir.  Bununla birlikte, değişiklikler, 
çağdaş havacılık sisteminde hep var olan bir gerçektir.  Herhangi bir sistemde değişiklikler getirildiğinde, söz konusu 
sistemin belirlenmiş emniyet riski resmi değişecektir.  Değişiklikler, mevcut savunmaların etkinliğini etkileyebilecek 
tehlikeler getirebilecektir.  Bu da yeni riske veya mevcut emniyet risklerinde değişikliklere yol açabilecektir.  Devletler 
tarafından kendi havacılık sistemlerindeki değişikliğin etkisi değerlendirilmeli ve yönetilmelidir. 

8.5.6.2 Devlet Emniyet Programı (SSP), değişikliklerin Devlet seviyesindeki etkisinin değerlendirilmesine yönelik 
prosedürler geliştirmelidir.  Bu prosedürler, uygulanmaları öncesinde havacılık sistemindeki değişikliklerin emniyet 
etkisinin Devlet tarafından proaktif bir şekilde belirlenmesine ve önerilen değişikliklerin yapılandırılmış bir şekilde 
planlanmasına ve uygulanmasına imkan vermelidir. 

8.5.6.3 Değişiklikler planlanırken, söz konusu Devlet tarafından söz konusu değişikliğin mevcut sistem üzerindeki 
etkisi analiz edilmeli ve Emniyet Riski Yönetimi (SRM) süreci kullanılarak yeni veya değişen emniyet riskleri analiz edilmeli
ve uygun görüldüğü takdirde hafifletilmelidir.  Değişen sistemde veya operasyonel bağlamda, tüm emniyet riskleri 
değerlendirilene kadar hiçbir operasyon gerçekleştirilmemelidir. 
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8.5.6.4 Devletler tarafından kendi Devlet Emniyet Programları (SSP) kapsamında iki tür değişiklik ile 
karşılaşılacaktır: organizasyonel değişiklik (örneğin, sorumlulukların yeniden dağıtılması veya Devlet havacılık otoriteleri 
bünyesindeki yeniden yapılanma) ve operasyonel değişiklik (örneğin, hava sahası kullanımındaki herhangi bir değişiklik). 
Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamındaki değişiklik yönetimi, söz konusu Devletin yasal yükümlülüklerini yerine 
getirme kabiliyeti üzerinde (süreç değişikliği) ve Devlet emniyet yönetimi kabiliyetleri üzerinde belirgin bir etkiye sahip 
olabilecek olan değişikliklere odaklanmalıdır.  Süreç değişikliklerinin ve operasyonel değişikliklerin kombinasyonu buna 
dahil olabilir. 

8.5.6.5 Söz konusu Devletin emniyet risklerine belirgin etki potansiyele sahip olan değişiklik örnekleri, bunlarla sınırlı 
kalmamak üzere, şunları içerir:

a) Devlet havacılık otoritelerinin yeniden yapılandırılması (küçülme dahil);

b) Emniyet Riskine Dayalı Gözetim (SRBS), Emniyet Riski Yönetimi (SRM) ve emniyet güvencesi
süreçleri gibi metodolojideki değişiklikler de dahil olmak üzere, Devlet Emniyet Programı (SSP)
süreçlerindeki değişiklikler.

c) mevcut Devlet emniyet politikalarındaki, programlarındaki ve düzenlemelerdeki değişiklikler gibi,
düzenleyici ortamdaki değişiklikler;

d) yeni teknolojilerin getirilmesi, altyapıdaki, ekipmanlardaki ve hizmetlerdeki değişiklikler gibi, operasyon
ortamındaki değişiklikler;

e) hızla değişen endüstri (genişleme, sözleşmeyle yaptırma, biçim değiştirme) ve bunun Devlet gözetim
ve performans izleme kabiliyetleri üzerindeki potansiyel etkisi.

8.5.6.6 Değişikliklerin bildirilmesi, değişik yönetiminin etkinliği bakımından esastır.  Söz konusu Devlet dahilindeki 
etkilenen personelin ve etkilenen hizmet sağlayıcısının (hizmet sağlayıcılarının) söz konusu değişiklikten ve söz konusu 
değişikliğin zamanlamasından ve etkilerinden tümüyle haberdar olması elzemdir. 

8.6 4. BİLEŞEN: DEVLET EMNİYET TEŞVİKİ 

8.6.1 Devlet perspektifinden bakıldığında, dahili ve harici Devlet emniyet teşviki tedbirinin uygulanmasına yönelik 
ihtiyaç, Annex 19 kapsamında Devletlerin emniyet yönetimi sorumluluklarındaki bileşenlerden biri olarak belirlenmiştir. 
Dahilen, Sivil Havacılık Otoriteleri (CAA'lar) ve Devlet Emniyet Programına (SSP) dahil olan diğer havacılık otoriteleri 
tarafından, etkin ve verimli bir Devlet Emniyet Programını (SSP) besleyen bir kültürün geliştirilmesini desteklemek üzere 
personellerine ilgili emniyet bilgilerinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar tesis edilmelidir.  Emniyet politikalarının, 
emniyet planlarının yanı sıra diğer önemli Devlet Emniyet Programı (SSP) dokümantasyonunun iletilmesi, aynı zamanda, 
Devlet tarafından uygulamaya koyulan emniyet yönetimi süreçlerinin etkin kalmaya devam etmesini sağlayacak şekilde 
personeli arasındaki farkındalığı ve işbirliğini geliştirebilir. 

8.6.2 Herhangi bir Devlet veya spesifik havacılık sektörü dahilinde emniyet performansının iyileştirilmesi 
ziyadesiyle, söz konusu Devletin veya havacılık sektörünün emniyet kültürüne bağlıdır.  Emniyetin yönetilmesi ile ilgili 
tedbirler, söz konusu organizasyon pozitif emniyet kültürüne sahip olduğunda daha etkin olma eğilimindedir.  Üst ve orta 
düzey yönetim tarafından gözle görülür bir şekilde desteklendiğinde, ön saflardaki çalışanlar, emniyet amaçlarına 
ulaşılmasına yönelik olarak ortak sorumlulukları hissetme eğiliminde olurlar. 

8.6.3 Herhangi bir havacılık sistemi dahilinde emniyet kültürünün iyileştirilmesine yönelik diğer tedbirler arasında, 
iletişime yönelik ihtiyaç önemiyle öne çıkar.  Önceliklerini, en iyi uygulamalarını, belirli bir operasyonda öne çıkan riskleri 
sürekli olarak bildirmek suretiyle, Devletler tarafından pozitif emniyet kültürü beslenebilir ve Sivil Havacılık Otoritelerinin
(CAA'lar) veya hizmet sağlayıcılarının profesyonelleri arasındaki emniyet amaçlarına ulaşma potansiyeli azami hale 
getirilebilir.  Emniyet kültürüne ilişkin daha fazla detaya 3. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.6.4 Çalışanların emniyet performansına yönelik sorumluluklarını sahiplenmeleri ve kavramaları sonrasında, 
sorumluluklarının emniyetli bir havacılığa yönelik olarak etkili bir şekilde yerine getirilmesi için kullanılabilen yolları ve 
bilgileri faal bir şekilde aramaları beklenir.  Bu, emniyet yönetiminde kilit bir rol oynaması için emniyet teşvikine yönelik bir 
fırsattır.  Haricen, hizmet sağlayıcıları ile iletişim kanallarının tesis edilmesi, öğrenilen derslerin, en iyi uygulamaların, 
Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve spesifik emniyet risklerine ilişkin bilgi sunumunun paylaşılmasına imkan 
vermelidir. 
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c) herhangi bir Emniyet Performansı Göstergesi (SPI) bir takım tedbir gerektiren herhangi bir noktaya
ulaştığında (uygun görülmesi halinde) tetikleyicilerin belirlenmesi ve

d) kararlaştırılan kabul edilebilir emniyet performansı seviyesine (ALoSP) ulaşılması için mevcut Emniyet
Performansı Göstergelerinde (SPI'ler), Emniyet Performansı Hedeflerinde (SPT'ler) ve tetikleyicilerde
değişikliklere veya ilavelere gerek bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Emniyet Performansı
Göstergelerinin (SPI'ler) gözden geçirilmesi.

8.5.5.11 Söz konusu Devletin en üstteki risklerine yönelik periyodik gözden geçirmenin sonuçlarından biri, söz konusu 
veriler tarafından elverildiği kadar detaylı olarak her bir operasyonel emniyet sorununun mahiyetinin daha iyi bir şekilde 
anlaşılmasıdır.  Söz konusu Devlet tarafından tehlikelerinin ve bunların olası sonuçlarının Devlet havacılık sisteminin tüm 
seviyelerinde değerlendirilmesi gerekir.  Ayrıca, Devlet süreçlerinin (lisanslandırma, sertifikasyon, yetkilendirme, onay, 
gözetim ve buna benzer) Emniyet Riski Yönetimine (SRM) nasıl katkı sağladığı analiz edilmelidir.  Her bir operasyonel 
emniyet riski, gerekli emniyet riski hafifletmelerini saptamak üzere değerlendirilir.  Bu tedbirler, etkinliklerini ölçen Emniyet 
Performansı Göstergeleri (SPI'ler) vasıtasıyla izlenir. 

8.5.5.12 Operasyonel emniyet riskinin emniyet performansının iyileştirilmesi reaktif olma eğiliminde iken emniyet riski 
yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi proaktif olma eğilimindedir.  Emniyet riskinin yönetilmesini daha iyi destekleyen Devlet
süreçlerinin iyileştirilmesi, olumsuz sonuçlar ortaya koymaları öncesinde tehlikelerin tanımlanmasına ve kontrol edilmesine 
imkan verir. 

Kabul edilebilir emniyet performansı seviyesine (ALoSP) ulaşılması 

8.5.5.13 Herhangi bir Devletin, Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedefleri 
(SPT'ler) ile gösterilen emniyet performansı, ulaşılan kabul edilebilir emniyet performansı seviyesini (ALoSP) kanıtlar. 
Emniyet Performansı Hedeflerinden (SPT'ler) herhangi bir karşılanmaması halinde, bunun nedeninin daha iyi bir şekilde 
anlaşılması ve hangi tedbirlerin alınması gerektiğinin tespiti için bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulabilir.  Sebep aşağıdakiler 
olabilir:

a) söz konusu hedefler ulaşılabilir veya gerçekçi olmamıştır;

b) hedefe ulaşmak için alınan tedbirler uygun olmamış veya başlangıçtaki niyetten sapmıştır (pratik
kopma);

c) diğer emniyet riski önceliklerindeki değişiklikler, kaynakları belirli bir hedefin karşılanmasından
uzaklaştırmıştır veya

d) söz konusu hedefler belirlendiğinde düşünülmemiş olan yükselen riskler ortaya çıkmıştır.
8.5.5.14 Karşılanmayan hedefler için, sebebin anlaşılmasına ve hedefin karşılanmaması halinde dahi emniyet
iyileştirmesinin yeterli olup olmadığına ve başka hangi tedbirlerin gerektiğine dair bir yönetim kararına ihtiyaç duyulacaktır.
Burada, ele alınmayan bazı risk faktörlerini tanımlayabilecek ilave analiz gerekebilecek veya etkin olmayan bir takım risk
hafifletmeleri söz konusu olabilecektir.

8.5.6 Değişik yönetimi: Devlet perspektifi 

8.5.6.1 Annex 19 kapsamında, Devletler tarafından Devlet Emniyet Programı (SSP) kapsamındaki değişikliğin 
yönetimine yönelik resmi faaliyetlerin tesis edilmesi açık bir şekilde öngörülmemektedir.  Bununla birlikte, değişiklikler, 
çağdaş havacılık sisteminde hep var olan bir gerçektir.  Herhangi bir sistemde değişiklikler getirildiğinde, söz konusu 
sistemin belirlenmiş emniyet riski resmi değişecektir.  Değişiklikler, mevcut savunmaların etkinliğini etkileyebilecek 
tehlikeler getirebilecektir.  Bu da yeni riske veya mevcut emniyet risklerinde değişikliklere yol açabilecektir.  Devletler 
tarafından kendi havacılık sistemlerindeki değişikliğin etkisi değerlendirilmeli ve yönetilmelidir. 

8.5.6.2 Devlet Emniyet Programı (SSP), değişikliklerin Devlet seviyesindeki etkisinin değerlendirilmesine yönelik 
prosedürler geliştirmelidir.  Bu prosedürler, uygulanmaları öncesinde havacılık sistemindeki değişikliklerin emniyet 
etkisinin Devlet tarafından proaktif bir şekilde belirlenmesine ve önerilen değişikliklerin yapılandırılmış bir şekilde 
planlanmasına ve uygulanmasına imkan vermelidir. 

8.5.6.3 Değişiklikler planlanırken, söz konusu Devlet tarafından söz konusu değişikliğin mevcut sistem üzerindeki 
etkisi analiz edilmeli ve Emniyet Riski Yönetimi (SRM) süreci kullanılarak yeni veya değişen emniyet riskleri analiz edilmeli
ve uygun görüldüğü takdirde hafifletilmelidir.  Değişen sistemde veya operasyonel bağlamda, tüm emniyet riskleri 
değerlendirilene kadar hiçbir operasyon gerçekleştirilmemelidir. 
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e) sistem emniyeti sorumluluğunun iletilmesi;

f) kazalardan ve olaylardan öğrenilen dersler ve

g) emniyet yönetimine ilişkin kavramlar ve en iyi uygulamalar.

8.6.8.4 Hizmet sağlayıcılarının birden fazla Devlet tarafından onaylandığı hallerde, emniyet iletişimine ilişkin açık 
hatlara yönelik belirli bir ihtiyaç söz konusudur. 

8.6.8.5 Diğerlerinin yanı sıra haber bültenleri, bültenler, kitapçıklar, yayınlar, seminerler, toplantılar, eğitim, web 
siteleri, posta listeleri, sosyal medyadaki yayınlar, işbirliği gruplarında gerçekleştirilen tartışmalar gibi, Devlet 
organizasyonları tarafından emniyet iletişimlerinin dahilen iletilmesi için benimsenebilecek birçok yöntem mevcuttur. 

8.6.8.6 Belirli bir mesajın iletilmesi için hangi tür medyanın kullanılması gerektiği değerlendirilirken, söz konusu 
organizasyon tarafından her bir mesaj ve söz konusu mesajın hedef kitlesi için hangisinin daha uygun olduğu 
değerlendirilmelidir.  Devlet Emniyet Programı (SSP) dokümanları, ihtiyaç duyulduğunda personel için kolaylıkla ulaşılabilir 
halde olan bir web sitesinde ilan edilebilecektir.  Öğrenilen dersler ve en iyi uygulamalar gibi diğer bilgiler ise periyodik
bülten veya haber bülteni için daha uygun olabilecektir. 

8.6.8.7 Birden fazla medya kullanılarak belirli bir kaygıya veya tehlikeye işaret edilmesine yönelik kampanyaların 
oluşturulması söz konusu soruna yönelik farkındalığın arttırılmasında ve personelin tutumunun değiştirilmesinde etkili 
olabilecektir. 

8.6.9 Emniyet bilgilerinin haricen bildirilmesi ve yayılması 

8.6.9.1 Söz konusu Devlet tarafından, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasını kolaylaştırmak ve sistem 
genelindeki emniyet kültürünü geliştirmek için uygun iletişim platformları veya ortam tesis edilmelidir.

8.6.9.2 Emniyet bilgilerinin havacılık endüstrisi genelinde haricen bildirilmesi ve yayılması sırasında, bir önceki 
madde kapsamında sunulan unsurlara ilaveten, Devletler tarafından aşağıdakilerin göz önünde bulundurulması gerekir: 

a) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasına yönelik kılavuz materyal;

b) raporlamanın önemi;

c) havacılık topluluğuna yönelik mevcut emniyet eğitiminin belirlenmesi;

d) aşağıdakiler arasında emniyet bilgilerinin alışverişinin teşvik edilmesi;

1) hizmet sağlayıcıları ile ve hizmet sağlayıcıları arasında ve

2) Devletler arasında.

8.6.9.3 Söz konusu Devletin Devlet Emniyet Programı (SSP) dokümantasyonunun ve ilgili emniyet ve yürütme 
politikalarının aynı zamanda hizmet sağlayıcılarına, uygun görüldüğü şekilde temin edilmesi gerekir. 

8.6.9.4 Esas itibariyle, içerik her iki kitle için de faydalı olduğu sürece, dahili iletişimler için kullanılan aynı destek 
ortamı haricen de kullanılabilir.  Bununla birlikte, harici iletişim için, emniyet bilgilerinin alışverişine yönelik sektörel 
topluluklar oluşturan ve bu sayede mesajların ulaşmasını arttıran sosyal medya, postalama listesi bültenleri, seminerler 
gibi, daha büyük kitlelere ulaşan çözümlere özel dikkat gösterilmesi gerekebilecektir. 

8.6.9.5 Ulusal hukuk kapsamında aksi öngörülmediği sürece, Devletler tarafından havacılık topluluğu arasında 
emniyet bilgilerinin paylaşılmasına veya alışverişine yönelik ağların oluşturulması teşvik edilmelidir. 
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Bu sayede, emsal organizasyonlar arasında pozitif emniyet kültürünün geliştirilmesi desteklenerek hizmet sağlayıcıları 
dahilinde emniyet yönetimi uygulamalarının uygulanması desteklenmelidir.  Ayrıca, hizmet sağlayıcıları ile rutin iletişim 
çalışmalarının tesis edilmesi, havacılık emniyeti sorunlarına ilişkin genel farkındalığı arttırabilecek ve emniyet iyileştirme 
inisiyatiflerinin belirlenmesinde daha fazla işbirliğini teşvik edebilecektir. 

8.6.5 Devletler tarafından havacılık emniyetinin iyileştirilmesine yönelik kararlar veya tedbirler alındıkça (örneğin, 
düzenlemelerin tesis edilmesi veya gözetim yöntemlerine yönelik değişikliklerin uygulanması), dahili iletişimin yanı sıra 
harici iletişimde bulunulması da önem arz etmektedir.  Bu sayede, söz konusu Devletin taahhüdünün havacılık topluluğu 
genelindeki algısı güçlendirilebilir.  Böylelikle, Devlet emniyet amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunulabilecektir. 

8.6.6 Devletlere, emniyet teşviki tedbirlerinin tesis edilmesinde destek verecek birçok kaynak ve araç mevcuttur. 
Devletler tarafından benimsenebilecek birçok teşvik tedbirinin yapılandırılmasına yönelik yollardan biri bir iletişim planının 
oluşturulmasıdır.  Böyle bir plan, asgari olarak, havacılık topluluğunun ilgili üyelerinin belirlenmesini, gruplarından her birine 
iletilen mesajları ve bilgileri ve bu bilgilerin aktarılacağı yolları içerebilecektir.  Söz konusu iletişim planı, aynı zamanda, bu 
dahili ve harici kitlelerle iletişimde bulunulmasına yönelik kabiliyetin ve kanalların etkili bir şekilde geliştirilmesinde Sivil 
Havacılık Otoritesini (CAA) destekleyen bir yol haritası işlevi de görebilecektir.  Bu sayede, Devletlere, emniyet kültürünün 
inşa edilmesinin yanı sıra, gerek Devletlerin gerekse de hizmet sağlayıcılarının perspektifinden olmak üzere, başarılı 
emniyet yönetimi tarafından öngörülen gerekli verilerin ve araçların sağlanması bakımından fayda sağlanabilir. 

8.6.7 Bazı bilgiler, sosyal medya kullanılarak nispeten daha az resmi olan bültenler ve ilanlar vasıtasıyla 
iletilebilirken bazıları ise özel toplantılarda veya seminerlerde daha iyi bir şekilde ele alınır.  Söz konusu Devlet dahilinde 
pozitif emniyet kültürünün geliştirilmesinde en iyi sonuçlara ulaşacaklarına ve sonuçta etkin bir Devlet Emniyet Programına 
(SSP) ve söz konusu Devlet dahilinde daha emniyetli bir sivil havacılık sistemine ulaşacaklarına inanılan yeterli emniyet 
teşviki kanallarının ve medyanın uygulanması söz konusu Devletin görevidir. 

8.6.8 Bilgilerin dahilen bildirilmesi ve yayılması 

Not.— Herhangi bir koruma prensibi uygulanmadığı sürece, gönüllü emniyet raporlaması sistemlerinden 
alınan emniyet bilgileri korunacaktır. Bu koruma, zorunlu raporlama sisteminden alınan emniyet bilgilerini kapsayacak 
şekilde genişletilebilir.  Emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve ilgili kaynakların korunmasına ilişkin detaylar için bakınız 
Bölüm 7.  

8.6.8.1 Emniyet teşviki tedbirleri ve yayınları aynı zamanda herhangi bir Devlet dahilinde emniyet gözetimine katılan 
farklı organizasyonlar arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini geliştirebilir.  Devlet Emniyet Programı (SSP) dokümanı ve 
ilişkili Devlet emniyet ve yürütme politikaları, eğitimin entegrasyonunun ilgili bilgilerin bildirilmesinin ve yayılmasının başarılı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından esastır.  Farklı havacılık sektörlerinden sorumlu olan Devlet düzenleyici 
otoritelerinin yanı sıra Kaza Soruşturma Otoritesi (AIA) gibi diğer bağımsız idari kuruluşların, Devlet emniyet teşvikindeki 
ilgili rollerine yönelik entegre bir yaklaşıma sahip olmaları gerekir.  Devletler tarafından Devlet Emniyet Programı (SSP) 
Koordinasyon Grubunun üyeleri (Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasına ve sürdürülmesine dahil olan Devlet 
kuruluşları) arasında resmi bir iletişim kanalı tesis edilmelidir. 

8.6.8.2 Operasyonel perspektiften, uyumlaştırılmış Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gereklilikleri ve ilgili hizmet 
sağlayıcılarının izlenmesi de dahil olmak üzere, operasyonel stratejilerin Devlet havacılık otoriteleri arasında paylaşılması,
iletilmesi ve koordine edilmesi önemlidir.  Açık bir iletişim kanalı, farklı havacılık sektörlerine yönelik çelişen kabul 
kriterlerinin veya Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliklerinin oluşturulmasının önüne geçebilecektir. 

8.6.8.3 Devletler tarafından dahili iletişimlerinde ve bilgi dağıtımlarında ele alınması gereken bilgi örnekleri aşağıdakileri 
içerir:

a) Devlet Emniyet Programı (SSP) dokümantasyonu, politikaları ve prosedürleri;

b) Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler);

c) sektöre ilişkin emniyet performansı bilgileri;

d) sektöre ilişkin organizasyonel emniyet riskleri profilleri;
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e) sistem emniyeti sorumluluğunun iletilmesi;

f) kazalardan ve olaylardan öğrenilen dersler ve

g) emniyet yönetimine ilişkin kavramlar ve en iyi uygulamalar.

8.6.8.4 Hizmet sağlayıcılarının birden fazla Devlet tarafından onaylandığı hallerde, emniyet iletişimine ilişkin açık 
hatlara yönelik belirli bir ihtiyaç söz konusudur. 

8.6.8.5 Diğerlerinin yanı sıra haber bültenleri, bültenler, kitapçıklar, yayınlar, seminerler, toplantılar, eğitim, web 
siteleri, posta listeleri, sosyal medyadaki yayınlar, işbirliği gruplarında gerçekleştirilen tartışmalar gibi, Devlet 
organizasyonları tarafından emniyet iletişimlerinin dahilen iletilmesi için benimsenebilecek birçok yöntem mevcuttur. 

8.6.8.6 Belirli bir mesajın iletilmesi için hangi tür medyanın kullanılması gerektiği değerlendirilirken, söz konusu 
organizasyon tarafından her bir mesaj ve söz konusu mesajın hedef kitlesi için hangisinin daha uygun olduğu 
değerlendirilmelidir.  Devlet Emniyet Programı (SSP) dokümanları, ihtiyaç duyulduğunda personel için kolaylıkla ulaşılabilir 
halde olan bir web sitesinde ilan edilebilecektir.  Öğrenilen dersler ve en iyi uygulamalar gibi diğer bilgiler ise periyodik
bülten veya haber bülteni için daha uygun olabilecektir. 

8.6.8.7 Birden fazla medya kullanılarak belirli bir kaygıya veya tehlikeye işaret edilmesine yönelik kampanyaların 
oluşturulması söz konusu soruna yönelik farkındalığın arttırılmasında ve personelin tutumunun değiştirilmesinde etkili 
olabilecektir. 

8.6.9 Emniyet bilgilerinin haricen bildirilmesi ve yayılması 

8.6.9.1 Söz konusu Devlet tarafından, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasını kolaylaştırmak ve sistem 
genelindeki emniyet kültürünü geliştirmek için uygun iletişim platformları veya ortam tesis edilmelidir.

8.6.9.2 Emniyet bilgilerinin havacılık endüstrisi genelinde haricen bildirilmesi ve yayılması sırasında, bir önceki 
madde kapsamında sunulan unsurlara ilaveten, Devletler tarafından aşağıdakilerin göz önünde bulundurulması gerekir: 

a) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasına yönelik kılavuz materyal;

b) raporlamanın önemi;

c) havacılık topluluğuna yönelik mevcut emniyet eğitiminin belirlenmesi;

d) aşağıdakiler arasında emniyet bilgilerinin alışverişinin teşvik edilmesi;

1) hizmet sağlayıcıları ile ve hizmet sağlayıcıları arasında ve

2) Devletler arasında.

8.6.9.3 Söz konusu Devletin Devlet Emniyet Programı (SSP) dokümantasyonunun ve ilgili emniyet ve yürütme 
politikalarının aynı zamanda hizmet sağlayıcılarına, uygun görüldüğü şekilde temin edilmesi gerekir. 

8.6.9.4 Esas itibariyle, içerik her iki kitle için de faydalı olduğu sürece, dahili iletişimler için kullanılan aynı destek 
ortamı haricen de kullanılabilir.  Bununla birlikte, harici iletişim için, emniyet bilgilerinin alışverişine yönelik sektörel 
topluluklar oluşturan ve bu sayede mesajların ulaşmasını arttıran sosyal medya, postalama listesi bültenleri, seminerler 
gibi, daha büyük kitlelere ulaşan çözümlere özel dikkat gösterilmesi gerekebilecektir. 

8.6.9.5 Ulusal hukuk kapsamında aksi öngörülmediği sürece, Devletler tarafından havacılık topluluğu arasında 
emniyet bilgilerinin paylaşılmasına veya alışverişine yönelik ağların oluşturulması teşvik edilmelidir. 
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Bu sayede, emsal organizasyonlar arasında pozitif emniyet kültürünün geliştirilmesi desteklenerek hizmet sağlayıcıları 
dahilinde emniyet yönetimi uygulamalarının uygulanması desteklenmelidir.  Ayrıca, hizmet sağlayıcıları ile rutin iletişim 
çalışmalarının tesis edilmesi, havacılık emniyeti sorunlarına ilişkin genel farkındalığı arttırabilecek ve emniyet iyileştirme 
inisiyatiflerinin belirlenmesinde daha fazla işbirliğini teşvik edebilecektir. 

8.6.5 Devletler tarafından havacılık emniyetinin iyileştirilmesine yönelik kararlar veya tedbirler alındıkça (örneğin, 
düzenlemelerin tesis edilmesi veya gözetim yöntemlerine yönelik değişikliklerin uygulanması), dahili iletişimin yanı sıra 
harici iletişimde bulunulması da önem arz etmektedir.  Bu sayede, söz konusu Devletin taahhüdünün havacılık topluluğu 
genelindeki algısı güçlendirilebilir.  Böylelikle, Devlet emniyet amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunulabilecektir. 

8.6.6 Devletlere, emniyet teşviki tedbirlerinin tesis edilmesinde destek verecek birçok kaynak ve araç mevcuttur. 
Devletler tarafından benimsenebilecek birçok teşvik tedbirinin yapılandırılmasına yönelik yollardan biri bir iletişim planının 
oluşturulmasıdır.  Böyle bir plan, asgari olarak, havacılık topluluğunun ilgili üyelerinin belirlenmesini, gruplarından her birine 
iletilen mesajları ve bilgileri ve bu bilgilerin aktarılacağı yolları içerebilecektir.  Söz konusu iletişim planı, aynı zamanda, bu 
dahili ve harici kitlelerle iletişimde bulunulmasına yönelik kabiliyetin ve kanalların etkili bir şekilde geliştirilmesinde Sivil 
Havacılık Otoritesini (CAA) destekleyen bir yol haritası işlevi de görebilecektir.  Bu sayede, Devletlere, emniyet kültürünün 
inşa edilmesinin yanı sıra, gerek Devletlerin gerekse de hizmet sağlayıcılarının perspektifinden olmak üzere, başarılı 
emniyet yönetimi tarafından öngörülen gerekli verilerin ve araçların sağlanması bakımından fayda sağlanabilir. 

8.6.7 Bazı bilgiler, sosyal medya kullanılarak nispeten daha az resmi olan bültenler ve ilanlar vasıtasıyla 
iletilebilirken bazıları ise özel toplantılarda veya seminerlerde daha iyi bir şekilde ele alınır.  Söz konusu Devlet dahilinde 
pozitif emniyet kültürünün geliştirilmesinde en iyi sonuçlara ulaşacaklarına ve sonuçta etkin bir Devlet Emniyet Programına 
(SSP) ve söz konusu Devlet dahilinde daha emniyetli bir sivil havacılık sistemine ulaşacaklarına inanılan yeterli emniyet 
teşviki kanallarının ve medyanın uygulanması söz konusu Devletin görevidir. 

8.6.8 Bilgilerin dahilen bildirilmesi ve yayılması 

Not.— Herhangi bir koruma prensibi uygulanmadığı sürece, gönüllü emniyet raporlaması sistemlerinden 
alınan emniyet bilgileri korunacaktır. Bu koruma, zorunlu raporlama sisteminden alınan emniyet bilgilerini kapsayacak 
şekilde genişletilebilir.  Emniyet verilerinin, emniyet bilgilerinin ve ilgili kaynakların korunmasına ilişkin detaylar için bakınız 
Bölüm 7.  

8.6.8.1 Emniyet teşviki tedbirleri ve yayınları aynı zamanda herhangi bir Devlet dahilinde emniyet gözetimine katılan 
farklı organizasyonlar arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini geliştirebilir.  Devlet Emniyet Programı (SSP) dokümanı ve 
ilişkili Devlet emniyet ve yürütme politikaları, eğitimin entegrasyonunun ilgili bilgilerin bildirilmesinin ve yayılmasının başarılı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından esastır.  Farklı havacılık sektörlerinden sorumlu olan Devlet düzenleyici 
otoritelerinin yanı sıra Kaza Soruşturma Otoritesi (AIA) gibi diğer bağımsız idari kuruluşların, Devlet emniyet teşvikindeki 
ilgili rollerine yönelik entegre bir yaklaşıma sahip olmaları gerekir.  Devletler tarafından Devlet Emniyet Programı (SSP) 
Koordinasyon Grubunun üyeleri (Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasına ve sürdürülmesine dahil olan Devlet 
kuruluşları) arasında resmi bir iletişim kanalı tesis edilmelidir. 

8.6.8.2 Operasyonel perspektiften, uyumlaştırılmış Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gereklilikleri ve ilgili hizmet 
sağlayıcılarının izlenmesi de dahil olmak üzere, operasyonel stratejilerin Devlet havacılık otoriteleri arasında paylaşılması,
iletilmesi ve koordine edilmesi önemlidir.  Açık bir iletişim kanalı, farklı havacılık sektörlerine yönelik çelişen kabul 
kriterlerinin veya Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliklerinin oluşturulmasının önüne geçebilecektir. 

8.6.8.3 Devletler tarafından dahili iletişimlerinde ve bilgi dağıtımlarında ele alınması gereken bilgi örnekleri aşağıdakileri 
içerir:

a) Devlet Emniyet Programı (SSP) dokümantasyonu, politikaları ve prosedürleri;

b) Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler);

c) sektöre ilişkin emniyet performansı bilgileri;

d) sektöre ilişkin organizasyonel emniyet riskleri profilleri;
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8.7.2.2 Devletler tarafından, etkin Devlet Emniyet Programı (SSP) uygulamasını desteklemek üzere olgun bir 
temelin oluşturulması elzemdir.  Global Havacılık Emniyeti Planı (GASP) amaçları, Devletler tarafından etkin emniyet 
gözetimi sistemlerinin, Devlet Emniyet Programlarının (SSP'ler) ve gelecekteki havacılık sistemlerini destekleyecek 
gelişmiş emniyet yönetimi kabiliyetlerinin aşamalı olarak uygulanmasını gerektirmektedir.  Bu temel, daha performansa 
dayalı bir yaklaşımın desteklenmesi için ihtiyaç duyulan emniyet gözetimi sisteminin unsurlarından oluşur. 

8.7.2.3 Bu temeldeki eksikliklerin belirlenmesi için ICAO Evrensel Emniyet Gözetimi Denetim Programı (USOAP) 
vasıtasıyla toplanan veriler kullanılabilir.  Etkin Devlet Emniyet Programı (SSP) uygulamasıyla bağlantılı olan sorunlara 
ilişkin tatminkar olmayan Evrensel Emniyet Gözetimi Denetim Programı (USOAP) protokolü sorularının ele alınması, 
Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasındaki ilk adım olmalıdır. 

Devlet Emniyet Programı (SSP) uygulama planı 

8.7.2.4 Devlet Emniyet Programı (SSP) uygulamasının amacı, mevcut Devlet Emniyet Gözetiminin (SSO) ve 
emniyet yönetimi süreçlerinin aşamalı olarak iyileştirilmesidir.  Uygun görevler/alt görevler bir eylem planı kapsamında 
önceliklendirilir ve belgelendirilir. Devlet Emniyet Programı (SSP) üst seviye (açıklama) dokümanı ile birlikte Devlet 
Emniyet Programı (SSP) uygulama planı, söz konusu Devletin etkin Devlet Emniyet Programına (SSP) ve emniyet 
performansının sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik yolculuğunu yönlendiren "modelleri" ortaya koyar.  Dahil olan 
herkesin Devlet Emniyet Programının ve uygulamaya yönelik planlarının bilincinde olmasını sağlamak için bu iki kilit 
dokümanın tüm ilgili personel tarafından kolaylıkla ulaşılabilir olması sağlanmalıdır. 

8.7.3 Devlet Emniyet Programı (SSP) olgunluk değerlendirmesi 

Geri plan ve amaç 

8.7.3.1 Devlet Emniyet Programının (SSP) olgunluğuna yönelik değerlendirme, ICAO Standartlarını ve Tavsiye 
Edilen Uygulamaları (SARP'lar) ve söz konusu Devlet tarafından ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan kılavuz 
materyali yansıtan bir araç kullanılarak gerçekleştirilmelidir.  Söz konusu araç, Devletler tarafından, Devlet Emniyet 
Programının (SSP) sürekli olarak iyileştirilmesine ilişkin iç denetimlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır.  Bunlara, aynı 
zamanda, ICAO ve uygun görüldüğü üzer diğer harici kuruluşlar tarafından başvurulmalıdır.  Söz konusu araç, söz konusu 
Devlet tarafından Devlet Emniyet Programının (SSP) etkinliğinin değerlendirilmesi için kullanılabilen bir sorular (veya 
beklentiler) dizisine dayalı olmalıdır.  Devlet Emniyet Programı (SSP) olgunluk değerlendirmesi, tüm ilgili taraflardan bir 
çapraz kesitle, yüz yüze tartışmalar ve görüşmeler gibi etkileşimlerden faydalanacaktır.  Söz konusu araç esnek olmalı ve 
söz konusu Devletin havacılık sisteminin boyutuna ve karmaşıklığına tekabül etmelidir. 

Değerlendirme 

8.7.3.2 Devlet Emniyet Programının (SSP) temel unsurlarının oluşturulması sonrasında, dokümantasyona yönelik
bir değerlendirme gerçekleştirilebilir.  Bu değerlendirmenin amacı, Devlet Emniyet Programına (SSP) yönelik uyum ve 
performans beklentilerinin mevcut ve uygun olup olmadığını tespit etmektir.  Değerlendirmeyi destekleyecek kanıt 
toplanmalıdır.  Daha sonraki bir aşamada, Devlet Emniyet Programı (SSP), ne kadar iyi çalıştığının ve amaçlarına 
ulaşılmasında ne denli etkin olduğunun anlaşılabilmesi için değerlendirmeye tabi tutulabilir.  Netice her defasında arzu 
edilen sonucu ortaya koyduğunda etkinliğe ulaşılır.  Değerlendirme, normalde, uygun Devlet Emniyet Programı (SSP) 
yetkinliğine ve teknik uzmanlığa sahip olan bir ekip tarafından gerçekleştirilir ve kanıt, yine bu ekip tarafından toplanır. 
Değerlendirmenin, söz konusu organizasyon genelindeki etkinliğinin tespit edilmesi için organizasyonun farklı 
seviyelerindeki bir dizi kişi ile etkileşime imkan veren bir şekilde yapılandırılması önemlidir. Örneğin, emniyet politikasının 
yürürlüğe konduğu ve personel tarafından anlaşıldığı derecenin belirlenmesi, personelin çapraz kesitiyle etkileşim 
gerektirecektir. 
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8.7 DEVLET EMNİYET PROGRAMININ (SSP) UYGULANMASI 

Herhangi bir büyük çaplı proje uygulaması çalışmasında olduğu gibi, Devlet Emniyet Programı (SSP) 
uygulaması belirlenmiş bir zaman aralığı dahilinde tamamlanması gereken bir çok görev ve alt görev içerir.  Görevlerin 
sayısının yanı sıra her bir görevin kapsamı, söz konusu Devletin emniyet gözetimi sisteminin olgunluğa bağlıdır.  Çoğu 
Devlette, Devlet Emniyet Programının (SSP) geliştirilmesine ve uygulanmasına birçok organizasyon ve kuruluş dahil 
olur.  Bir uygulama planının geliştirilmesi bu sürecin kolaylaştırılmasına yardımcı olur.  Bu bölümde, kapsamlı bir 
sistem tanımının geliştirilmesinden, ölçeklendirilebilirliğe yönelik olarak dikkate alınması gereken hususlardan, 
boşluk analizinin gerçekleştirilmesinden ve sağlam bir Devlet Emniyet Programı (SSP) temelinin oluşturulmasının 
sağlanmasını içeren uygulama planının oluşturulmasından adımlar ortaya konmaktadır.  Bu bölümde ayrıca, Devlet 
Emniyet Programının (SSP) olgunluğuna yönelik sürekli değerlendirme ele alınmaktadır. 

8.7.1 Devletin sivil havacılık sistemi tanımı ve ölçeklendirilebilirliğe yönelik olarak dikkate alınması gereken 
hususlar 

8.7.1.1 Devletin havacılık sisteminin boyutunun ve karmaşıklığının ve unsurlar arasındaki etkileşimlerin anlaşılması, 
Devlet Emniyet Programının (SSP) planlanması bakımından esastır.  Devlet tarafından Devlet Emniyet Programının (SSP) 
uygulanması gerekli olmakla birlikte, gerekliliklerin nasıl karşılandığı havacılık sisteminin boyutuna ve karmaşıklığına bağlı 
olacaktır.  Ölçeklendirilebilirliğe ilişkin daha fazla bilgiye 1. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.7.1.2 Devlet Emniyet Programında (SSP) aynı zamanda, her bir havacılık alanındaki hizmet sağlayıcısı sayısı, 
bunların boyutu ve karmaşıklığı ile bölgesel ortam göz önünde bulundurulacaktır.  Küçük sayıda hizmet sağlayıcılarına 
sahip olan Devletler tarafından bölgesel ortaklıkların kurulması göz önünde bulundurulmalıdır.  Diğer Devletler ile veya 
Bölgesel Emniyet Gözetimi Organizasyonları (RSOO'lar) vasıtasıyla bölgesel ortaklıklar ve öğrenilen derslerin ve emniyet 
riski bilgilerinin paylaşılması, Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasının faydalarını azami hale getirirken etkiyi 
minimuma indirecektir. 

8.7.1.3 Söz konusu Devlet tarafından, sivil havacılık sistemi tanımında çeşitli Devlet havacılık otoriteleri ile havacılık 
sistemi tanımlanmalıdır.  Organizasyonel yapılara ve arayüz bağlantılarına ilişkin genel bakış buna dahil olmalıdır.  Bu 
tanımlama, Devlet Emniyet Programı (SSP) uygulama planlama süreci kapsamındadır. Böyle bir gözden geçirmede 
aşağıdakilere ilişkin bir açıklamaya yer verilmelidir: 

a) çeşitli Devlet havacılık otoriteleri de dahil olmak üzere, mevcut havacılık düzenleyici çerçevesinin yapısı;

b) çeşitli düzenleyici otoritelerin emniyet yönetimi görevleri ve sorumlulukları;

c) organizasyonlar arasında Devlet Emniyet Programının (SSP) koordinasyonuna yönelik platform veya 
mekanizma ve

d) Devlet seviyesinde ve her bir organizasyon bünyesinde olmak üzere dahili bir gözden geçirme mekanizması.

8.7.2 Devlet Emniyet Programı (SSP) boşluk analizi ve uygulama planı 

Devlet Emniyet Programı (SSP) boşluk analizi 

8.7.2.1 Devlet Emniyet Programı (SSP) uygulama planının oluşturulması öncesinde boşluk analizi 
gerçekleştirilmelidir.  Boşluk analizinin amacı, mevcut Devlet yapıları ve süreçleri ile söz konusu Devlette etkin bir Devlet
Emniyet Programı (SSP) uygulaması için gerekli olanlar arasındaki boşluğa ilişkin detaylı bir anlayışa ulaşılmasıdır.  Birçok 
Devlet için, boşluk analizi, hatırı sayılır ölçüde emniyet yönetimi kabiliyetinin halihazırda mevcut olduğunu ortaya çıkarır.
Buradaki zorluk ise, tipik olarak, söz konusu mevcut kabiliyetlerin geliştirilmesi, tekrar uyumlu hale getirilmesi ve 
desteklenmesidir.  Tedbir gerektiren olarak belirlenen unsurlar veya süreçler, Devlet Emniyet Programı (SSP) uygulama 
planının temelini teşkil eder. 
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herkesin Devlet Emniyet Programının ve uygulamaya yönelik planlarının bilincinde olmasını sağlamak için bu iki kilit 
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Edilen Uygulamaları (SARP'lar) ve söz konusu Devlet tarafından ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan kılavuz 
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Değerlendirme 
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ulaşılmasında ne denli etkin olduğunun anlaşılabilmesi için değerlendirmeye tabi tutulabilir.  Netice her defasında arzu 
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8.7 DEVLET EMNİYET PROGRAMININ (SSP) UYGULANMASI 
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sağlanmasını içeren uygulama planının oluşturulmasından adımlar ortaya konmaktadır.  Bu bölümde ayrıca, Devlet 
Emniyet Programının (SSP) olgunluğuna yönelik sürekli değerlendirme ele alınmaktadır. 

8.7.1 Devletin sivil havacılık sistemi tanımı ve ölçeklendirilebilirliğe yönelik olarak dikkate alınması gereken 
hususlar 
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uygulanması gerekli olmakla birlikte, gerekliliklerin nasıl karşılandığı havacılık sisteminin boyutuna ve karmaşıklığına bağlı 
olacaktır.  Ölçeklendirilebilirliğe ilişkin daha fazla bilgiye 1. Bölüm kapsamında ulaşılabilir. 

8.7.1.2 Devlet Emniyet Programında (SSP) aynı zamanda, her bir havacılık alanındaki hizmet sağlayıcısı sayısı, 
bunların boyutu ve karmaşıklığı ile bölgesel ortam göz önünde bulundurulacaktır.  Küçük sayıda hizmet sağlayıcılarına 
sahip olan Devletler tarafından bölgesel ortaklıkların kurulması göz önünde bulundurulmalıdır.  Diğer Devletler ile veya 
Bölgesel Emniyet Gözetimi Organizasyonları (RSOO'lar) vasıtasıyla bölgesel ortaklıklar ve öğrenilen derslerin ve emniyet 
riski bilgilerinin paylaşılması, Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanmasının faydalarını azami hale getirirken etkiyi 
minimuma indirecektir. 

8.7.1.3 Söz konusu Devlet tarafından, sivil havacılık sistemi tanımında çeşitli Devlet havacılık otoriteleri ile havacılık 
sistemi tanımlanmalıdır.  Organizasyonel yapılara ve arayüz bağlantılarına ilişkin genel bakış buna dahil olmalıdır.  Bu 
tanımlama, Devlet Emniyet Programı (SSP) uygulama planlama süreci kapsamındadır. Böyle bir gözden geçirmede 
aşağıdakilere ilişkin bir açıklamaya yer verilmelidir: 

a) çeşitli Devlet havacılık otoriteleri de dahil olmak üzere, mevcut havacılık düzenleyici çerçevesinin yapısı;

b) çeşitli düzenleyici otoritelerin emniyet yönetimi görevleri ve sorumlulukları;

c) organizasyonlar arasında Devlet Emniyet Programının (SSP) koordinasyonuna yönelik platform veya 
mekanizma ve

d) Devlet seviyesinde ve her bir organizasyon bünyesinde olmak üzere dahili bir gözden geçirme mekanizması.

8.7.2 Devlet Emniyet Programı (SSP) boşluk analizi ve uygulama planı 

Devlet Emniyet Programı (SSP) boşluk analizi 

8.7.2.1 Devlet Emniyet Programı (SSP) uygulama planının oluşturulması öncesinde boşluk analizi 
gerçekleştirilmelidir.  Boşluk analizinin amacı, mevcut Devlet yapıları ve süreçleri ile söz konusu Devlette etkin bir Devlet
Emniyet Programı (SSP) uygulaması için gerekli olanlar arasındaki boşluğa ilişkin detaylı bir anlayışa ulaşılmasıdır.  Birçok 
Devlet için, boşluk analizi, hatırı sayılır ölçüde emniyet yönetimi kabiliyetinin halihazırda mevcut olduğunu ortaya çıkarır.
Buradaki zorluk ise, tipik olarak, söz konusu mevcut kabiliyetlerin geliştirilmesi, tekrar uyumlu hale getirilmesi ve 
desteklenmesidir.  Tedbir gerektiren olarak belirlenen unsurlar veya süreçler, Devlet Emniyet Programı (SSP) uygulama 
planının temelini teşkil eder. 
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Bölüm 9 

EMNİYET YÖNETİMİ SİSTEMLERİ (SMS) 

9.1 GİRİŞ 

9.1.1 Bu bölümde, Annex 19'a uygun olarak Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesinin uygulanmasına ilişkin 
olarak hizmet sağlayıcılarına yönelik rehberlik ile Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) gözetimine ilişkin olarak Devletlere 
yönelik rehberlik sunulmaktadır. 

9.1.2 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) amacı, hizmet sağlayıcılarına, emniyetin yönetilmesine yönelik 
sistematik bir yaklaşımın sağlanmasıdır.  Tehlikelerin tanımlanması, emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanması 
ve analiz edilmesi ve emniyet risklerinin sürekli olarak değerlendirilmesi vasıtasıyla emniyet performansının sürekli olarak 
iyileştirilmesi için tasarlanmıştır. Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS), havacılık kazalarıyla ve olaylarıyla sonuçlanmaları 
öncesinde emniyet risklerinin proaktif bir şekilde hafifletmeyi amaçlar.  Hizmet sağlayıcılarına, havacılık emniyetine 
sağladıkları katkıya dair daha fazla anlayış kazandırırken, faaliyetlerini, emniyet performansını ve kaynakları etkin bir 
şekilde yönetme imkanı verir.  Etkin bir Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS), Devletlere, söz konusu hizmet sağlayıcısının 
emniyet risklerini yönetme becerisini sergiler ve Devlet seviyesinde ekin emniyet yönetimine imkan verir. 

9.1.3 Uluslararası genel havacılık işletmeleri tarafından işletmekte oldukları uçaklara yönelik Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) kriterleri Tescil Devleti tarafından belirlendiği şekilde tespit edilmeli ve Emniyet Yönetimi Sistemlerinin 
(SMS) Tescil Devleti nezdinde kabul edilebilir olması sağlanmalıdır.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kabul 
edilebilirliğini kolaylaştırmak üzere, uluslararası genel havacılık işletmeleri tarafından Tescil Devletinden herhangi bir 
sektörel uygulama esasına izin verilip verilmediği sorulmalıdır. 

9.1.4 Annex 6, Kısım I'e uygun olarak tanzim olunan Hava İşletme Ruhsatına (AOC) sahip olarak birden fazla 
Tescil Devleti kapsamındaki büyük veya turbojet uçakların işleticilerinin hizmet sağlayıcıları olduğu değerlendirilmektedir 
ve bu sebeple, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS), İşletici Devleti nezdinde kabul edilebilir kılınmalıdır.

9.2 EMNİYET YÖNETİMİ SİSTEMİ (SMS) ÇERÇEVESİ 

9.2.1 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasına ve sürdürülmesine yönelik çerçeve Annex 19 
kapsamında belirtilmektedir.  Söz konusu hizmet sağlayıcısının boyutuna ve karmaşıklığına bakılmaksızın, Emniyet 
Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesinin tüm unsurları uygulanır.  Uygulamanın, söz konusu organizasyona ve söz konusu 
organizasyonun faaliyetlerine uyarlanması gerekir. 
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Kesintisiz izleme ve sürekli iyileştirme 

8.7.3.3 Söz konusu Devlet tarafından aynı araç, kesintisiz izleme ve sürekli iyileştirme sırasında Devlet Emniyet 
Programının (SSP) etkinliğinin değerlendirilmesi için kullanılabilecektir.  Değerlendirmenin havacılık sistemindeki 
değişiklikleri saptaması muhtemel olacaktır.  Çoğu Devlet için, Devlet Emniyet Programının (SSP) uygulanması zaman 
alacak ve tüm unsurların etkin bir şekilde çalıştığı bir olgunluk seviyesine gelmesi birkaç yıl alacaktır.  Şekil 8-5
kapsamında, Devlet tarafından Devlet Emniyet Programı (SSP) uygulandıkça ve geliştirildikçe Devlet Emniyet Programının 
(SSP) olgunluğuna ilişkin farklı seviyeler gösterilmektedir. 

8.7.3.4 Başlangıçta kilit unsurların mevcudiyetine ve uygunluğuna bakılarak çeşitli aşamalarda Devlet Emniyet 
Programı (SSP) değerlendirmesi gerçekleştirilebilir. Daha sonraki bir aşamada, Devlet Emniyet Programı (SSP), ne kadar 
iyi çalıştığının ve amaçlarına ulaşılmasında ne denli etkin olduğunun anlaşılabilmesi için değerlendirmeye tabi tutulabilir. 
Devletler, mükemmeliyete yönelik sürekli iyileştirmeyi desteklemek için periyodik olarak değerlendirmeler 
gerçekleştirmeye devam edebilirler. 

Şekil 8-5. Devlet Emniyet Programı (SSP) olgunluk yolculuğu 
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9.3.4.2 Tüm personelin emniyet politikasını anlamasını ve emniyet politikasına uygun olarak çalışmasını sağlamak 
için organizasyon genelinde emniyet politikasının iletilmesi yönetimin sorumluluğundadır. 

9.3.4.3 Organizasyonun emniyete yönelik taahhüdünü yansıtmak üzere, emniyet politikasında aşağıdakilere yönelik 
taahhüde yer verilmelidir:

a) emniyet performansı seviyesinin sürekli olarak iyileştirilmesi;

b) organizasyon dahilinde pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesi ve sürdürülmesi;

c) tüm geçerli düzenleyici gerekliliklere riayetin sağlanması;

d) emniyetli bir ürün veya hizmet sunulması için gerekli kaynakların sağlanması;

e) emniyetin tüm yöneticilerin birincil sorumluluğu olmasının sağlanması ve

f) tüm seviyelerde anlaşılmasının, uygulanmasının ve sürdürülmesinin sağlanması.

9.3.4.4 Emniyet politikasının, aynı zamanda, emniyet sorunlarının rapor edilmesini teşvik etmek ve rapor edilen 
emniyet olayları veya emniyet sorunları halinde uygulanan disiplin politikası hakkında personeli bilgilendirmek üzere 
emniyet raporlaması sistemine atıfta bulunması gerekir. 

9.3.4.5 Disiplin politikası, organizasyon tarafından herhangi bir disiplin tedbirinin alınmasının gerekli olup 
olmadığının belirlenmesi için herhangi bir hatanın veya kural ihlalinin gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek için 
kullanılır.  Dahil olan kişilere adil muamelede bulunulmasını sağlamak için, bu tespitte bulunulmasından sorumlu olanların, 
söz konusu olayın bağlamı tümüyle değerlendirilebilecek şekilde gerekli teknik uzmanlığa sahip olmaları elzemdir.

9.3.4.6 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yanı sıra raporlamada bulunanların korunmasına yönelik bir politika 
raporlama kültürü üzerinde pozitif bir etkiye sahip olabilir.  Söz konusu hizmet sağlayıcısı ve Devlet tarafından, personeli 
veya spesifik hizmet sağlayıcılarını belirtmek zorunda kalmadan anlamlı emniyet analizlerinin gerçekleştirilmesine imkan 
vermek üzere raporların kimliksizleştirilmesine ve bir araya getirilmesine imkan verilmesi gerekir. Büyük çaplı olaylar 
hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) dışında olan süreçleri ve prosedürleri başlatabilecek, ilgili Devlet 
otoritesi tarafından her durumda raporların önceden kimliksizleştirilmesine izin verilmeyebilecektir.  Yine de raporların 
uygun bir şekilde kimliksizleştirilmesine imkan veren bir politika, toplanan verilerin niteliğini iyileştirebilir. 

Emniyet amaçları 

9.3.4.7 Kendi emniyet politikasını göz önünde bulundurarak, söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından, aynı 
zamanda, emniyet sonuçlarına ilişkin olarak neye ulaşmayı amaçladığının tanımlanması için emniyet amaçlarının 
belirlenmesi gerekir.  Emniyet amaçlarının, söz konusu organizasyonun emniyet önceliklerine ilişkin kısa, üst seviye 
beyanlar olmaları ve en belirgin emniyet risklerine işaret etmeleri gerekir.  Emniyet amaçlarına emniyet politikasında yer 
verilebilir (veya emniyet amaçları ayrı olarak belgelenebilir) ve emniyet amaçları, söz konusu organizasyon tarafından 
emniyet bakımından ulaşılması amaçlanan şeyleri tanımlar.  Bu emniyet amaçlarının başarısının izlenmesi için emniyet 
performansı göstergelerine (SPI'ler) ve emniyet performansı hedeflerine (SPT'ler) ihtiyaç duyulur ve bu Bölümde 3. Bileşen 
kapsamında bunlara ilişkin ayrıntılar ayrıca belirtilmektedir.  

9.3.4.8 Güncel halde kalmaya devam ettiklerinden emin olmak için emniyet politikasının ve emniyet amaçlarının 
periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekir (örneğin, sorumlu yönetici değişikliği bunların gözden geçirilmesini 
gerektirecektir).  

9-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

9.2.2 ICAO Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesi aşağıdaki dört bileşenden ve on iki unsurdan oluşur:

Tablo 10. ICAO EMNİYET YÖNETİMİ SİSTEMİ (SMS) çerçevesinin bileşenleri ve unsurları 

BİLEŞEN UNSUR 

1. Emniyet politikası ve amaçları 1.1 Yönetim taahhüdü 

1.2 Emniyet mesuliyeti ve sorumlulukları 

1.3 Kilit öneme sahip olan emniyet personelinin tayini

1.4 Acil durum müdahale planlamasının koordinasyonu 

1.5 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyonu

2. Emniyet riski yönetimi 2.1 Tehlike tanımlama

2.2 Emniyet riski değerlendirmesi ve hafifletmesi

3. Emniyet güvencesi 3.1 Emniyet performansı izlemesi ve ölçümü 

3.2 Değişiklik yönetimi

3.3 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) sürekli iyileştirilmesi 

4. Emniyet teşviki 4.1 Eğitim ve öğretim

4.2 Emniyet iletişimi

9.3 1. BİLEŞEN: EMNİYET POLİTİKASI VE AMAÇLARI 

9.3.1 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesinin ilk bileşeni, emniyet yönetiminin etkin olabileceği bir ortamın 
oluşturulmasına odaklanır.  Üst yönetimin emniyete yönelik taahhüdünü, hedeflerini ve destekleyici organizasyon yapısını 
ortaya koyan bir emniyet politikasına ve amaçlarına dayandırılır. 

9.3.2 Yönetim taahhüdü ve emniyet liderliği, etkin bir Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması bakımından 
kilit öneme sahiptir ve emniyet politikası ve emniyet amaçlarının belirlenmesiyle ortaya koyulur.  Emniyete yönelik yönetim 
taahhüdü, yönetim karar alma ve kaynak tahsisatı vasıtasıyla kanıtlanır; pozitif emniyet kültürünün oluşturulması için bu 
kararların ve tedbirlerin daima emniyet politikası ve amaçları ile tutarlı olması gerekir. 

9.3.3 Emniyet politikasının üst yönetim tarafından geliştirilmesi ve onaylanması ve sorumlu yönetici tarafından 
imzalanması gerekir.  Karşılıklı sorumluluk hissinin teşvik edilmesi için emniyet politikasının ve emniyet amaçlarının 
geliştirilmesinde kilit öneme sahip olan personele ve uygun olduğunda personeli temsil eden organlara (çalışan forumları, 
işçi sendikaları) danışılması gerekir. 

9.3.4 Yönetim taahhüdü 

Emniyet politikası 

9.3.4.1 Emniyet politikasının üst yönetim ve sorumlu yönetici tarafından görülür bir şekilde onaylanması gerekir. 
"Görülür onay", yönetim tarafından emniyet politikasına verilen aktif desteğin organizasyonun geri kalanı tarafından görülür 
hale getirilmesi anlamına gelir.  Bu, herhangi bir iletişim yöntemiyle ve faaliyetlerin emniyet politikasına uyumlu hale 
getirilmesiyle yapılabilir. 
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9.3.4.2 Tüm personelin emniyet politikasını anlamasını ve emniyet politikasına uygun olarak çalışmasını sağlamak 
için organizasyon genelinde emniyet politikasının iletilmesi yönetimin sorumluluğundadır. 

9.3.4.3 Organizasyonun emniyete yönelik taahhüdünü yansıtmak üzere, emniyet politikasında aşağıdakilere yönelik 
taahhüde yer verilmelidir:

a) emniyet performansı seviyesinin sürekli olarak iyileştirilmesi;

b) organizasyon dahilinde pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesi ve sürdürülmesi;

c) tüm geçerli düzenleyici gerekliliklere riayetin sağlanması;

d) emniyetli bir ürün veya hizmet sunulması için gerekli kaynakların sağlanması;

e) emniyetin tüm yöneticilerin birincil sorumluluğu olmasının sağlanması ve

f) tüm seviyelerde anlaşılmasının, uygulanmasının ve sürdürülmesinin sağlanması.

9.3.4.4 Emniyet politikasının, aynı zamanda, emniyet sorunlarının rapor edilmesini teşvik etmek ve rapor edilen 
emniyet olayları veya emniyet sorunları halinde uygulanan disiplin politikası hakkında personeli bilgilendirmek üzere 
emniyet raporlaması sistemine atıfta bulunması gerekir. 

9.3.4.5 Disiplin politikası, organizasyon tarafından herhangi bir disiplin tedbirinin alınmasının gerekli olup 
olmadığının belirlenmesi için herhangi bir hatanın veya kural ihlalinin gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek için 
kullanılır.  Dahil olan kişilere adil muamelede bulunulmasını sağlamak için, bu tespitte bulunulmasından sorumlu olanların, 
söz konusu olayın bağlamı tümüyle değerlendirilebilecek şekilde gerekli teknik uzmanlığa sahip olmaları elzemdir.

9.3.4.6 Emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin yanı sıra raporlamada bulunanların korunmasına yönelik bir politika 
raporlama kültürü üzerinde pozitif bir etkiye sahip olabilir.  Söz konusu hizmet sağlayıcısı ve Devlet tarafından, personeli 
veya spesifik hizmet sağlayıcılarını belirtmek zorunda kalmadan anlamlı emniyet analizlerinin gerçekleştirilmesine imkan 
vermek üzere raporların kimliksizleştirilmesine ve bir araya getirilmesine imkan verilmesi gerekir. Büyük çaplı olaylar 
hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) dışında olan süreçleri ve prosedürleri başlatabilecek, ilgili Devlet 
otoritesi tarafından her durumda raporların önceden kimliksizleştirilmesine izin verilmeyebilecektir.  Yine de raporların 
uygun bir şekilde kimliksizleştirilmesine imkan veren bir politika, toplanan verilerin niteliğini iyileştirebilir. 

Emniyet amaçları 

9.3.4.7 Kendi emniyet politikasını göz önünde bulundurarak, söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından, aynı 
zamanda, emniyet sonuçlarına ilişkin olarak neye ulaşmayı amaçladığının tanımlanması için emniyet amaçlarının 
belirlenmesi gerekir.  Emniyet amaçlarının, söz konusu organizasyonun emniyet önceliklerine ilişkin kısa, üst seviye 
beyanlar olmaları ve en belirgin emniyet risklerine işaret etmeleri gerekir.  Emniyet amaçlarına emniyet politikasında yer 
verilebilir (veya emniyet amaçları ayrı olarak belgelenebilir) ve emniyet amaçları, söz konusu organizasyon tarafından 
emniyet bakımından ulaşılması amaçlanan şeyleri tanımlar.  Bu emniyet amaçlarının başarısının izlenmesi için emniyet 
performansı göstergelerine (SPI'ler) ve emniyet performansı hedeflerine (SPT'ler) ihtiyaç duyulur ve bu Bölümde 3. Bileşen 
kapsamında bunlara ilişkin ayrıntılar ayrıca belirtilmektedir.  

9.3.4.8 Güncel halde kalmaya devam ettiklerinden emin olmak için emniyet politikasının ve emniyet amaçlarının 
periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekir (örneğin, sorumlu yönetici değişikliği bunların gözden geçirilmesini 
gerektirecektir).  

9-2 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

9.2.2 ICAO Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesi aşağıdaki dört bileşenden ve on iki unsurdan oluşur:

Tablo 10. ICAO EMNİYET YÖNETİMİ SİSTEMİ (SMS) çerçevesinin bileşenleri ve unsurları 

BİLEŞEN UNSUR 

1. Emniyet politikası ve amaçları 1.1 Yönetim taahhüdü 

1.2 Emniyet mesuliyeti ve sorumlulukları 

1.3 Kilit öneme sahip olan emniyet personelinin tayini

1.4 Acil durum müdahale planlamasının koordinasyonu 

1.5 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyonu

2. Emniyet riski yönetimi 2.1 Tehlike tanımlama

2.2 Emniyet riski değerlendirmesi ve hafifletmesi

3. Emniyet güvencesi 3.1 Emniyet performansı izlemesi ve ölçümü 

3.2 Değişiklik yönetimi

3.3 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) sürekli iyileştirilmesi 

4. Emniyet teşviki 4.1 Eğitim ve öğretim

4.2 Emniyet iletişimi

9.3 1. BİLEŞEN: EMNİYET POLİTİKASI VE AMAÇLARI 

9.3.1 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) çerçevesinin ilk bileşeni, emniyet yönetiminin etkin olabileceği bir ortamın 
oluşturulmasına odaklanır.  Üst yönetimin emniyete yönelik taahhüdünü, hedeflerini ve destekleyici organizasyon yapısını 
ortaya koyan bir emniyet politikasına ve amaçlarına dayandırılır. 

9.3.2 Yönetim taahhüdü ve emniyet liderliği, etkin bir Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması bakımından 
kilit öneme sahiptir ve emniyet politikası ve emniyet amaçlarının belirlenmesiyle ortaya koyulur.  Emniyete yönelik yönetim 
taahhüdü, yönetim karar alma ve kaynak tahsisatı vasıtasıyla kanıtlanır; pozitif emniyet kültürünün oluşturulması için bu 
kararların ve tedbirlerin daima emniyet politikası ve amaçları ile tutarlı olması gerekir. 

9.3.3 Emniyet politikasının üst yönetim tarafından geliştirilmesi ve onaylanması ve sorumlu yönetici tarafından 
imzalanması gerekir.  Karşılıklı sorumluluk hissinin teşvik edilmesi için emniyet politikasının ve emniyet amaçlarının 
geliştirilmesinde kilit öneme sahip olan personele ve uygun olduğunda personeli temsil eden organlara (çalışan forumları, 
işçi sendikaları) danışılması gerekir. 

9.3.4 Yönetim taahhüdü 

Emniyet politikası 

9.3.4.1 Emniyet politikasının üst yönetim ve sorumlu yönetici tarafından görülür bir şekilde onaylanması gerekir. 
"Görülür onay", yönetim tarafından emniyet politikasına verilen aktif desteğin organizasyonun geri kalanı tarafından görülür 
hale getirilmesi anlamına gelir.  Bu, herhangi bir iletişim yöntemiyle ve faaliyetlerin emniyet politikasına uyumlu hale 
getirilmesiyle yapılabilir. 
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Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) günlük çalışmasına ilişkin sorumluluğun delege edilebilmesine karşın, sorumlu 
yönetici tarafından ne sisteme ilişkin mesuliyet ne de emniyet risklerine ilişkin kararlar delege edilebilir.  Örneğin, aşağıdaki 
emniyet mesuliyetleri delege edilemez: 

a) emniyet politikalarının uygun olduğundan ve iletildiğinden emin olunması;

b) kaynakların gerekli şekilde tahsis edilmesinin sağlanması (finansman, personel, eğitim, iktisap) ve

c) kabul edilebilir emniyet riski limitlerinin belirlenmesi ve gerekli kontrollere kaynak sağlanması.

9.3.5.7 Sorumlu yöneticinin aşağıdaki emniyet mesuliyetlerine sahip olması uygundur:

a) etkin bir Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) gereğince uygulanması için yeterli mali kaynakların ve
insan kaynaklarının sağlanması;

b) pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesi;

c) emniyet politikasının belirlenmesi ve teşvik edilmesi;

d) organizasyonun emniyet amaçlarının belirlenmesi;

e) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) gereğince uygulanmasının ve gerekliliklere göre işlemesinin
sağlanması ve

f) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) sürekli olarak iyileştirilmesine çalışılması.

9.3.5.8 Sorumlu yöneticinin yetkileri, bunlarla sınırlı kalmamak üzere, aşağıdakilere ilişkin nihai yetkiyi içerir: 

a) tüm emniyet sorunlarının çözüme kavuşturulması ve

b) söz konusu operasyonu veya faaliyeti durdurma yetkisi de dahil olmak üzere, organizasyonun
sertifikası, yetkilendirmesi veya onayı kapsamındaki operasyonlar.

9.3.5.9 Emniyet riski tolere edilebilirliğine ilişkin kararlar alma yetkisinin tanımlanması gerekir.  Risklerin kabul 
edilebilirliğine ilişkin kararların kimin tarafından alınabildiği ve herhangi bir değişikliğin uygulanabileceğinin kabulüne dair 
yetki buna dahildir.  Söz konusu yetki herhangi bir kişiye, yönetim pozisyonuna veya komiteye verilebilecektir. 

9.3.5.10 Emniyet riski tolere edilebilirliğine ilişkin kararları alma yetkisinin söz konusu yöneticinin genel karar alma ve 
kaynak tahsisi yetkisi ile örtüşmesi gerekir.  Daha düşük seviyedeki bir yönetici (veya yönetim grubu), belirli bir seviyeye 
kadar tolere edilebilirlik kararları almak üzere yetkilendirilebilir.  Söz konusu yöneticinin yetkisini aşan risk seviyeleri,
değerlendirilmek üzere daha fazla yetkiye sahip olan daha yüksek bir yönetim seviyesine intikal ettirilmelidir. 

Mesuliyet ve sorumluluklar 

9.3.5.11 Emniyetli ürünlerin ve operasyonların sunulmasını destekleyen emniyet ile ilgili görevlere dahil olan tüm 
personelin, yönetimin ve çalışanların mesuliyetleri ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanmalıdır.  Emniyet 
sorumlulukları, söz konusu çalışanın organizasyonun emniyet performansına (organizasyonel emniyet sonuçları) yönelik 
katkısına odaklanmalıdır.  Emniyetin yönetimi ana bir işlevdir ve bu itibarla, her bir üst düzey yöneticinin, Emniyet Yönetimi 
Sisteminin (SMS) çalışmasına bir derece dahli söz konusudur. 

9.3.5.12 Tanımlanan tüm mesuliyetler, sorumluluklar ve yetkiler, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) dokümantasyonunda belirtilmeli ve organizasyon genelinde bildirilmelidir.  Her bir üst düzey yöneticinin 
emniyet mesuliyetleri ve sorumlulukları kendi görev tanımının ayrılmaz bileşenleridir.  Bölüm yöneticileri ile emniyet 
yöneticisi arasındaki farklı emniyet yönetimi işlevleri de bu kapsamda yer almalıdır (detaylar için bakınız 9.3.6).

9-4 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

9.3.5 Emniyet mesuliyeti ve sorumlulukları 

Sorumlu yönetici 

9.3.5.1 Tipik olarak genel müdür olmak üzere, sorumlu yönetici, söz konusu organizasyonun emniyetli operasyonu 
üzerinde nihai yetkiye sahip olan kişidir.  Sorumlu yönetici, emniyeti ana bir organizasyonel değer olarak aşılayan emniyet 
amaçlarını ve emniyet politikasını belirler ve teşvik eder.  Sorumlu yöneticinin, söz konusu organizasyon hesabına karar 
alma yetkisine sahip olması, gerek mali kaynaklar gerek insan kaynakları olmak üzere, kaynakların kontrolüne sahip 
olması, emniyet sorunlarına ve emniyet risklerine işaret edilmesi için uygun tedbirlerin alınmasının sağlanmasından 
sorumlu olması ve kazalara ve olaylara karşılık verilmesinden sorumlu olması gerekir. 

9.3.5.2 Söz konusu hizmet sağlayıcısı için, özellikle birden fazla kuruluşa ve birden fazla sertifikaya, yetkilendirmeye 
veya onaya sahip olan büyük çaplı karmaşık organizasyonlarda olmak üzere, sorumlu yönetici olmaya en uygun kişinin 
belirlenmesine yönelik zorluklar söz konusu olabilecektir.  Seçilen kişinin organizasyonel olarak söz konusu 
organizasyonun en yüksek seviyesinde konumlandırılması ve bu sayede doğru stratejik emniyet kararlarının alınmasının 
sağlanması önemlidir. 

9.3.5.3 Hizmet sağlayıcısı tarafından, sorumlu yöneticinin, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkin olmasının 
sağlanmasına yönelik işlem yapma yetkisiyle söz konusu organizasyondaki herhangi bir seviyedeki genel emniyet 
performansına ilişkin sorumluluk verilerek belirlenmesi gerekmektedir.  Yönetimin tüm üyelerinin spesifik emniyet 
mesuliyetlerinin tanımlanması ve bu kişilerin Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) ilişkin görevlerinin bu kişiler tarafından 
pozitif emniyet kültürüne nasıl katkı sağlanabildiğini yansıtması gerekir.  Emniyet sorumlulukları, mesuliyetleri ve yetkileri, 
organizasyonun genelinde belgelenmeli ve bildirilmelidir.  Yöneticilerin emniyet mesuliyetleri, Emniyet Yönetimi Sisteminin 
(SMS) etkin ve etkili performansı için gerekli olan insan kaynaklarının, teknik, mali veya diğer kaynakların tahsis edilmesini 
kapsamalıdır. 

Not.— "Mesuliyet" terimi, delege edilemeyen yükümlülüklere atıfta bulunmaktadır. "Sorumluluklar" terimi, 
delege edilebilecek olan işlevlere ve faaliyetlere atıfta bulunmaktadır.  

9.3.5.4 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS), tümü aynı tüzel kişiliğin kapsamında olan birçok farklı sertifikaya, 
yetkilendirmeye veya onaya uygulandığı hallerde, tek bir sorumlu yöneticinin olması gerekir.  Bunun mümkün olmadığı 
hallerde, her bir organizasyonel sertifika, yetkilendirme veya onay için münferit sorumlu yöneticilerin belirlenmesi ve 
mesuliyete ilişkin aşık hatların tanımlanması gerekir; bu kişilerin emniyet mesuliyetlerinin nasıl koordine edileceğinin 
belirlenmesi de önemlidir. 

9.3.5.5 Sorumlu yöneticinin görülür şekilde dahil olabileceği en etkili yollardan biri düzenli olarak üst düzey emniyet 
toplantılarına liderlik edilmesidir.  Söz konusu organizasyonun emniyetinden nihai olarak sorumlu olan kişi olması 
sebebiyle, bu toplantılara faal bir şekilde dahil olunması sorumlu yönetici tarafından aşağıdakilerin yapılmasına imkan 
verir:  

a) emniyet amaçlarının gözden geçirilmesi;

b) emniyet performansının ve emniyet hedeflerine ulaşılmasının izlenmesi;

c) zamanında emniyet kararlarının alınması;

d) uygun kaynakların tahsis edilmesi;

e) yöneticilerin emniyet sorumluluklarından, performanstan ve uygulama zaman aralıklarından mesul tutulması ve

f) tüm personel tarafından emniyet ile ilgili ve emniyetten sorumlu olan bir üst düzey yetkili olarak görülme.

9.3.5.6 Sorumlu yönetici, söz konusu organizasyonun günlük faaliyetlerine veya işyerinde karşılaşılan problemlere
genellikle dahil olmaz ve Emniyet Yönetimi Sistemini (SMS) yönetmek ve işletmek üzere uygun bir organizasyonel yapının
olmasını sağlamalıdır.  Emniyet yönetimi sorumluluğu genellikle üst yönetim ekibine veya diğer kilit öneme sahip personele
delege edilir.
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Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) günlük çalışmasına ilişkin sorumluluğun delege edilebilmesine karşın, sorumlu 
yönetici tarafından ne sisteme ilişkin mesuliyet ne de emniyet risklerine ilişkin kararlar delege edilebilir.  Örneğin, aşağıdaki 
emniyet mesuliyetleri delege edilemez: 

a) emniyet politikalarının uygun olduğundan ve iletildiğinden emin olunması;

b) kaynakların gerekli şekilde tahsis edilmesinin sağlanması (finansman, personel, eğitim, iktisap) ve

c) kabul edilebilir emniyet riski limitlerinin belirlenmesi ve gerekli kontrollere kaynak sağlanması.

9.3.5.7 Sorumlu yöneticinin aşağıdaki emniyet mesuliyetlerine sahip olması uygundur:

a) etkin bir Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) gereğince uygulanması için yeterli mali kaynakların ve
insan kaynaklarının sağlanması;

b) pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesi;

c) emniyet politikasının belirlenmesi ve teşvik edilmesi;

d) organizasyonun emniyet amaçlarının belirlenmesi;

e) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) gereğince uygulanmasının ve gerekliliklere göre işlemesinin
sağlanması ve

f) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) sürekli olarak iyileştirilmesine çalışılması.

9.3.5.8 Sorumlu yöneticinin yetkileri, bunlarla sınırlı kalmamak üzere, aşağıdakilere ilişkin nihai yetkiyi içerir: 

a) tüm emniyet sorunlarının çözüme kavuşturulması ve

b) söz konusu operasyonu veya faaliyeti durdurma yetkisi de dahil olmak üzere, organizasyonun
sertifikası, yetkilendirmesi veya onayı kapsamındaki operasyonlar.

9.3.5.9 Emniyet riski tolere edilebilirliğine ilişkin kararlar alma yetkisinin tanımlanması gerekir.  Risklerin kabul 
edilebilirliğine ilişkin kararların kimin tarafından alınabildiği ve herhangi bir değişikliğin uygulanabileceğinin kabulüne dair 
yetki buna dahildir.  Söz konusu yetki herhangi bir kişiye, yönetim pozisyonuna veya komiteye verilebilecektir. 

9.3.5.10 Emniyet riski tolere edilebilirliğine ilişkin kararları alma yetkisinin söz konusu yöneticinin genel karar alma ve 
kaynak tahsisi yetkisi ile örtüşmesi gerekir.  Daha düşük seviyedeki bir yönetici (veya yönetim grubu), belirli bir seviyeye 
kadar tolere edilebilirlik kararları almak üzere yetkilendirilebilir.  Söz konusu yöneticinin yetkisini aşan risk seviyeleri,
değerlendirilmek üzere daha fazla yetkiye sahip olan daha yüksek bir yönetim seviyesine intikal ettirilmelidir. 

Mesuliyet ve sorumluluklar 

9.3.5.11 Emniyetli ürünlerin ve operasyonların sunulmasını destekleyen emniyet ile ilgili görevlere dahil olan tüm 
personelin, yönetimin ve çalışanların mesuliyetleri ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanmalıdır.  Emniyet 
sorumlulukları, söz konusu çalışanın organizasyonun emniyet performansına (organizasyonel emniyet sonuçları) yönelik 
katkısına odaklanmalıdır.  Emniyetin yönetimi ana bir işlevdir ve bu itibarla, her bir üst düzey yöneticinin, Emniyet Yönetimi 
Sisteminin (SMS) çalışmasına bir derece dahli söz konusudur. 

9.3.5.12 Tanımlanan tüm mesuliyetler, sorumluluklar ve yetkiler, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) dokümantasyonunda belirtilmeli ve organizasyon genelinde bildirilmelidir.  Her bir üst düzey yöneticinin 
emniyet mesuliyetleri ve sorumlulukları kendi görev tanımının ayrılmaz bileşenleridir.  Bölüm yöneticileri ile emniyet 
yöneticisi arasındaki farklı emniyet yönetimi işlevleri de bu kapsamda yer almalıdır (detaylar için bakınız 9.3.6).
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9.3.5 Emniyet mesuliyeti ve sorumlulukları 

Sorumlu yönetici 

9.3.5.1 Tipik olarak genel müdür olmak üzere, sorumlu yönetici, söz konusu organizasyonun emniyetli operasyonu 
üzerinde nihai yetkiye sahip olan kişidir.  Sorumlu yönetici, emniyeti ana bir organizasyonel değer olarak aşılayan emniyet 
amaçlarını ve emniyet politikasını belirler ve teşvik eder.  Sorumlu yöneticinin, söz konusu organizasyon hesabına karar 
alma yetkisine sahip olması, gerek mali kaynaklar gerek insan kaynakları olmak üzere, kaynakların kontrolüne sahip 
olması, emniyet sorunlarına ve emniyet risklerine işaret edilmesi için uygun tedbirlerin alınmasının sağlanmasından 
sorumlu olması ve kazalara ve olaylara karşılık verilmesinden sorumlu olması gerekir. 

9.3.5.2 Söz konusu hizmet sağlayıcısı için, özellikle birden fazla kuruluşa ve birden fazla sertifikaya, yetkilendirmeye 
veya onaya sahip olan büyük çaplı karmaşık organizasyonlarda olmak üzere, sorumlu yönetici olmaya en uygun kişinin 
belirlenmesine yönelik zorluklar söz konusu olabilecektir.  Seçilen kişinin organizasyonel olarak söz konusu 
organizasyonun en yüksek seviyesinde konumlandırılması ve bu sayede doğru stratejik emniyet kararlarının alınmasının 
sağlanması önemlidir. 

9.3.5.3 Hizmet sağlayıcısı tarafından, sorumlu yöneticinin, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkin olmasının 
sağlanmasına yönelik işlem yapma yetkisiyle söz konusu organizasyondaki herhangi bir seviyedeki genel emniyet 
performansına ilişkin sorumluluk verilerek belirlenmesi gerekmektedir.  Yönetimin tüm üyelerinin spesifik emniyet 
mesuliyetlerinin tanımlanması ve bu kişilerin Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) ilişkin görevlerinin bu kişiler tarafından 
pozitif emniyet kültürüne nasıl katkı sağlanabildiğini yansıtması gerekir.  Emniyet sorumlulukları, mesuliyetleri ve yetkileri, 
organizasyonun genelinde belgelenmeli ve bildirilmelidir.  Yöneticilerin emniyet mesuliyetleri, Emniyet Yönetimi Sisteminin 
(SMS) etkin ve etkili performansı için gerekli olan insan kaynaklarının, teknik, mali veya diğer kaynakların tahsis edilmesini 
kapsamalıdır. 

Not.— "Mesuliyet" terimi, delege edilemeyen yükümlülüklere atıfta bulunmaktadır. "Sorumluluklar" terimi, 
delege edilebilecek olan işlevlere ve faaliyetlere atıfta bulunmaktadır.  

9.3.5.4 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS), tümü aynı tüzel kişiliğin kapsamında olan birçok farklı sertifikaya, 
yetkilendirmeye veya onaya uygulandığı hallerde, tek bir sorumlu yöneticinin olması gerekir.  Bunun mümkün olmadığı 
hallerde, her bir organizasyonel sertifika, yetkilendirme veya onay için münferit sorumlu yöneticilerin belirlenmesi ve 
mesuliyete ilişkin aşık hatların tanımlanması gerekir; bu kişilerin emniyet mesuliyetlerinin nasıl koordine edileceğinin 
belirlenmesi de önemlidir. 

9.3.5.5 Sorumlu yöneticinin görülür şekilde dahil olabileceği en etkili yollardan biri düzenli olarak üst düzey emniyet 
toplantılarına liderlik edilmesidir.  Söz konusu organizasyonun emniyetinden nihai olarak sorumlu olan kişi olması 
sebebiyle, bu toplantılara faal bir şekilde dahil olunması sorumlu yönetici tarafından aşağıdakilerin yapılmasına imkan 
verir:  

a) emniyet amaçlarının gözden geçirilmesi;

b) emniyet performansının ve emniyet hedeflerine ulaşılmasının izlenmesi;

c) zamanında emniyet kararlarının alınması;

d) uygun kaynakların tahsis edilmesi;

e) yöneticilerin emniyet sorumluluklarından, performanstan ve uygulama zaman aralıklarından mesul tutulması ve

f) tüm personel tarafından emniyet ile ilgili ve emniyetten sorumlu olan bir üst düzey yetkili olarak görülme.

9.3.5.6 Sorumlu yönetici, söz konusu organizasyonun günlük faaliyetlerine veya işyerinde karşılaşılan problemlere
genellikle dahil olmaz ve Emniyet Yönetimi Sistemini (SMS) yönetmek ve işletmek üzere uygun bir organizasyonel yapının
olmasını sağlamalıdır.  Emniyet yönetimi sorumluluğu genellikle üst yönetim ekibine veya diğer kilit öneme sahip personele
delege edilir.
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9.3.6.3 Çoğu organizasyonda, emniyet yöneticisi olarak bir birey tayin edilir.  Organizasyonun boyutuna, mahiyetine 
ve karmaşıklığına bağlı olarak, emniyet yöneticisi rolü, özel bir görev olabilir veya diğer görevlerle birleştirilebilir.  Ayrıca, 
bazı organizasyonlar tarafından bu görevin bir kişiler grubuna tahsis edilmesi gerekli olabilir.  Söz konusu organizasyon, 
seçilen tercihin herhangi bir çıkar çatışmasıyla sonuçlanmadığından emin olmalıdır. Mümkün olduğu hallerde, emniyet 
yöneticisi, ürün veya hizmet sunumuna doğrudan dahil olmamalı, ancak bunlara ilişkin çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 
Söz konusu tayinde, aynı zamanda, diğer görevler ve işlevler ile olası çıkar çatışmaları da göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu çıkar çatışmaları aşağıdakileri içerebilecektir:

a) finansman rekabeti (örneğin, finans yöneticisinin emniyet yöneticisi olması);

b) kaynaklara ilişkin çatışan öncelikler ve

c) Emniyet yöneticisinin operasyonel role ve emniyet yöneticisinin dahil olduğu operasyonel faaliyetlerin
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) etkinliğini değerlendirme becerisine sahip olduğu haller.

9.3.6.4 Söz konusu görevin bir kişiler grubuna tahsis edildiği hallerde (örneğin, hizmet sağlayıcıları tarafından 
Emniyet Yönetim Sistemleri (SMS) birden fazla faaliyete genişletildiğinde), söz konusu kişilerden birinin, sorumlu 
yöneticiye doğrudan ve dolambaçsız bir raporlama hattının sürdürülmesi için "baş" emniyet yöneticisi olarak 
görevlendirilmesi gerekir. 

9.3.6.5 Emniyet yöneticisinin yetkinlikleri, bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte, aşağıdakileri içermelidir: 

a) emniyet/kalite yönetimi deneyimi;

b) organizasyon tarafından sunulan ürüne veya hizmete ilişkin operasyonel deneyim;

c) operasyonları veya sunulan ürünü/hizmeti destekleyen sistemin kavranmasına yönelik teknik geri plan;

d) çevresiyle uyum becerisi;

e) analitik ve problem çözme becerisi;

f) proje yönetimi becerileri;

g) sözlü ve yazılı iletişim becerileri ve

h) insan faktörlerinin kavranması.

9.3.6.6 Organizasyonun boyutuna, mahiyetine ve karmaşıklığına bağlı olarak emniyet yöneticisine ilave personel 
tarafından destek verilebilir.  Emniyet yöneticisi ve destek personeli, emniyet verilerinin hızlıca toplanmasının ve analiz 
edilmesinin, emniyet riski kararları ve kontrolleri gerektiği şekilde alınıp yapılabilecek şekilde ilgili emniyet bilgilerinin 
organizasyon dahilinde uygun bir şekilde dağıtılmasının sağlanmasından sorumludurlar. 

9.3.6.7 Hizmet sağlayıcıları tarafından, organizasyon genelinde Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) işlevlerini 
destekleyen uygun emniyet komiteleri tesis edilmelidir.  Emniyet komitesinde kimlere yer verilmesinin gerektiği ve 
toplantıların sıklığının belirlenmesi buna dahil olmalıdır. 

9.3.6.8 Bazen emniyet gözden geçirme kurulu (SRB) olarak anılan en üst düzey emniyet komitesi, danışman 
sıfatıyla katılmak üzere emniyet yöneticisi de dahil olmak üzere, sorumlu yönetici ile üst düzey yöneticileri içerir.  Emniyet
gözden geçirme kurulu (SRB) stratejiktir ve emniyet politikalarına, kaynak tahsisatına ve organizasyonel performansa 
ilişkin üst seviye konularla ilgilenir.  Emniyet gözden geçirme kurulu (SRB) tarafından aşağıdaki konular izlenir: 
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9.3.5.13 Organizasyon genelindeki emniyet mesuliyetine ilişkin çizgiler ile bunların nasıl tanımlandığı, söz konusu 
organizasyonun türüne ve karmaşıklığına ve tercih edilen iletişim yöntemlerine bağlı olacaktır.  Tipik olarak emniyet 
mesuliyetleri ve sorumlulukları organizasyon şemalarında, departmanların sorumluluklarını ve personelin görev veya iş 
tanımlarını tanımlayan dokümanlarda yansıtılacaktır. 

9.3.5.14 Hizmet sağlayıcısı tarafından, çalışanların emniyet sorumlulukları ile organizasyonel sorumlulukları 
arasındaki çıkar çatışmalarının önlenmesi amaçlanmalıdır.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) mesuliyetlerini ve 
sorumluluklarını, çakışmaları ve/veya boşlukları en aza indirgeyen bir şekilde tahsis etmelidirler. 

Harici organizasyonlara ilişkin olarak mesuliyet ve sorumluluklar 

9.3.5.15 Herhangi bir Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüz bağlantısı söz konusu olduğunda, harici 
organizasyonların emniyet performansından hizmet sağlayıcısı sorumludur.  Harici organizasyonların Emniyet Yönetimi 
Sistemine (SMS) sahip olmalarının gerekli olmaması halinde dahi, harici organizasyonlar tarafından sunulan ve söz 
konusu hizmet sağlayıcısının faaliyetlerini destekleyen ürünlerin veya hizmetlerin emniyet performansından hizmet 
sağlayıcısı mesul tutulabilir.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) ile söz konusu hizmet sağlayıcısının ürünlerinin veya 
hizmetlerinin emniyetli bir şekilde sunulmasına katkıda bulunan harici organizasyonların emniyet sistemleri ile arayüz 
bağlantısına sahip olması hizmet sağlayıcısı için elzemdir.

9.3.6 Kilit öneme sahip olan emniyet personelinin tayini 

9.3.6.1 Emniyet yöneticisi görevini ifa etmek üzere yetkin bir kişinin veya kişilerin tayin edilmesi, etkin bir şekilde 
uygulanan ve işleyen bir Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) için elzemdir.  Emniyet yöneticisi farklı unvanlarla belirlenebilir. 
Bu el kitabının amaçları doğrultusunda, "emniyet yöneticisi" genel terimi, söz konusu kişiden çok görev için kullanılır ve bu
anlama gelir.   Emniyet yöneticisi görevini yürüten kişi, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması ve söz konusu 
organizasyondaki diğer departmanlara emniyet hizmetlerinin sunulması konusunda sorumlu yöneticiye karşı sorumludur. 

9.3.6.2 Emniyet yöneticisi, sorumlu yöneticiye ve bölüm yöneticilerine emniyet yönetimi konuları hakkında 
tavsiyelerde bulunur ve emniyet sorunlarının organizasyon dahilinde ve havacılık topluluğunun harici üyeleriyle koordine 
edilmesinden ve bildirilmesinden sorumludur. Emniyet yöneticisinin görevleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri 
içerir: 

a) (ilk uygulamaya müteakiben) sorumlu yönetici adına Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulamasını
yönetmek;

b) tehlike tanımlama ve emniyet riski analizini gerçekleştirmek/kolaylaştırmak;

c) düzeltici faaliyetleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek;

d) organizasyonun emniyet performansına yönelik olarak periyodik raporlar sunmak;

e) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyonunu ve kayıtlarını muhafaza etmek;

f) personel emniyet eğitimini planlamak ve kolaylaştırmak;

g) emniyet konularına yönelik olarak bağımsız tavsiyelerde bulunmak;

h) havacılık endüstrisindeki emniyet kaygılarını ve bunların söz konusu organizasyonun ürün ve hizmet
sunumunun amaçlandığı çalışmaları üzerinde algılanan etkisini izlemek ve

i) emniyete ilişkin sorunlara yönelik olarak söz konusu Devletin Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) ve diğer
gerekli Devlet otoriteleriyle (sorumlu yönetici adına) koordinasyonda ve iletişimde bulunmak.
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9.3.6.3 Çoğu organizasyonda, emniyet yöneticisi olarak bir birey tayin edilir.  Organizasyonun boyutuna, mahiyetine 
ve karmaşıklığına bağlı olarak, emniyet yöneticisi rolü, özel bir görev olabilir veya diğer görevlerle birleştirilebilir.  Ayrıca, 
bazı organizasyonlar tarafından bu görevin bir kişiler grubuna tahsis edilmesi gerekli olabilir.  Söz konusu organizasyon, 
seçilen tercihin herhangi bir çıkar çatışmasıyla sonuçlanmadığından emin olmalıdır. Mümkün olduğu hallerde, emniyet 
yöneticisi, ürün veya hizmet sunumuna doğrudan dahil olmamalı, ancak bunlara ilişkin çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 
Söz konusu tayinde, aynı zamanda, diğer görevler ve işlevler ile olası çıkar çatışmaları da göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu çıkar çatışmaları aşağıdakileri içerebilecektir:

a) finansman rekabeti (örneğin, finans yöneticisinin emniyet yöneticisi olması);

b) kaynaklara ilişkin çatışan öncelikler ve

c) Emniyet yöneticisinin operasyonel role ve emniyet yöneticisinin dahil olduğu operasyonel faaliyetlerin
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) etkinliğini değerlendirme becerisine sahip olduğu haller.

9.3.6.4 Söz konusu görevin bir kişiler grubuna tahsis edildiği hallerde (örneğin, hizmet sağlayıcıları tarafından 
Emniyet Yönetim Sistemleri (SMS) birden fazla faaliyete genişletildiğinde), söz konusu kişilerden birinin, sorumlu 
yöneticiye doğrudan ve dolambaçsız bir raporlama hattının sürdürülmesi için "baş" emniyet yöneticisi olarak 
görevlendirilmesi gerekir. 

9.3.6.5 Emniyet yöneticisinin yetkinlikleri, bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte, aşağıdakileri içermelidir: 

a) emniyet/kalite yönetimi deneyimi;

b) organizasyon tarafından sunulan ürüne veya hizmete ilişkin operasyonel deneyim;

c) operasyonları veya sunulan ürünü/hizmeti destekleyen sistemin kavranmasına yönelik teknik geri plan;

d) çevresiyle uyum becerisi;

e) analitik ve problem çözme becerisi;

f) proje yönetimi becerileri;

g) sözlü ve yazılı iletişim becerileri ve

h) insan faktörlerinin kavranması.

9.3.6.6 Organizasyonun boyutuna, mahiyetine ve karmaşıklığına bağlı olarak emniyet yöneticisine ilave personel 
tarafından destek verilebilir.  Emniyet yöneticisi ve destek personeli, emniyet verilerinin hızlıca toplanmasının ve analiz 
edilmesinin, emniyet riski kararları ve kontrolleri gerektiği şekilde alınıp yapılabilecek şekilde ilgili emniyet bilgilerinin 
organizasyon dahilinde uygun bir şekilde dağıtılmasının sağlanmasından sorumludurlar. 

9.3.6.7 Hizmet sağlayıcıları tarafından, organizasyon genelinde Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) işlevlerini 
destekleyen uygun emniyet komiteleri tesis edilmelidir.  Emniyet komitesinde kimlere yer verilmesinin gerektiği ve 
toplantıların sıklığının belirlenmesi buna dahil olmalıdır. 

9.3.6.8 Bazen emniyet gözden geçirme kurulu (SRB) olarak anılan en üst düzey emniyet komitesi, danışman 
sıfatıyla katılmak üzere emniyet yöneticisi de dahil olmak üzere, sorumlu yönetici ile üst düzey yöneticileri içerir.  Emniyet
gözden geçirme kurulu (SRB) stratejiktir ve emniyet politikalarına, kaynak tahsisatına ve organizasyonel performansa 
ilişkin üst seviye konularla ilgilenir.  Emniyet gözden geçirme kurulu (SRB) tarafından aşağıdaki konular izlenir: 
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9.3.5.13 Organizasyon genelindeki emniyet mesuliyetine ilişkin çizgiler ile bunların nasıl tanımlandığı, söz konusu 
organizasyonun türüne ve karmaşıklığına ve tercih edilen iletişim yöntemlerine bağlı olacaktır.  Tipik olarak emniyet 
mesuliyetleri ve sorumlulukları organizasyon şemalarında, departmanların sorumluluklarını ve personelin görev veya iş 
tanımlarını tanımlayan dokümanlarda yansıtılacaktır. 

9.3.5.14 Hizmet sağlayıcısı tarafından, çalışanların emniyet sorumlulukları ile organizasyonel sorumlulukları 
arasındaki çıkar çatışmalarının önlenmesi amaçlanmalıdır.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) mesuliyetlerini ve 
sorumluluklarını, çakışmaları ve/veya boşlukları en aza indirgeyen bir şekilde tahsis etmelidirler. 

Harici organizasyonlara ilişkin olarak mesuliyet ve sorumluluklar 

9.3.5.15 Herhangi bir Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüz bağlantısı söz konusu olduğunda, harici 
organizasyonların emniyet performansından hizmet sağlayıcısı sorumludur.  Harici organizasyonların Emniyet Yönetimi 
Sistemine (SMS) sahip olmalarının gerekli olmaması halinde dahi, harici organizasyonlar tarafından sunulan ve söz 
konusu hizmet sağlayıcısının faaliyetlerini destekleyen ürünlerin veya hizmetlerin emniyet performansından hizmet 
sağlayıcısı mesul tutulabilir.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) ile söz konusu hizmet sağlayıcısının ürünlerinin veya 
hizmetlerinin emniyetli bir şekilde sunulmasına katkıda bulunan harici organizasyonların emniyet sistemleri ile arayüz 
bağlantısına sahip olması hizmet sağlayıcısı için elzemdir.

9.3.6 Kilit öneme sahip olan emniyet personelinin tayini 

9.3.6.1 Emniyet yöneticisi görevini ifa etmek üzere yetkin bir kişinin veya kişilerin tayin edilmesi, etkin bir şekilde 
uygulanan ve işleyen bir Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) için elzemdir.  Emniyet yöneticisi farklı unvanlarla belirlenebilir. 
Bu el kitabının amaçları doğrultusunda, "emniyet yöneticisi" genel terimi, söz konusu kişiden çok görev için kullanılır ve bu
anlama gelir.   Emniyet yöneticisi görevini yürüten kişi, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması ve söz konusu 
organizasyondaki diğer departmanlara emniyet hizmetlerinin sunulması konusunda sorumlu yöneticiye karşı sorumludur. 

9.3.6.2 Emniyet yöneticisi, sorumlu yöneticiye ve bölüm yöneticilerine emniyet yönetimi konuları hakkında 
tavsiyelerde bulunur ve emniyet sorunlarının organizasyon dahilinde ve havacılık topluluğunun harici üyeleriyle koordine 
edilmesinden ve bildirilmesinden sorumludur. Emniyet yöneticisinin görevleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri 
içerir: 

a) (ilk uygulamaya müteakiben) sorumlu yönetici adına Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulamasını
yönetmek;

b) tehlike tanımlama ve emniyet riski analizini gerçekleştirmek/kolaylaştırmak;

c) düzeltici faaliyetleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek;

d) organizasyonun emniyet performansına yönelik olarak periyodik raporlar sunmak;

e) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyonunu ve kayıtlarını muhafaza etmek;

f) personel emniyet eğitimini planlamak ve kolaylaştırmak;

g) emniyet konularına yönelik olarak bağımsız tavsiyelerde bulunmak;

h) havacılık endüstrisindeki emniyet kaygılarını ve bunların söz konusu organizasyonun ürün ve hizmet
sunumunun amaçlandığı çalışmaları üzerinde algılanan etkisini izlemek ve

i) emniyete ilişkin sorunlara yönelik olarak söz konusu Devletin Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) ve diğer
gerekli Devlet otoriteleriyle (sorumlu yönetici adına) koordinasyonda ve iletişimde bulunmak.
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9.3.7.3 Acil durum müdahale planlamasının koordinasyonu sadece, Acil Durum Müdahale Planı (ERP) tesis ve 
idame ettirmesi gereken hizmet sağlayıcıları için geçerlidir.  Annex 19 kapsamında Acil Durum Müdahale Planının (ERP) 
oluşturulması veya geliştirilmesi öngörülmemektedir; acil durum müdahale planı sadece ilgili ICAO Annex'lerinde 
belirlenen spesifik hizmet sağlayıcıları için geçerlidir (diğer Annex'lerde acil durum hallerinde yapılacak işlemlere ilişkin
farklı şartlar kullanılabilecektir).  Bu koordinasyonun, Acil Durum Müdahale Planının (ERP) periyodik olarak test edilmesi 
kapsamında tatbik edilmesi gerekir. 

9.3.8 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) Dokümantasyonu 

9.3.8.1 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyonunda, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi 
Sisteminin (SMS) organizasyon dahilindeki idaresinin, bildirilmesinin ve sürdürülmesinin kolaylaştırılmasına yönelik 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) politikalarını, süreçlerini ve prosedürlerini açıklayan üst seviye bir "Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) el kitabı" yer almalıdır.  Söz konusu el kitabı, personelin, söz konusu organizasyonunun Emniyet Yönetimi 
Sisteminin (SMS) nasıl işlediğini ve emniyet politikasının ve amaçlarının nasıl karşılanacağını anlamasına yardımcı 
olmalıdır.  Dokümantasyonda, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) sınırlarını öngören bir sistem tanımı yer almalıdır.  Aynı 
zamanda, çeşitli politikalar, süreçler ve prosedürler ile uygulamalar arasındaki ilişkinin açıklanmasına yardımcı olmalı ve 
bunların söz konusu hizmet sağlayıcısının emniyet politikası ve amaçlarıyla nasıl bağlantılı olduğunu tanımlamalıdır. 
Dokümantasyon, organizasyon genelindeki personel tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek günlük emniyet yönetimi 
faaliyetleri ele alınacak şekilde uyarlanmalı ve yazılmalıdır. 

9.3.8.2 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) el kitabı, aynı zamanda, hizmet sağlayıcısı ile önemli emniyet paydaşları 
(örneğin, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) mevzuata dayalı kabulü, değerlendirmesi ve sonraki izlemesi amacıyla Sivil 
Havacılık Otoritesi (CAA)) arasındaki birincil emniyet iletişimi aracı işlevini görür.   Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) el 
kitabı bağımsız bir doküman olabilir veya söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından muhafaza edilen diğer organizasyonel 
dokümanlarla (veya dokümantasyonla) entegre edilebilir. Söz konusu organizasyonun Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
süreçlerine ilişkin detayların mevcut dokümanlar kapsamında halihazırda ele alınmış olduğu hallerde, bu dokümanlara 
çapraz referans yapılması yeterlidir.   Bu Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümanı güncel halde tutulmalıdır.  Kontrollü 
el kitabı olması sebebiyle, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) el kitabında önemli değişikliklerin yapılması öncesinde Sivil 
Havacılık Otoritesi (CAA) mutabakatı gerekebilir. 

9.3.8.3 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) el kitabında, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, söz konusu hizmet 
sağlayıcısının politikalarına, süreçlerine ve prosedürlerine ilişkin detaylı bir açıklama yer almalıdır:

a) emniyet politikası ve emniyet amaçları;

b) geçerli mevzuata dayalı Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliklerine atıf;

c) sistem tanımı;

d) emniyet mesuliyetleri ve kilit öneme sahip olan emniyet personeli;

e) gönüllü ve zorunlu emniyet raporlaması sistemi süreçleri ve prosedürleri;

f) tehlike tanımlama ve emniyet riski değerlendirmesi süreçleri ve prosedürleri;

g) emniyet soruşturması prosedürleri;

h) emniyet performansı göstergelerinin belirlenmesine ve izlenmesine yönelik prosedürler;

i) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) eğitimi süreçleri ve prosedürleri ve iletişimi;

j) emniyet iletişimi süreçleri ve prosedürleri;

k) iç denetim prosedürleri;

l) değişiklik yönetimi prosedürleri;
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a) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkinliği;

b) gerekli emniyet riski kontrol tedbirlerinin uygulanmasına zamanında karşılık verilmesi;

c) organizasyonun emniyet politikası ve amaçları karşısında emniyet performansı;

d) emniyet riski hafifletme stratejilerinin genel etkinliği;

e) organizasyonun, aşağıdakileri destekleyen emniyet yönetimi süreçlerinin etkinliği:

1) emniyet yönetimine ilişkin olarak ilan edilen organizasyonel öncelik ve

2) organizasyon genelinde emniyetin teşvik edilmesi.

9.3.6.9 En üst düzey emniyet komitesi tarafından stratejik bir yönlendirmenin oluşturulması sonrasında, emniyet 
stratejilerinin uygulanmasının organizasyon genelinde koordine edilmesi gerekir.  Bu koordinasyon, operasyonel olarak 
daha odaklanmış olan emniyet eylem gruplarının (SAG'ler) oluşturulmasıyla sağlanabilir.  Emniyet eylem grupları (SAG'ler) 
normalde yöneticilerden ve ön saftaki personelden oluşur ve bu gruplara, tayin edilen bir yönetici tarafından başkanlık 
edilir.  Emniyet eylem grupları (SAG'ler), Emniyet Gözden Geçirme Kurulu (SRB) tarafından geliştirilen stratejilere uygun 
olarak spesifik uygulama sorunlarıyla ilgilenen taktik oluşumlardır.  Emniyet Eylem Grupları (SAG'ler):

a) söz konusu organizasyonun kendi görev alanları dahilindeki operasyonel emniyet performansını izler
ve uygun Emniyet Riski Yönetimi (SRM) faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar;

b) mevcut emniyet verilerini gözden geçirir ve uygun emniyet riski kontrolü stratejilerinin uygulanmasını
belirler ve çalışan geri bildiriminin sunulmasını sağlar;

c) operasyonel değişikliklerin veya yeni teknolojilerin uygulamaya koyulmasına ilişkin emniyet etkisini değerlendirir;

d) emniyet riski kontrollerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine eder ve söz konusu tedbirlerin hızlı
bir şekilde alınmasını sağlar ve

e) spesifik emniyet riski kontrollerinin etkinliğini gözden geçirir.

9.3.7 Acil durum müdahale planlamasının koordinasyonu 

9.3.7.1 Tanım gereği, acil durum, derhal eylem gerektiren, ani, planlanmamış bir durum veya olaydır.  Acil durum 
müdahale planlamasının koordinasyonu, herhangi bir plansız havacılık operasyonu acil durumu sırasında sınırlı bir zaman 
dilimi içerisinde gerçekleşen faaliyetlere yönelik planlama anlamına gelmektedir.  Acil durum müdahale planı (ERP), 
herhangi bir hizmet sağlayıcısının sürecinin havacılık ile ilgili acil durumların, krizlerin veya olayların ele alınmasına yönelik 
Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sürecinin ayrılmaz bir bileşenidir.  Herhangi bir hizmet sağlayıcısının havacılık 
operasyonlarının veya faaliyetlerinin kamu sağlığı acil durumu/salgını gibi acil durumlarla tehlikeye düşmesine dair ihtimal 
olduğu hallerde, bu senaryoların aynı zamanda, uygun görüldüğü şekilde, Acil Durum Müdahale Planında (ERP) ele 
alınması gerekir.  Acil Durum Müdahale Planında (ERP), Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) vasıtasıyla belirlenen önceden 
görülebilir acil durumların ele alınması ve havacılık ile ilgili acil durumların etkili bir şekilde yönetilmesine yönelik hafifletme 
tedbirlerine, süreçlere ve kontrollere yer verilmesi gerekir. 

9.3.7.2 Acil Durum Müdahale Planının (ERP) genel amacı, operasyonların emniyetli bir şekilde devamını ve mümkün 
olan en kısa süre içerisinde normal operasyonlara geri dönülmesini sağlamaktır.  Bu sayede, acil durum sorumluluklarının 
tayini ve yetki devri de dahil olmak üzere, normalden acil durum operasyonlarına intizamlı ve etkin bir geçiş sağlanmalıdır. 
Acil durum sonrasında "normal" operasyonların yeniden tesis edilmesi için gereken zaman dilimi buna dahildir.  Acil Durum 
Müdahale Planında (ERP), herhangi bir acil durum sırasında sorumlu personel tarafından alınması gereken tedbirler 
belirlenir.  Çoğu acil durum, farklı organizasyonlar arasında, muhtemelen diğer hizmet sağlayıcıları ve havacılık dışı ilgili
acil durum hizmetleri gibi harici organizasyonlar ile koordineli eylem gerektirecektir.  Acil Durum Müdahale Planının (ERP), 
uygun kilit personelin yanı sıra koordinasyon yapılan harici organizasyonlar tarafından kolaylıkla erişilebilir olması gerekir. 
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9.3.7.3 Acil durum müdahale planlamasının koordinasyonu sadece, Acil Durum Müdahale Planı (ERP) tesis ve 
idame ettirmesi gereken hizmet sağlayıcıları için geçerlidir.  Annex 19 kapsamında Acil Durum Müdahale Planının (ERP) 
oluşturulması veya geliştirilmesi öngörülmemektedir; acil durum müdahale planı sadece ilgili ICAO Annex'lerinde 
belirlenen spesifik hizmet sağlayıcıları için geçerlidir (diğer Annex'lerde acil durum hallerinde yapılacak işlemlere ilişkin
farklı şartlar kullanılabilecektir).  Bu koordinasyonun, Acil Durum Müdahale Planının (ERP) periyodik olarak test edilmesi 
kapsamında tatbik edilmesi gerekir. 

9.3.8 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) Dokümantasyonu 

9.3.8.1 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyonunda, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi 
Sisteminin (SMS) organizasyon dahilindeki idaresinin, bildirilmesinin ve sürdürülmesinin kolaylaştırılmasına yönelik 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) politikalarını, süreçlerini ve prosedürlerini açıklayan üst seviye bir "Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) el kitabı" yer almalıdır.  Söz konusu el kitabı, personelin, söz konusu organizasyonunun Emniyet Yönetimi 
Sisteminin (SMS) nasıl işlediğini ve emniyet politikasının ve amaçlarının nasıl karşılanacağını anlamasına yardımcı 
olmalıdır.  Dokümantasyonda, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) sınırlarını öngören bir sistem tanımı yer almalıdır.  Aynı 
zamanda, çeşitli politikalar, süreçler ve prosedürler ile uygulamalar arasındaki ilişkinin açıklanmasına yardımcı olmalı ve 
bunların söz konusu hizmet sağlayıcısının emniyet politikası ve amaçlarıyla nasıl bağlantılı olduğunu tanımlamalıdır. 
Dokümantasyon, organizasyon genelindeki personel tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek günlük emniyet yönetimi 
faaliyetleri ele alınacak şekilde uyarlanmalı ve yazılmalıdır. 

9.3.8.2 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) el kitabı, aynı zamanda, hizmet sağlayıcısı ile önemli emniyet paydaşları 
(örneğin, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) mevzuata dayalı kabulü, değerlendirmesi ve sonraki izlemesi amacıyla Sivil 
Havacılık Otoritesi (CAA)) arasındaki birincil emniyet iletişimi aracı işlevini görür.   Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) el 
kitabı bağımsız bir doküman olabilir veya söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından muhafaza edilen diğer organizasyonel 
dokümanlarla (veya dokümantasyonla) entegre edilebilir. Söz konusu organizasyonun Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
süreçlerine ilişkin detayların mevcut dokümanlar kapsamında halihazırda ele alınmış olduğu hallerde, bu dokümanlara 
çapraz referans yapılması yeterlidir.   Bu Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümanı güncel halde tutulmalıdır.  Kontrollü 
el kitabı olması sebebiyle, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) el kitabında önemli değişikliklerin yapılması öncesinde Sivil 
Havacılık Otoritesi (CAA) mutabakatı gerekebilir. 

9.3.8.3 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) el kitabında, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, söz konusu hizmet 
sağlayıcısının politikalarına, süreçlerine ve prosedürlerine ilişkin detaylı bir açıklama yer almalıdır:

a) emniyet politikası ve emniyet amaçları;

b) geçerli mevzuata dayalı Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliklerine atıf;

c) sistem tanımı;

d) emniyet mesuliyetleri ve kilit öneme sahip olan emniyet personeli;

e) gönüllü ve zorunlu emniyet raporlaması sistemi süreçleri ve prosedürleri;

f) tehlike tanımlama ve emniyet riski değerlendirmesi süreçleri ve prosedürleri;

g) emniyet soruşturması prosedürleri;

h) emniyet performansı göstergelerinin belirlenmesine ve izlenmesine yönelik prosedürler;

i) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) eğitimi süreçleri ve prosedürleri ve iletişimi;

j) emniyet iletişimi süreçleri ve prosedürleri;

k) iç denetim prosedürleri;

l) değişiklik yönetimi prosedürleri;

9-8 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

a) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkinliği;

b) gerekli emniyet riski kontrol tedbirlerinin uygulanmasına zamanında karşılık verilmesi;

c) organizasyonun emniyet politikası ve amaçları karşısında emniyet performansı;

d) emniyet riski hafifletme stratejilerinin genel etkinliği;

e) organizasyonun, aşağıdakileri destekleyen emniyet yönetimi süreçlerinin etkinliği:

1) emniyet yönetimine ilişkin olarak ilan edilen organizasyonel öncelik ve

2) organizasyon genelinde emniyetin teşvik edilmesi.

9.3.6.9 En üst düzey emniyet komitesi tarafından stratejik bir yönlendirmenin oluşturulması sonrasında, emniyet 
stratejilerinin uygulanmasının organizasyon genelinde koordine edilmesi gerekir.  Bu koordinasyon, operasyonel olarak 
daha odaklanmış olan emniyet eylem gruplarının (SAG'ler) oluşturulmasıyla sağlanabilir.  Emniyet eylem grupları (SAG'ler) 
normalde yöneticilerden ve ön saftaki personelden oluşur ve bu gruplara, tayin edilen bir yönetici tarafından başkanlık 
edilir.  Emniyet eylem grupları (SAG'ler), Emniyet Gözden Geçirme Kurulu (SRB) tarafından geliştirilen stratejilere uygun 
olarak spesifik uygulama sorunlarıyla ilgilenen taktik oluşumlardır.  Emniyet Eylem Grupları (SAG'ler):

a) söz konusu organizasyonun kendi görev alanları dahilindeki operasyonel emniyet performansını izler
ve uygun Emniyet Riski Yönetimi (SRM) faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar;

b) mevcut emniyet verilerini gözden geçirir ve uygun emniyet riski kontrolü stratejilerinin uygulanmasını
belirler ve çalışan geri bildiriminin sunulmasını sağlar;

c) operasyonel değişikliklerin veya yeni teknolojilerin uygulamaya koyulmasına ilişkin emniyet etkisini değerlendirir;

d) emniyet riski kontrollerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine eder ve söz konusu tedbirlerin hızlı
bir şekilde alınmasını sağlar ve

e) spesifik emniyet riski kontrollerinin etkinliğini gözden geçirir.

9.3.7 Acil durum müdahale planlamasının koordinasyonu 

9.3.7.1 Tanım gereği, acil durum, derhal eylem gerektiren, ani, planlanmamış bir durum veya olaydır.  Acil durum 
müdahale planlamasının koordinasyonu, herhangi bir plansız havacılık operasyonu acil durumu sırasında sınırlı bir zaman 
dilimi içerisinde gerçekleşen faaliyetlere yönelik planlama anlamına gelmektedir.  Acil durum müdahale planı (ERP), 
herhangi bir hizmet sağlayıcısının sürecinin havacılık ile ilgili acil durumların, krizlerin veya olayların ele alınmasına yönelik 
Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sürecinin ayrılmaz bir bileşenidir.  Herhangi bir hizmet sağlayıcısının havacılık 
operasyonlarının veya faaliyetlerinin kamu sağlığı acil durumu/salgını gibi acil durumlarla tehlikeye düşmesine dair ihtimal 
olduğu hallerde, bu senaryoların aynı zamanda, uygun görüldüğü şekilde, Acil Durum Müdahale Planında (ERP) ele 
alınması gerekir.  Acil Durum Müdahale Planında (ERP), Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) vasıtasıyla belirlenen önceden 
görülebilir acil durumların ele alınması ve havacılık ile ilgili acil durumların etkili bir şekilde yönetilmesine yönelik hafifletme 
tedbirlerine, süreçlere ve kontrollere yer verilmesi gerekir. 

9.3.7.2 Acil Durum Müdahale Planının (ERP) genel amacı, operasyonların emniyetli bir şekilde devamını ve mümkün 
olan en kısa süre içerisinde normal operasyonlara geri dönülmesini sağlamaktır.  Bu sayede, acil durum sorumluluklarının 
tayini ve yetki devri de dahil olmak üzere, normalden acil durum operasyonlarına intizamlı ve etkin bir geçiş sağlanmalıdır. 
Acil durum sonrasında "normal" operasyonların yeniden tesis edilmesi için gereken zaman dilimi buna dahildir.  Acil Durum 
Müdahale Planında (ERP), herhangi bir acil durum sırasında sorumlu personel tarafından alınması gereken tedbirler 
belirlenir.  Çoğu acil durum, farklı organizasyonlar arasında, muhtemelen diğer hizmet sağlayıcıları ve havacılık dışı ilgili
acil durum hizmetleri gibi harici organizasyonlar ile koordineli eylem gerektirecektir.  Acil Durum Müdahale Planının (ERP), 
uygun kilit personelin yanı sıra koordinasyon yapılan harici organizasyonlar tarafından kolaylıkla erişilebilir olması gerekir. 
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Şekil 9-1. Tehlike tanımlama ve risk yönetim süreci 

9.4.4 Tehlike tanımlama 

Tehlike tanımlama, Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sürecindeki birinci adımdır. Söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından, 
operasyonun ve faaliyetlerin tüm alanlarında havacılık emniyetine etki edebilecek olan tehlikelerin tanımlanmasına yönelik 
resmi bir süreç geliştirilmeli ve sürdürülmelidir.  Ekipmanlar, tesisler ve sistemler buna dahildir.  Tanımlanan ve kontrol 
edilen havacılık emniyeti ile ilgili tehlikeler, operasyonun emniyeti için faydalıdır.  Harici organizasyonlar ile olan Emniyet 
Yönetimi Sistemi (SMS) arayüz bağlantıları sonucunda var olabilecek tehlikelerin göz önünde bulundurulması da 
önemlidir. 

Tehlike tanımlamasına ilişkin kaynaklar 

9.4.4.1 Söz konusu organizasyona dahili veya harici nitelikte olsun, tehlike tanımlamasına ilişkin çeşitli kaynaklar 
mevcuttur.  Dahili kaynaklardan bazıları şunları içerir: 

a) Normal operasyon izlemesi; hat operasyonları emniyet denetimi (LOSA) gibi günlük operasyonların ve
faaliyetlerin izlenmesine yönelik gözlemsel teknikleri kullanır.

Risk 
kontrolü/hafifletme 

Hayır, riskin (risklerin) kabul 
edilebilir bir seviyeye 

azaltılmasına yönelik tedbir 
alın

Evet, riski (riskleri) kabul 
edin 

Risk 
değerlendirmesi 
ve tolere 

Değerlendirilen risk (riskler), kabul edilebilir ve 
organizasyonun emniyet performansı kriterleri 
dahilinde mi?

Risk analizi önem derecesi Ortaya çıkması halinde sonucun ciddiyetini 
değerlendirin

Risk analizi ihtimali Ortaya çıkan sonuçların olabilirliğini 
analiz edin 

Tehlike tanımlamaEkipmanlar, prosedürler, organizasyon, vb. 

9-10 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

m) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyon yönetimi prosedürleri ve

n) uygulanabildiği hallerde, acil durum müdahale planlamasının koordinasyonu.

9.3.8.4 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyonu aynı zamanda, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
varlığını ve sürekli çalışmasını doğrulayan operasyonel kayıtların derlenmesini ve muhafaza edilmesini de kapsar. 
Operasyonel kayıtlar, Emniyet Riski Yönetimi (SRM) ve emniyet güvencesi faaliyetleri gibi Emniyet Yönetimi Sistemi 
(SMS) süreçlerinin ve prosedürlerinin çıktılarıdır.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) operasyonel kayıtlarının mevcut 
saklama sürelerine uygun olarak saklanması ve muhafaza edilmesi gerekir.  Tipik Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
operasyonel kayıtları şunları içermelidir:

a) tehlike kayıt defteri ve tehlike/emniyet raporları;

b) Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve ilgili çizelgeler;

c) tamamlanan emniyet riski değerlendirmelerine ilişkin kayıtlar;

d) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) iç gözden geçirme ve denetim kayıtları;

e) iç denetim kayıtları;

f) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kayıtları/emniyet eğitimi kayıtları;

g) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS)/emniyet komitesi toplantı tutanakları;

h) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama planı (ilk uygulama sırasında) ve

i) uygulama planının desteklenmesine yönelik boşluk analizi.

9.4 2. BİLEŞEN: EMNİYET RİSKİ YÖNETİMİ 

9.4.1 Hizmet sağlayıcıları, emniyet risklerini yönetmekte olduklarından emin olmalıdırlar.  Bu süreç, tehlike 
tanımlamayı, emniyet riski değerlendirmesini ve emniyet riski hafifletmesini içeren emniyet riski yönetimi (SRM) olarak 
bilinir. 

9.4.2 Emniyet Riski Yönetimi (SRM) süreci sistematik olarak söz konusu hizmet sağlayıcısının ürünlerinin veya 
hizmetlerinin sunumu bağlamında mevcut olan tehlikeleri tanımlar.  Tehlikeler, tasarımı, teknik işlevi, insan arayüzü veya 
diğer süreçlerle ve sistemlerle etkileşimleri bakımından yetersiz olan sistemlerin sonucu olabilir.  Aynı zamanda, söz 
konusu hizmet sağlayıcısının çalışma ortamındaki değişikliklere adapte olunmasında mevcut süreçlerin veya sistemlerin 
herhangi bir aksaklığından doğabilirler.  Bu etkenlerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesi, genellikle, operasyon veya faaliyet 
yaşam döngüsündeki herhangi bir noktada potansiyel tehlikeleri belirleyebilir. 

9.4.3 Yüksek emniyet performansına ulaşılması için söz konusu sistemin ve çalışma ortamının anlaşılması 
elzemdir.  Sistemi ve sistemin arayüzlerini tanımlayan detaylı bir sistem tanımına sahip olunması işe yaracaktır.  Tehlikeler,
iç ve dış kaynaklardan operasyonel yaşam döngüleri boyunca tanımlanabilir.  Etkin halde kalmaya devam ettiklerinden 
emin olmak için emniyet riski değerlendirmelerinin ve emniyet riski hafifletmelerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi 
gerekecektir.  Şekil 9-1 kapsamında, hizmet sağlayıcısına yönelik tehlike tanımlama ve emniyet riski yönetimi sürecine 
ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. 

Not.— Tehlike tanımlama ve emniyet riski değerlendirmesi prosedürlerine ilişkin detaylı rehberlik 2. Bölüm kapsamında ele 
alınmaktadır. 
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9.4.4 Tehlike tanımlama 

Tehlike tanımlama, Emniyet Riski Yönetimi (SRM) sürecindeki birinci adımdır. Söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından, 
operasyonun ve faaliyetlerin tüm alanlarında havacılık emniyetine etki edebilecek olan tehlikelerin tanımlanmasına yönelik 
resmi bir süreç geliştirilmeli ve sürdürülmelidir.  Ekipmanlar, tesisler ve sistemler buna dahildir.  Tanımlanan ve kontrol 
edilen havacılık emniyeti ile ilgili tehlikeler, operasyonun emniyeti için faydalıdır.  Harici organizasyonlar ile olan Emniyet 
Yönetimi Sistemi (SMS) arayüz bağlantıları sonucunda var olabilecek tehlikelerin göz önünde bulundurulması da 
önemlidir. 

Tehlike tanımlamasına ilişkin kaynaklar 

9.4.4.1 Söz konusu organizasyona dahili veya harici nitelikte olsun, tehlike tanımlamasına ilişkin çeşitli kaynaklar 
mevcuttur.  Dahili kaynaklardan bazıları şunları içerir: 

a) Normal operasyon izlemesi; hat operasyonları emniyet denetimi (LOSA) gibi günlük operasyonların ve
faaliyetlerin izlenmesine yönelik gözlemsel teknikleri kullanır.

Risk 
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Hayır, riskin (risklerin) kabul 
edilebilir bir seviyeye 
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alın
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dahilinde mi?

Risk analizi önem derecesi Ortaya çıkması halinde sonucun ciddiyetini 
değerlendirin

Risk analizi ihtimali Ortaya çıkan sonuçların olabilirliğini 
analiz edin 
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m) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyon yönetimi prosedürleri ve

n) uygulanabildiği hallerde, acil durum müdahale planlamasının koordinasyonu.

9.3.8.4 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyonu aynı zamanda, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
varlığını ve sürekli çalışmasını doğrulayan operasyonel kayıtların derlenmesini ve muhafaza edilmesini de kapsar. 
Operasyonel kayıtlar, Emniyet Riski Yönetimi (SRM) ve emniyet güvencesi faaliyetleri gibi Emniyet Yönetimi Sistemi 
(SMS) süreçlerinin ve prosedürlerinin çıktılarıdır.  Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) operasyonel kayıtlarının mevcut 
saklama sürelerine uygun olarak saklanması ve muhafaza edilmesi gerekir.  Tipik Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
operasyonel kayıtları şunları içermelidir:

a) tehlike kayıt defteri ve tehlike/emniyet raporları;

b) Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve ilgili çizelgeler;

c) tamamlanan emniyet riski değerlendirmelerine ilişkin kayıtlar;

d) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) iç gözden geçirme ve denetim kayıtları;

e) iç denetim kayıtları;

f) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) kayıtları/emniyet eğitimi kayıtları;

g) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS)/emniyet komitesi toplantı tutanakları;

h) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama planı (ilk uygulama sırasında) ve

i) uygulama planının desteklenmesine yönelik boşluk analizi.

9.4 2. BİLEŞEN: EMNİYET RİSKİ YÖNETİMİ 

9.4.1 Hizmet sağlayıcıları, emniyet risklerini yönetmekte olduklarından emin olmalıdırlar.  Bu süreç, tehlike 
tanımlamayı, emniyet riski değerlendirmesini ve emniyet riski hafifletmesini içeren emniyet riski yönetimi (SRM) olarak 
bilinir. 

9.4.2 Emniyet Riski Yönetimi (SRM) süreci sistematik olarak söz konusu hizmet sağlayıcısının ürünlerinin veya 
hizmetlerinin sunumu bağlamında mevcut olan tehlikeleri tanımlar.  Tehlikeler, tasarımı, teknik işlevi, insan arayüzü veya 
diğer süreçlerle ve sistemlerle etkileşimleri bakımından yetersiz olan sistemlerin sonucu olabilir.  Aynı zamanda, söz 
konusu hizmet sağlayıcısının çalışma ortamındaki değişikliklere adapte olunmasında mevcut süreçlerin veya sistemlerin 
herhangi bir aksaklığından doğabilirler.  Bu etkenlerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesi, genellikle, operasyon veya faaliyet 
yaşam döngüsündeki herhangi bir noktada potansiyel tehlikeleri belirleyebilir. 

9.4.3 Yüksek emniyet performansına ulaşılması için söz konusu sistemin ve çalışma ortamının anlaşılması 
elzemdir.  Sistemi ve sistemin arayüzlerini tanımlayan detaylı bir sistem tanımına sahip olunması işe yaracaktır.  Tehlikeler,
iç ve dış kaynaklardan operasyonel yaşam döngüleri boyunca tanımlanabilir.  Etkin halde kalmaya devam ettiklerinden 
emin olmak için emniyet riski değerlendirmelerinin ve emniyet riski hafifletmelerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi 
gerekecektir.  Şekil 9-1 kapsamında, hizmet sağlayıcısına yönelik tehlike tanımlama ve emniyet riski yönetimi sürecine 
ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. 

Not.— Tehlike tanımlama ve emniyet riski değerlendirmesi prosedürlerine ilişkin detaylı rehberlik 2. Bölüm kapsamında ele 
alınmaktadır. 
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9.4.4.6 Tüm seviyelerden ve tüm disiplinler genelinde personel, kendi emniyet raporlaması sistemleri vasıtasıyla 
tehlikeleri tanımlamaya ve diğer emniyet sorunlarını raporlamaya teşvik edilir.  Etkin olması için, emniyet raporlaması 
sistemlerinin tüm personel tarafından kolaylıkla erişilebilir olması gerekir.  Duruma bağlı olarak kağıt temelli, web temelli
veya masaüstü bir form kullanılabilir.  Kullanılabilen birden fazla giriş yöntemine sahip olunması, personelin katılım 
ihtimalini azami düzeye çıkarır.  Emniyet raporlamasının faydalarından ve nelerin rapor edilmesi gerektiğinden herkes 
haberdar edilmelidir. 

9.4.4.7 Emniyet raporu sunan herkesin hangi kararların veya tedbirlerin alındığına dair geri bildirim alması gerekir. 
Raporlama sistemi gerekliliklerinin, analiz araçlarının ve yöntemlerinin uyumlu hale getirilmesi, emniyet bilgilerinin 
değişiminin yanı sıra, belirli emniyet performansı göstergelerine ilişkin kıyaslamaları kolaylaştırabilir.  Gönüllü raporlama 
düzeninde rapor eden kişilere sağlanan geri bildirim aynı zamanda, söz konusu raporların ciddiye alındığının 
kanıtlanmasına hizmet eder.  Bu sayede, pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesine ve gelecekteki raporlamanın 
cesaretlendirilmesine yardımcı olunur. 

9.4.4.8 Çok sayıda emniyet raporu söz konusu olduğunda, girişte raporların filtrelenmesine ihtiyaç duyulabilir.  Bu 
filtreleme, daha fazla soruşturmanın gerekli olup olmadığının ve hangi seviyede soruşturmanın gerekli olduğunun tespit 
edilmesine yönelik ilk emniyet riski değerlendirmesini içerebilir. 

9.4.4.9 Emniyet raporları genellikle bir sınıflandırma veya tasnif sisteminin kullanılması vasıtasıyla filtrelenir. 
Sınıflandırma kullanılarak bilgilerin filtrelenmesi yaygın sorunların ve trendlerin belirlenmesini kolaylaştırabilir.  Hizmet
sağlayıcıları tarafından kendi operasyon türünü (türlerini) kapsayan sınıflandırmalar geliştirilmelidir.  Sınıflandırma 
kullanılmasının dezavantajı, bazı hallerde, tanımlanan tehlikenin tanımlanan kategorilerden herhangi biriyle tam olarak 
uymamasıdır.  Burada ortaya çıkan zorluk, uygun detay derecesine sahip olan, tehlikelerin kolaylıkla tahsis edilmesine 
yeterli olacak kadar spesifik, ancak analiz için değerli olacak kadar genel sınıflandırmaların kullanılmasıdır.  Bazı Devletler 
ve uluslararası ticari birlikler tarafından, kullanılabilecek sınıflandırmalar geliştirilmiştir.  Sınıflandırmalara ilişkin ilave 
bilgiler 5. Bölüm kapsamında yer almaktadır. 

9.4.4.10 Tehlike tanımlamasına yönelik diğer yöntemler, konu uzmanları tarafından detaylı analiz senaryolarının 
yürütüldüğü atölyeleri veya toplantıları kapsar.  Bu oturumlar, bir dizi deneyimli operasyon personelinin ve teknik personelin 
sağladığı katkılardan faydalanır.  Bu tür faaliyetler için mevcut emniyet komitesi toplantıları (Emniyet Gözden Geçirme 
Kurulu (SRB), Emniyet Eylem Grubu (SAG), vb.) kullanılabilir; ilişkili emniyet risklerinin değerlendirilmesi için de aynı 
gruptan yararlanılabilir. 

9.4.4.11 Tanımlanan tehlikelerin ve potansiyel sonuçlarının belgelenmesi gerekir.  Bu belgeleme emniyet riski 
değerlendirmesi süreçleri için kullanılacaktır. 

9.4.4.12 Tehlike tanımlama süreci kapsamında, gerek söz konusu organizasyon dahilinde gerek söz konusu 
organizasyon haricinde olmak üzere diğer sistemlerle olan arayüz bağlantıları da dahil olmak üzere, hizmet sağlayıcısının 
havacılık faaliyetlerinin kapsamı dahilinde mevcut olabilecek tüm olası tehlikeler göz önünde bulundurulur.  Tehlikelerin 
tanımlanması sonrasında, sonuçlarının (başka bir deyişle, spesifik olaylar veya sonuçlar) tespit edilmesi gerekir. 

Tehlikelerin soruşturulması 

9.4.4.13 Tehlike tanımlama sürekli ve söz konusu hizmet sağlayıcısının devam eden faaliyetleri kapsamında 
olmalıdır.  Bazı koşullar için daha detaylı soruşturma gerekebilecektir.  Bunlar aşağıdakileri içerebilecektir:

a) söz konusu organizasyon tarafından havacılık emniyeti ile ilgili olaylarda veya mevzuata riayetsizlikte
açıklanamayan bir artışın yaşandığı haller veya

b) söz konusu organizasyondaki veya faaliyetlerindeki önemli değişiklikler.
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b) Otomasyonlu izleme sistemleri; uçuş verilerini izleme (FDM) gibi analiz edilebilen parametrelerin
izlenmesine yönelik otomasyonlu kayıt sistemlerini kullanır.

c) Gönüllü ve zorunlu emniyet raporlaması sistemleri; harici organizasyonlardan çalışanlar da dahil olmak
üzere, herkese, tehlikeleri ve diğer emniyet sorunlarını organizasyona rapor etme imkanı sağlar.

d) Denetimler; denetlenmekte olan görevdeki veya süreçteki tehlikelerin tanımlanması için kullanılabilir.
Değişikliğin uygulanmasına ilişkin tehlikeleri tanımlamak için bunların aynı zamanda organizasyonel
değişiklikler ile koordine edilmesi gerekir.

e) Eğitimden geri bildirim; interaktif (iki yollu) olan eğitim, katılımcılardan yeni tehlikelerin tanımlanmasını
kolaylaştırabilir.

f) Hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmaları; dahili emniyet soruşturmasında ve kazalara/olaylara ilişkin
takip raporlarında tanımlanan tehlikeler.

9.4.4.2 Tehlike tanımlamaya ilişkin harici kaynaklara ilişkin örnekler şunlardır: 

a) Havacılık kazası raporları; kaza raporlarının gözden geçirilmesi; aynı Devletteki kazalara veya herhangi
bir benzer uçak tipine, bölgeye veya çalışma ortamına ilişkin olabilir.

b) Devlet zorunlu ve gönüllü emniyet raporlaması sistemleri; bazı Devletler tarafından hizmet
sağlayıcılarından alınan emniyet raporlarına ilişkin özetler sunulur.

c) Devlet gözetim denetimleri ve üçüncü taraf denetimleri; bazı hallerde harici denetimler tehlikeleri
tanımlayabilir.  Bunlar, tanımlanamayan tehlike olarak belgelenebilir veya herhangi bir denetim bulgusu
dahilinde daha az açık olarak yakalanabilir.

d) Ticari birlikler ve bilgi değişimi sistemleri; birçok ticari birlik ve sektör grubu, tanımlanan tehlikeleri
içerebilecek olan emniyet verilerini paylaşabilir.

Emniyet raporlaması sistemi 

9.4.4.3 Tehlikelerin tanımlanmasına ilişkin ana kaynaklardan biri, özellikle gönüllü emniyet raporlaması sistemi 
olmak üzere, emniyet raporlaması sistemidir.  Zorunlu sistem normalde, ortaya çıkmış olan olaylar için kullanılırken, 
gönüllü sistem, tehlikeler, ramak kalalar veya hatalar gibi potansiyel emniyet sorunlarına yönelik ilave raporlama kanalı 
sunmaktadır.  Devlete ve hizmet sağlayıcısına düşük sonuçlu olaylara ilişkin değerli bilgiler sağlarlar. 

9.4.4.4 Kişilerin gördüklerini veya tecrübe ettiklerini rapor etmeye teşvik etmek için hizmet sağlayıcıları tarafından 
uygun korumaların sağlanması önemlidir.  Örneğin, hatalara ilişkin raporlar veya bazı hallerde kural ihlali için yürütme 
tedbirinden feragat edilebilir.  Rapor edilen bilgilerin sadece emniyetin iyileştirilmesini desteklemek üzere kullanılacağının 
açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.  Amaç, etkin bir raporlama kültürü ve potansiyel emniyet eksikliklerinin proaktif bir 
şekilde tanımlanmasını teşvik etmektir. 

9.4.4.5 Gönüllü emniyet raporlaması sistemleri, rapor eden kişi hakkındaki tanımlayıcı bilgilerin takip işlemine imkan 
vermek üzere sadece saklayıcı tarafından bilinmesini gerektirecek şekilde gizli olmalıdır.  Saklayıcının rolü, tipik olarak 
emniyet yöneticisi ve emniyet soruşturmasına dahil olan personel ile kısıtlı olmak üzere birkaç kişi ile sınırlı olmalıdır. 
Gizliliğin muhafaza edilmesi, cezalandırma veya mahcubiyet korkusu olmaksızın, insan hatasına yol açan tehlikelerin 
açıklanmasının kolaylaştırılmasına yardımcı olacaktır.  Gönüllü emniyet raporları, takip tedbirlerinin gerekli olması halinde 
kimliksizleştirilebilir ve arşivlenebilir.  Kimliksizleştirilmiş raporlar, risk hafifletmesinin etkinliğini izlemek ve yükselen 
tehlikeleri tanımlamak üzere gelecekteki trend çıkarma analizlerini destekleyebilir. 



EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI

441DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Bölüm 9. Emniyet yönetimi sistemleri (SMS) 9-
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9.4.5 Hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturması 

9.4.5.1 Etkin emniyet yönetimi, emniyet olaylarının ve emniyet tehlikelerinin analiz edilmesine ve çalışma 
ortamındaki emniyetin iyileştirilmesine yönelik tavsiyelerin ve bulguların rapor edilmesine yönelik kalite soruşturmalarına
bağlıdır. 

9.4.5.2 Annex 13 kapsamındaki kaza ve olay soruşturmaları ile hizmet sağlayıcısı soruşturmaları arasında açık bir 
ayrım mevcuttur.  Annex 13 kapsamındaki kazalara ve ciddi olaylara ilişkin soruşturmadan, Annex 13 kapsamında 
tanımlandığı üzere söz konusu Devlet sorumludur.  Bu tür bilgiler, kazalardan ve olaylardan öğrenilen derslerin yayılması 
bakımından elzemdir.  Hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmaları, hizmet sağlayıcıları tarafından, tehlike tanımlama ve 
risk değerlendirme süreçlerini desteklemek üzere kendi Emniyet Yönetimi Sistemleri (SMS) kapsamında yürütülür.  Tehlike 
tanımlamasına yönelik değerli kaynak sunabilecek veya risk kontrollerindeki zayıflıkları belirleyebilecek olan, Annex 13 
kapsamı dışında kalan birçok emniyet olayı söz konusudur.  Bu problemler, hizmet sağlayıcısı tarafından liderlik edilen 
emniyet soruşturmasıyla ortaya çıkarılabilir ve çözüme kavuşturulabilecektir.

9.4.5.3 Hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmasının birincil amacı, neyin gerçekleştiğini ve emniyet eksikliklerinin 
ortadan kaldırılması veya hafifletilmesi suretiyle gelecekte benzer durumların ortaya çıkmasının nasıl engelleneceğinin 
anlaşılmasıdır.  Bu anlayışa, söz konusu olayın dikkatli ve metotlu bir şekilde incelenmesi ve gelecekteki tekerrürlerin 
ihtimalinin ve/veya akıbetinin azaltılması için öğrenilen derslerin uygulanmasıyla ulaşılabilir.  Hizmet sağlayıcısı emniyet 
soruşturmaları, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) ayrılmaz bir parçasıdır. 

9.4.5.4 Emniyet olaylarına ve tehlikelerine yönelik hizmet sağlayıcısı soruşturmaları, havacılıktaki genel risk yönetimi 
sürecine ilişkin elzem bir faaliyettir.  Emniyet soruşturması yürütülmesinin faydaları şunları içerir:

a) olaya yol açan olaylara yönelik olarak daha iyi bir anlayışın kazanılması;

b) katkıda bulunan insan faktörlerinin, teknik ve organizasyonel faktörlerin belirlenmesi;

c) tehlikelerin tanımlanması ve risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi;

d) kabul edilemez risklerin azaltılması veya giderilmesi için tavsiyelerde bulunulması ve

e) havacılık topluluğunun uygun üyeleri ile paylaşılması gereken öğrenilen derslerin belirlenmesi.

Soruşturma tetikleyicileri 

9.4.5.5 Hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturması genellikle, emniyet raporlaması sistemi vasıtasıyla sunulan bir 
bildirim (rapor) ile tetiklenir.  Şekil 9-2'de emniyet soruşturması kararı süreci ve hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmasının 
ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiği ile Annex 13 hükümleri kapsamında ne zaman soruşturma başlatılması gerektiği 
arasındaki ayrım ortaya konmaktadır. 
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ihtimalinin ve/veya akıbetinin azaltılması için öğrenilen derslerin uygulanmasıyla ulaşılabilir.  Hizmet sağlayıcısı emniyet 
soruşturmaları, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) ayrılmaz bir parçasıdır. 

9.4.5.4 Emniyet olaylarına ve tehlikelerine yönelik hizmet sağlayıcısı soruşturmaları, havacılıktaki genel risk yönetimi 
sürecine ilişkin elzem bir faaliyettir.  Emniyet soruşturması yürütülmesinin faydaları şunları içerir:

a) olaya yol açan olaylara yönelik olarak daha iyi bir anlayışın kazanılması;

b) katkıda bulunan insan faktörlerinin, teknik ve organizasyonel faktörlerin belirlenmesi;

c) tehlikelerin tanımlanması ve risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi;

d) kabul edilemez risklerin azaltılması veya giderilmesi için tavsiyelerde bulunulması ve

e) havacılık topluluğunun uygun üyeleri ile paylaşılması gereken öğrenilen derslerin belirlenmesi.

Soruşturma tetikleyicileri 

9.4.5.5 Hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturması genellikle, emniyet raporlaması sistemi vasıtasıyla sunulan bir 
bildirim (rapor) ile tetiklenir.  Şekil 9-2'de emniyet soruşturması kararı süreci ve hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmasının 
ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiği ile Annex 13 hükümleri kapsamında ne zaman soruşturma başlatılması gerektiği 
arasındaki ayrım ortaya konmaktadır. 
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d) söz konusu olayın ortaya çıkmasını engellemiş olması gereken, uygulanan risk kontrollerinin belirlenmesi ve

e) önceki veya benzer olaylara ilişkin emniyet verilerinin gözden geçirilmesi.

9.4.5.10 Emniyet soruşturması, suçlamaya veya cezalandırmaya değil, tanımlanan tehlikelere ve emniyet risklerine 
ve iyileştirme imkanlarına odaklanmalıdır.  Soruşturmanın yürütülme şekli ve daha da önemlisi, raporun nasıl yazıldığı, 
muhtemel emniyet etkisine, söz konusu organizasyonun gelecekteki emniyet kültürüne ve gelecekteki emniyet 
inisiyatiflerinin etkinliğine tesir edecektir. 

9.4.5.11 Soruşturma, emniyet eksikliklerini gideren veya hafifleten, açık bir şekilde tanımlanmış bulgular ve tavsiyeler 
ile sonuçlanmalıdır. 

9.4.6 Emniyet riski değerlendirmesi ve hafifletmesi 

9.4.6.1 Hizmet sağlayıcısı tarafından, emniyet risklerinin değerlendirilmesine yönelik tutarlı ve sistematik bir 
yaklaşıma imkan verecek bir emniyet riski değerlendirmesi modeli geliştirilmelidir.  Bu model, hangi emniyet risklerinin 
kabul edilebilir veya kabul edilemez olduğunun belirlenmesine ve tedbirlerin önceliklendirilmesine yardımcı olacak bir 
yöntem içermelidir. 

9.4.6.2 Hizmet sağlayıcısının çalışma ortamına uygun olduklarından emin olunması için, kullanılan Emniyet Riski 
Yönetimi (SRM) araçlarının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve uyarlanması gerekebilecektir.  Hizmet sağlayıcısı 
tarafından, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) olgunlaştıkça operasyonunun ihtiyaçlarını 
daha iyi bir şekilde yansıtan daha sofistike yaklaşımlar bulunabilecektir.  Hizmet sağlayıcısı ile Sivil Havacılık Otoritesi 
(CAA) tarafından bir metodoloji kararlaştırılmalıdır. 

9.4.6.3 Emniyet riski sınıflandırmasına yönelik daha sofistike yaklaşımlar mevcuttur.  Hizmet sağlayıcısının emniyet 
yönetiminde deneyimli olması veya yüksek riskli bir ortamda faaliyet göstermesi halinde bunlar daha uygun olabilecektir. 

9.4.6.4 Emniyet riski değerlendirmesi sürecinde mevcut olan her nevi emniyet verileri ve emniyet bilgileri 
kullanılmalıdır.  Emniyet risklerinin değerlendirilmesi sonrasında, hizmet sağlayıcısı tarafından hangi emniyet riski 
kontrollerine ihtiyaç duyulduğunu tespit etmek üzere veriye dayalı karar alma sürecine girişilecektir. 

9.4.6.5 Emniyet riski değerlendirmelerinde bazı hallerde, verilerin elverişsizliğine bağlı olarak kantitatif verilerden 
ziyade kalitatif bilgilerin (uzman değerlendirmesi) kullanılması gerekir.  Emniyet riski matrisinin kullanılması, söz konusu 
kullanıcıya, tanımlanan tehlikeye ilişkin emniyet riskini (risklerini) kantitatif bir formatta ifade etme imkanı verir.  Böylelikle, 
tanımlanan emniyet riskleri arasında doğrudan büyüklük karşılaştırmasına imkan verilir.  Kantitatif veriler mevcut 
olmadığında, tanımlanan her bir emniyet riskine "oluşması muhtemel" veya "ihtimal dışı" gibi kalitatif bir emniyet riski kriteri 
tayin edilebilecektir.

9.4.6.6 Spesifik çalışma ortamlarına sahip olan birden fazla lokasyonda operasyonları olan hizmet sağlayıcıları için, 
emniyet riski değerlendirmelerinin ve emniyet riski kontrolü tanımlamasının gerçekleştirilmesi için yerel emniyet 
komitelerinin tesis edilmesi daha efektif olabilecektir.  Genellikle, operasyon alanındaki bir uzmandan (söz konusu hizmet 
sağlayıcısının bünyesindeki veya haricindeki) görüş talep edilir.  Uygun kaynakların sağlanması için daha üst otoritelerden 
nihai kararlar veya kontrol kabulü gerekli olabilir. 

9.4.6.7 Hizmet sağlayıcıları tarafından kendi emniyet riski değerlendirmelerinin önceliklendirilmesi ve emniyet riski 
kontrollerinin benimsenmesi kendi kararlarıdır.  Rehberlik teşkil etmesi amacıyla, hizmet sağlayıcısı tarafından aşağıdaki 
türden önceliklendirme süreci bulunmalıdır:

a) en yüksek emniyet riskini değerlendiren ve kontrol eden;

b) kaynakları en yüksek emniyet risklerine tahsis eden;

c) emniyeti etkin bir şekilde muhafaza eden veya iyileştiren;

d) belirtilen ve kararlaştırılan emniyet amaçlarına ve Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) ulaşan ve

e) emniyet risklerinin kontrolüne ilişkin olarak söz konusu Devletin düzenlemeleri kapsamındaki
gereklilikleri karşılayan.

9-16 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

9.4.5.6 Tüm olaylar veya tehlikeler soruşturulmayabilir veya tüm olayların veya tehlikelerin soruşturulması gerekli 
değildir; soruşturma yürütülmesine ve söz konusu soruşturmanın derinliğine yönelik karar, söz konusu olayın veya 
tehlikenin fiili veya olası sonuçlarına bağlı olmalıdır.  Yüksek risk potansiyeline sahip olduğu değerlendirilen olayların ve 
tehlikelerin soruşturulması daha muhtemeldir ve düşük risk potansiyeline sahip olanlardan daha derinlemesine 
soruşturulması gerekir.  Hizmet sağlayıcıları tarafından tanımlanmış tetikleme noktalarına sahip olan yapılandırılmış bir 
karar alma yaklaşımı kullanılmalıdır.  Bu sayede emniyet soruşturması kararları, neyin soruşturulması gerektiği ve 
soruşturmanın kapsamı yönlendirilecektir.  Aşağıdakiler buna dahil olabilecektir: 

a) sonucun önem derecesi veya olası önem derecesi

b) soruşturmanın yürütülmesine yönelik mevzuata dayalı veya organizasyonel gereklilikler;

c) elde edilecek emniyet değeri;

d) alınacak emniyet tedbirine yönelik imkan;

e) soruşturma yapılmamasıyla ilişkili riskler;

f) hedeflenen emniyet programlarına katkı;

g) belirlenen trendler;

h) eğitim faydası ve

i) kaynak elverişliliği.

Soruşturmacının görevlendirilmesi 

9.4.5.7 Soruşturma başlatılacak olması halinde, ilk işlem, gerekli becerilere ve uzmanlığa sahip olan bir 
soruşturmacının veya kaynakların elverişli olduğu hallerde bir soruşturma ekibinin tayin edilmesi olacaktır.  Söz konusu 
ekibin boyutu ve üyelerinin uzmanlık profili, soruşturulmakta olan olayın mahiyetine ve önem derecesine bağlıdır. 
Soruşturma ekibi tarafından diğer uzmanların yardımı gerekli görülebilecektir.  Genellikle, operasyon ve emniyet ofisi 
uzmanlarından destek alarak iç soruşturmanın yürütülmesi için tek bir kişi görevlendirilir. 

9.4.5.8 Hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmacıları ideal olarak söz konusu olay veya tanımlanan tehlike ile ilişkili 
alandan organizasyonel bakımından bağımsızdırlar.  Soruşturmacının (soruşturmacıların) hizmet sağlayıcısı emniyet 
soruşturmalarında bilgi sahibi (eğitimli) ve becerikli (tecrübeli) olması/olmaları halinde daha iyi sonuçlar elde edilecektir.
Soruşturmacılar bu görev için ideal olarak sahip oldukları bilgi, beceriler ve dürüstlüğü, tarafsızlığı, mantıklı düşünmeyi, 
faydacılığı ve etraflıca düşünmeyi içermesi gereken karakter özellikleri için seçileceklerdir. 

Soruşturma süreci 

9.4.5.9 Soruşturmada neyin gerçekleştiği ve neden gerçekleştiği belirlenmelidir ve bunun için, soruşturma 
kapsamında uygulanmak üzere kök neden analizi gerekebilecektir.  İdeal olarak, söz konusu olaya dahil olan kişiler ile 
olaydan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde görüşme yapılmalıdır.  Soruşturma aşağıdakileri içermelidir: 

a) dahil olan kişilerin eylemleri de dahil olmak üzere, önemli olaylara ilişkin zaman çizelgelerinin belirlenmesi;

b) faaliyetlere ilişkin politikaların ve prosedürlerin gözden geçirilmesi;

c) olaya ilişkin alınan kararların gözden geçirilmesi;
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d) söz konusu olayın ortaya çıkmasını engellemiş olması gereken, uygulanan risk kontrollerinin belirlenmesi ve

e) önceki veya benzer olaylara ilişkin emniyet verilerinin gözden geçirilmesi.

9.4.5.10 Emniyet soruşturması, suçlamaya veya cezalandırmaya değil, tanımlanan tehlikelere ve emniyet risklerine 
ve iyileştirme imkanlarına odaklanmalıdır.  Soruşturmanın yürütülme şekli ve daha da önemlisi, raporun nasıl yazıldığı, 
muhtemel emniyet etkisine, söz konusu organizasyonun gelecekteki emniyet kültürüne ve gelecekteki emniyet 
inisiyatiflerinin etkinliğine tesir edecektir. 

9.4.5.11 Soruşturma, emniyet eksikliklerini gideren veya hafifleten, açık bir şekilde tanımlanmış bulgular ve tavsiyeler 
ile sonuçlanmalıdır. 

9.4.6 Emniyet riski değerlendirmesi ve hafifletmesi 

9.4.6.1 Hizmet sağlayıcısı tarafından, emniyet risklerinin değerlendirilmesine yönelik tutarlı ve sistematik bir 
yaklaşıma imkan verecek bir emniyet riski değerlendirmesi modeli geliştirilmelidir.  Bu model, hangi emniyet risklerinin 
kabul edilebilir veya kabul edilemez olduğunun belirlenmesine ve tedbirlerin önceliklendirilmesine yardımcı olacak bir 
yöntem içermelidir. 

9.4.6.2 Hizmet sağlayıcısının çalışma ortamına uygun olduklarından emin olunması için, kullanılan Emniyet Riski 
Yönetimi (SRM) araçlarının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve uyarlanması gerekebilecektir.  Hizmet sağlayıcısı 
tarafından, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) olgunlaştıkça operasyonunun ihtiyaçlarını 
daha iyi bir şekilde yansıtan daha sofistike yaklaşımlar bulunabilecektir.  Hizmet sağlayıcısı ile Sivil Havacılık Otoritesi 
(CAA) tarafından bir metodoloji kararlaştırılmalıdır. 

9.4.6.3 Emniyet riski sınıflandırmasına yönelik daha sofistike yaklaşımlar mevcuttur.  Hizmet sağlayıcısının emniyet 
yönetiminde deneyimli olması veya yüksek riskli bir ortamda faaliyet göstermesi halinde bunlar daha uygun olabilecektir. 

9.4.6.4 Emniyet riski değerlendirmesi sürecinde mevcut olan her nevi emniyet verileri ve emniyet bilgileri 
kullanılmalıdır.  Emniyet risklerinin değerlendirilmesi sonrasında, hizmet sağlayıcısı tarafından hangi emniyet riski 
kontrollerine ihtiyaç duyulduğunu tespit etmek üzere veriye dayalı karar alma sürecine girişilecektir. 

9.4.6.5 Emniyet riski değerlendirmelerinde bazı hallerde, verilerin elverişsizliğine bağlı olarak kantitatif verilerden 
ziyade kalitatif bilgilerin (uzman değerlendirmesi) kullanılması gerekir.  Emniyet riski matrisinin kullanılması, söz konusu 
kullanıcıya, tanımlanan tehlikeye ilişkin emniyet riskini (risklerini) kantitatif bir formatta ifade etme imkanı verir.  Böylelikle, 
tanımlanan emniyet riskleri arasında doğrudan büyüklük karşılaştırmasına imkan verilir.  Kantitatif veriler mevcut 
olmadığında, tanımlanan her bir emniyet riskine "oluşması muhtemel" veya "ihtimal dışı" gibi kalitatif bir emniyet riski kriteri 
tayin edilebilecektir.

9.4.6.6 Spesifik çalışma ortamlarına sahip olan birden fazla lokasyonda operasyonları olan hizmet sağlayıcıları için, 
emniyet riski değerlendirmelerinin ve emniyet riski kontrolü tanımlamasının gerçekleştirilmesi için yerel emniyet 
komitelerinin tesis edilmesi daha efektif olabilecektir.  Genellikle, operasyon alanındaki bir uzmandan (söz konusu hizmet 
sağlayıcısının bünyesindeki veya haricindeki) görüş talep edilir.  Uygun kaynakların sağlanması için daha üst otoritelerden 
nihai kararlar veya kontrol kabulü gerekli olabilir. 

9.4.6.7 Hizmet sağlayıcıları tarafından kendi emniyet riski değerlendirmelerinin önceliklendirilmesi ve emniyet riski 
kontrollerinin benimsenmesi kendi kararlarıdır.  Rehberlik teşkil etmesi amacıyla, hizmet sağlayıcısı tarafından aşağıdaki 
türden önceliklendirme süreci bulunmalıdır:

a) en yüksek emniyet riskini değerlendiren ve kontrol eden;

b) kaynakları en yüksek emniyet risklerine tahsis eden;

c) emniyeti etkin bir şekilde muhafaza eden veya iyileştiren;

d) belirtilen ve kararlaştırılan emniyet amaçlarına ve Emniyet Performansı Hedeflerine (SPT'ler) ulaşan ve

e) emniyet risklerinin kontrolüne ilişkin olarak söz konusu Devletin düzenlemeleri kapsamındaki
gereklilikleri karşılayan.

9-16 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

9.4.5.6 Tüm olaylar veya tehlikeler soruşturulmayabilir veya tüm olayların veya tehlikelerin soruşturulması gerekli 
değildir; soruşturma yürütülmesine ve söz konusu soruşturmanın derinliğine yönelik karar, söz konusu olayın veya 
tehlikenin fiili veya olası sonuçlarına bağlı olmalıdır.  Yüksek risk potansiyeline sahip olduğu değerlendirilen olayların ve 
tehlikelerin soruşturulması daha muhtemeldir ve düşük risk potansiyeline sahip olanlardan daha derinlemesine 
soruşturulması gerekir.  Hizmet sağlayıcıları tarafından tanımlanmış tetikleme noktalarına sahip olan yapılandırılmış bir 
karar alma yaklaşımı kullanılmalıdır.  Bu sayede emniyet soruşturması kararları, neyin soruşturulması gerektiği ve 
soruşturmanın kapsamı yönlendirilecektir.  Aşağıdakiler buna dahil olabilecektir: 

a) sonucun önem derecesi veya olası önem derecesi

b) soruşturmanın yürütülmesine yönelik mevzuata dayalı veya organizasyonel gereklilikler;

c) elde edilecek emniyet değeri;

d) alınacak emniyet tedbirine yönelik imkan;

e) soruşturma yapılmamasıyla ilişkili riskler;

f) hedeflenen emniyet programlarına katkı;

g) belirlenen trendler;

h) eğitim faydası ve

i) kaynak elverişliliği.

Soruşturmacının görevlendirilmesi 

9.4.5.7 Soruşturma başlatılacak olması halinde, ilk işlem, gerekli becerilere ve uzmanlığa sahip olan bir 
soruşturmacının veya kaynakların elverişli olduğu hallerde bir soruşturma ekibinin tayin edilmesi olacaktır.  Söz konusu 
ekibin boyutu ve üyelerinin uzmanlık profili, soruşturulmakta olan olayın mahiyetine ve önem derecesine bağlıdır. 
Soruşturma ekibi tarafından diğer uzmanların yardımı gerekli görülebilecektir.  Genellikle, operasyon ve emniyet ofisi 
uzmanlarından destek alarak iç soruşturmanın yürütülmesi için tek bir kişi görevlendirilir. 

9.4.5.8 Hizmet sağlayıcısı emniyet soruşturmacıları ideal olarak söz konusu olay veya tanımlanan tehlike ile ilişkili 
alandan organizasyonel bakımından bağımsızdırlar.  Soruşturmacının (soruşturmacıların) hizmet sağlayıcısı emniyet 
soruşturmalarında bilgi sahibi (eğitimli) ve becerikli (tecrübeli) olması/olmaları halinde daha iyi sonuçlar elde edilecektir.
Soruşturmacılar bu görev için ideal olarak sahip oldukları bilgi, beceriler ve dürüstlüğü, tarafsızlığı, mantıklı düşünmeyi, 
faydacılığı ve etraflıca düşünmeyi içermesi gereken karakter özellikleri için seçileceklerdir. 

Soruşturma süreci 

9.4.5.9 Soruşturmada neyin gerçekleştiği ve neden gerçekleştiği belirlenmelidir ve bunun için, soruşturma 
kapsamında uygulanmak üzere kök neden analizi gerekebilecektir.  İdeal olarak, söz konusu olaya dahil olan kişiler ile 
olaydan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde görüşme yapılmalıdır.  Soruşturma aşağıdakileri içermelidir: 

a) dahil olan kişilerin eylemleri de dahil olmak üzere, önemli olaylara ilişkin zaman çizelgelerinin belirlenmesi;

b) faaliyetlere ilişkin politikaların ve prosedürlerin gözden geçirilmesi;

c) olaya ilişkin alınan kararların gözden geçirilmesi;
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9.5.4.2 Aynı zamanda, emniyet riski kontrollerinin etkin bir şekilde uygulanmasının ve izlenmesinin sağlanması da 
gereklidir.  Uygunsuzluklar ve diğer sorunlar belirlendiğinde, sebepler ve katkıda bulunan etkenler soruşturulmalı ve analiz 
edilmelidir.  İç denetimin ana odak noktası, emniyet riski kontrollerini öngören politikalar, süreçler ve prosedürlerdir. 

9.5.4.3 İç denetimler, denetlenmekte olan işlevlerden bağımsız olan kişiler veya departmanlar tarafından 
gerçekleştirildiğinde en üst düzeyde etkili olur.  Bu tür denetimler, sorumlu yöneticiye ve üst yönetime aşağıdakilerin 
durumuna ilişkin geri bildirim sağlamalıdır: 

a) düzenlemelere riayet;

b) politikalara, süreçlere ve prosedürlere riayet;

c) emniyet riski kontrollerinin etkinliği;

d) düzeltici faaliyetlerin etkinliği ve

e) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkinliği.

9.5.4.4 Bazı organizasyonlar tarafından iç denetimlerin uygun derecede bağımsızlığı sağlanamayabilir; bu gibi 
hallerde, söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından harici denetçilerin (örneğin, bağımsız denetçiler veya başka bir 
organizasyondan denetçiler) görevlendirilmesi değerlendirilmelidir.

9.5.4.5 İç denetimlerin planlanmasında söz konusu süreçlerin emniyet bakımından kritikliği, önceki denetimlerin ve 
değerlendirmelerin (tüm kaynaklardan) sonuçları ve uygulanan emniyet riski kontrolleri dikkate alınmalıdır.  İç 
denetimlerde, düzenlemelere ve politikalara, süreçlere ve prosedürlere uyumsuzluk belirlenmelidir.  İç denetimler aynı 
zamanda, sistem eksikliklerini, emniyet riski kontrollerinin etkinliğindeki eksikliği ve iyileştirme imkanlarını da belirlemelidir. 

9.5.4.6 Uyuma ve etkinliğe yönelik değerlendirme emniyet performansına ulaşılması bakımından elzemdir.  İç 
denetim süreci, gerek uyumun gerek etkinliğin tespit edilmesi için kullanılabilir.  Her bir sürecin veya prosedürün uyumunun 
ve etkinliğinin değerlendirilmesi için aşağıdaki sorular sorulabilir: 

a) Uyumun tespit edilmesi
1) Öngörülen süreç veya prosedür mevcut mudur?

2) Söz konusu süreç veya prosedür belgelenmiş midir (girdiler, faaliyetler, arayüzler ve çıktılar tanımlanmış mıdır)?

3) Söz konusu süreç veya prosedür gereklilikleri (kriterleri) karşılamakta mıdır?

4) Söz konusu süreç veya prosedür kullanılmakta mıdır?

5) Etkilenen tüm personel tarafından söz konusu süreç veya prosedür devamlı olarak takip edilmekte midir?

6) Tanımlanan girdiler üretilmekte midir?

7) Herhangi bir süreç veya prosedür değişikliği belgelenmiş ve uygulanmakta mıdır?

b) Etkinliğin değerlendirilmesi

1) Söz konusu süreç veya prosedür kullanıcılar tarafından anlaşılmakta mıdır?

2) Söz konusu sürecin veya prosedürün amacına devamlı olarak ulaşılmakta mıdır?
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9.4.6.8 Emniyet risklerinin değerlendirilmesi sonrasında, uygun emniyet riski kontrolleri uygulanabilir.  Uygun 
emniyet riski kontrollerinin belirlenmesine "son kullanıcıların" ve konu uzmanlarının dahil edilmesi önemlidir.  Doğru 
insanların dahil edilmesinin sağlanması, emniyet riski seçilen hafifletmelerin uygulanabilirliğini azami düzeye çıkaracaktır. 
Emniyet riski kontrollerinin uygulanması öncesinde, bilhassa yeni tehlikelerin getirilmesi olmak üzere, istenmeyen 
sonuçlara yönelik bir tespitte bulunulmalıdır. 

9.4.6.9 Emniyet riski kontrolünün kararlaştırılması ve uygulanması sonrasında, emniyet riski kontrolünün etkinliğinin 
güvence altına alınması için emniyet performansı izlenmelidir.  Operasyon koşulları altında yeni emniyet riski kontrollerinin
doğruluğunun, verimliliğinin ve etkinliğinin doğrulanması için bu gereklidir. 

9.4.6.10 Emniyet Riski Yönetimi (SRM) çıktıları belgelenmelidir.  Söz konusu tehlike ve sonuçları, emniyet riski 
değerlendirmesi ve alınan emniyet riski kontrol tedbirleri buna dahil olmalıdır.  Bunlar genellikle, takip edilebilmeleri ve 
izlenebilmeleri için bir kayıt defteri kapsamında tutulmalıdır. Söz konusu Emniyet Riski Yönetimi (SRM) dokümantasyonu, 
emniyet kararları alınırken referans olarak ve emniyet bilgilerinin değişimi için kullanılabilen organizasyonel emniyet 
bilgisine ilişkin geçmişe yönelik bir kaynak haline gelir.  Bu emniyet bilgisi, emniyet trendi analizlerine ve emniyet eğitimine 
ve iletişimine yönelik materyal sunar.  Aynı zamanda, emniyet riski kontrollerinin ve tedbirlerinin uygulanıp
uygulanmadığının ve etkin olup olmadığının tespit edilmesine yönelik iç denetimler için de faydalıdır. 

9.5 3. BİLEŞEN: EMNİYET GÜVENCESİ 

9.5.1 Annex 19, Ek 2, 3.1.1 kapsamında hizmet sağlayıcıları tarafından, söz konusu organizasyonun emniyet 
performansının doğrulanmasına ve emniyet riski kontrollerinin etkinliğinin onaylanmasına yönelik araçların geliştirilmesi 
ve muhafaza edilmesi öngörülmektedir.  Bu kabiliyetler, hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) emniyet 
güvencesi bileşeni tarafından sağlanır.

9.5.2 Emniyet güvencesi, söz konusu Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) beklentilere ve gerekliliklere uygun bir 
şekilde işleyip işlemediğinin tespit edilmesi için gerçekleştirilen süreçlerden ve faaliyetlerden oluşur.  Yükselen emniyet 
risklerini getirebilecek değişikliklerin veya sapmaların veya mevcut emniyet riski kontrollerinin kötüleşmesinin tespit 
edilmesi için süreçlerinin yanı sıra çalışma ortamının sürekli olarak izlenmesini içerir.  Bu sayede, Emniyet Riski Yönetimi 
(SRM) süreci vasıtasıyla bu tür değişiklikler veya sapmalar ele alınabilecektir. 

9.5.3 Emniyet güvencesi faaliyetleri, potansiyel bir emniyet etkisine sahip olan belirlenmiş sorunlara cevaben 
alınan tedbirlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını içermelidir.  Bu tedbirler, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) performansını sürekli olarak iyileştirir. 

9.5.4 Emniyet performansının izlenmesi ve ölçümü 

Emniyet performansının doğrulanması ve emniyet riski kontrollerinin etkinliğinin onaylanması, iç denetimlerin bir 
kombinasyonunun kullanımı ile Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) tesis edilmesini ve izlenmesini gerektirir. 
Uygulanmalarının daima amaçlanan sonuçlara ulaşmamasına bağlı olarak emniyet riski kontrollerinin etkinliğinin 
değerlendirilmesi önemlidir.  Bu değerlendirme, doğru emniyet riski kontrolünün seçilip seçilmediğinin belirlenmesine 
yardımcı olacak ve farklı bir emniyet riski kontrolü stratejisinin uygulanmasıyla sonuçlanabilecektir. 

İç denetim 

9.5.4.1 İç denetimler, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkinliğini değerlendirmek ve potansiyel iyileştirme
alanlarını belirlemek üzere gerçekleştirilir.  Çoğu havacılık emniyeti düzenlemesi, ilgili Devlet tarafından tesis edilmiş olan
genel emniyet riski kontrolleridir.  İç denetim vasıtasıyla söz konusu düzenlemelere riayetin sağlanması, emniyet 
güvencesinin başlıca unsurudur. 
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9.5.4.2 Aynı zamanda, emniyet riski kontrollerinin etkin bir şekilde uygulanmasının ve izlenmesinin sağlanması da 
gereklidir.  Uygunsuzluklar ve diğer sorunlar belirlendiğinde, sebepler ve katkıda bulunan etkenler soruşturulmalı ve analiz 
edilmelidir.  İç denetimin ana odak noktası, emniyet riski kontrollerini öngören politikalar, süreçler ve prosedürlerdir. 

9.5.4.3 İç denetimler, denetlenmekte olan işlevlerden bağımsız olan kişiler veya departmanlar tarafından 
gerçekleştirildiğinde en üst düzeyde etkili olur.  Bu tür denetimler, sorumlu yöneticiye ve üst yönetime aşağıdakilerin 
durumuna ilişkin geri bildirim sağlamalıdır: 

a) düzenlemelere riayet;

b) politikalara, süreçlere ve prosedürlere riayet;

c) emniyet riski kontrollerinin etkinliği;

d) düzeltici faaliyetlerin etkinliği ve

e) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkinliği.

9.5.4.4 Bazı organizasyonlar tarafından iç denetimlerin uygun derecede bağımsızlığı sağlanamayabilir; bu gibi 
hallerde, söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından harici denetçilerin (örneğin, bağımsız denetçiler veya başka bir 
organizasyondan denetçiler) görevlendirilmesi değerlendirilmelidir.

9.5.4.5 İç denetimlerin planlanmasında söz konusu süreçlerin emniyet bakımından kritikliği, önceki denetimlerin ve 
değerlendirmelerin (tüm kaynaklardan) sonuçları ve uygulanan emniyet riski kontrolleri dikkate alınmalıdır.  İç 
denetimlerde, düzenlemelere ve politikalara, süreçlere ve prosedürlere uyumsuzluk belirlenmelidir.  İç denetimler aynı 
zamanda, sistem eksikliklerini, emniyet riski kontrollerinin etkinliğindeki eksikliği ve iyileştirme imkanlarını da belirlemelidir. 

9.5.4.6 Uyuma ve etkinliğe yönelik değerlendirme emniyet performansına ulaşılması bakımından elzemdir.  İç 
denetim süreci, gerek uyumun gerek etkinliğin tespit edilmesi için kullanılabilir.  Her bir sürecin veya prosedürün uyumunun 
ve etkinliğinin değerlendirilmesi için aşağıdaki sorular sorulabilir: 

a) Uyumun tespit edilmesi
1) Öngörülen süreç veya prosedür mevcut mudur?

2) Söz konusu süreç veya prosedür belgelenmiş midir (girdiler, faaliyetler, arayüzler ve çıktılar tanımlanmış mıdır)?

3) Söz konusu süreç veya prosedür gereklilikleri (kriterleri) karşılamakta mıdır?

4) Söz konusu süreç veya prosedür kullanılmakta mıdır?

5) Etkilenen tüm personel tarafından söz konusu süreç veya prosedür devamlı olarak takip edilmekte midir?

6) Tanımlanan girdiler üretilmekte midir?

7) Herhangi bir süreç veya prosedür değişikliği belgelenmiş ve uygulanmakta mıdır?

b) Etkinliğin değerlendirilmesi

1) Söz konusu süreç veya prosedür kullanıcılar tarafından anlaşılmakta mıdır?

2) Söz konusu sürecin veya prosedürün amacına devamlı olarak ulaşılmakta mıdır?
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9.4.6.8 Emniyet risklerinin değerlendirilmesi sonrasında, uygun emniyet riski kontrolleri uygulanabilir.  Uygun 
emniyet riski kontrollerinin belirlenmesine "son kullanıcıların" ve konu uzmanlarının dahil edilmesi önemlidir.  Doğru 
insanların dahil edilmesinin sağlanması, emniyet riski seçilen hafifletmelerin uygulanabilirliğini azami düzeye çıkaracaktır. 
Emniyet riski kontrollerinin uygulanması öncesinde, bilhassa yeni tehlikelerin getirilmesi olmak üzere, istenmeyen 
sonuçlara yönelik bir tespitte bulunulmalıdır. 

9.4.6.9 Emniyet riski kontrolünün kararlaştırılması ve uygulanması sonrasında, emniyet riski kontrolünün etkinliğinin 
güvence altına alınması için emniyet performansı izlenmelidir.  Operasyon koşulları altında yeni emniyet riski kontrollerinin
doğruluğunun, verimliliğinin ve etkinliğinin doğrulanması için bu gereklidir. 

9.4.6.10 Emniyet Riski Yönetimi (SRM) çıktıları belgelenmelidir.  Söz konusu tehlike ve sonuçları, emniyet riski 
değerlendirmesi ve alınan emniyet riski kontrol tedbirleri buna dahil olmalıdır.  Bunlar genellikle, takip edilebilmeleri ve 
izlenebilmeleri için bir kayıt defteri kapsamında tutulmalıdır. Söz konusu Emniyet Riski Yönetimi (SRM) dokümantasyonu, 
emniyet kararları alınırken referans olarak ve emniyet bilgilerinin değişimi için kullanılabilen organizasyonel emniyet 
bilgisine ilişkin geçmişe yönelik bir kaynak haline gelir.  Bu emniyet bilgisi, emniyet trendi analizlerine ve emniyet eğitimine 
ve iletişimine yönelik materyal sunar.  Aynı zamanda, emniyet riski kontrollerinin ve tedbirlerinin uygulanıp
uygulanmadığının ve etkin olup olmadığının tespit edilmesine yönelik iç denetimler için de faydalıdır. 

9.5 3. BİLEŞEN: EMNİYET GÜVENCESİ 

9.5.1 Annex 19, Ek 2, 3.1.1 kapsamında hizmet sağlayıcıları tarafından, söz konusu organizasyonun emniyet 
performansının doğrulanmasına ve emniyet riski kontrollerinin etkinliğinin onaylanmasına yönelik araçların geliştirilmesi 
ve muhafaza edilmesi öngörülmektedir.  Bu kabiliyetler, hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) emniyet 
güvencesi bileşeni tarafından sağlanır.

9.5.2 Emniyet güvencesi, söz konusu Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) beklentilere ve gerekliliklere uygun bir 
şekilde işleyip işlemediğinin tespit edilmesi için gerçekleştirilen süreçlerden ve faaliyetlerden oluşur.  Yükselen emniyet 
risklerini getirebilecek değişikliklerin veya sapmaların veya mevcut emniyet riski kontrollerinin kötüleşmesinin tespit 
edilmesi için süreçlerinin yanı sıra çalışma ortamının sürekli olarak izlenmesini içerir.  Bu sayede, Emniyet Riski Yönetimi 
(SRM) süreci vasıtasıyla bu tür değişiklikler veya sapmalar ele alınabilecektir. 

9.5.3 Emniyet güvencesi faaliyetleri, potansiyel bir emniyet etkisine sahip olan belirlenmiş sorunlara cevaben 
alınan tedbirlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını içermelidir.  Bu tedbirler, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) performansını sürekli olarak iyileştirir. 

9.5.4 Emniyet performansının izlenmesi ve ölçümü 

Emniyet performansının doğrulanması ve emniyet riski kontrollerinin etkinliğinin onaylanması, iç denetimlerin bir 
kombinasyonunun kullanımı ile Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) tesis edilmesini ve izlenmesini gerektirir. 
Uygulanmalarının daima amaçlanan sonuçlara ulaşmamasına bağlı olarak emniyet riski kontrollerinin etkinliğinin 
değerlendirilmesi önemlidir.  Bu değerlendirme, doğru emniyet riski kontrolünün seçilip seçilmediğinin belirlenmesine 
yardımcı olacak ve farklı bir emniyet riski kontrolü stratejisinin uygulanmasıyla sonuçlanabilecektir. 

İç denetim 

9.5.4.1 İç denetimler, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkinliğini değerlendirmek ve potansiyel iyileştirme
alanlarını belirlemek üzere gerçekleştirilir.  Çoğu havacılık emniyeti düzenlemesi, ilgili Devlet tarafından tesis edilmiş olan
genel emniyet riski kontrolleridir.  İç denetim vasıtasıyla söz konusu düzenlemelere riayetin sağlanması, emniyet 
güvencesinin başlıca unsurudur. 
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9.5.4.13 Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), söz konusu hizmet sağlayıcısının operasyonel emniyet 
performansını ve Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) performansını ölçmek için kullanılır.  Emniyet Performansı 
Göstergeleri (SPI'ler), emniyet raporlaması sistemi de dahil olmak üzere, çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin ve 
bilgilerin izlenmesine dayalıdır.  Münferit hizmet sağlayıcısına özgü olmaları ve belirlenmiş bulunan emniyet amaçları ile 
bağlantılı olmaları gerekir. 

9.5.4.14 Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) belirlerken hizmet sağlayıcıları tarafından aşağıdakiler göz önünde 
bulundurulmalıdır: 
a) Doğru şeylerin ölçülmesi: Söz konusu organizasyonun emniyet amaçlarına ulaşılmasında doğru yolda

olduğunu gösterecek en iyi Emniyet Performansı Göstergelerini (SPI'ler) belirleyin.  Aynı zamanda, söz
konusu organizasyon tarafından karşılaşılan en büyük emniyet sorunlarının ve emniyet risklerinin neler
olduğunu dikkate alın ve bunların etkin kontrolünü gösterecek olan Emniyet Performansı Göstergelerini
(SPI'ler) belirleyin.

b) Verilerin elverişliliği: Söz konusu organizasyon tarafından ölçülmek istenen ile uyumlu olan veriler
mevcut mudur? Mevcut olmaması halinde, ilave veri toplama kaynaklarının tesis edilmesi gerekli
olabilecektir.  Sınırlı miktarlarda veriye sahip olan küçük organizasyonlar için, veri setlerinin havuzda
toplanması da trendlerin belirlenmesine yardımcı olabilecektir.  Bu işlem, birden fazla organizasyondan
emniyet verilerini harmanlayabilen sektörel birlikler tarafından desteklenebilecektir.

c) Verilerin güvenilirliği: Öznelliği veya eksik olması sebebiyle veriler güvenilmez olabilir.

d) Ortak sektör Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler): Organizasyonlar arasında karşılaştırmalar
yapılabilecek şekilde, benzer organizasyonlarla ortak Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler)
kararlaştırılması faydalı olabilir.  Bunlara, düzenleyici otorite veya sektörel birlikler tarafından imkan
verilebilir.

9.5.4.15 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) belirlenmesi sonrasında, hizmet sağlayıcısı tarafından 
Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) ve uyarı seviyelerinin belirlenmesinin uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. 
Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) emniyet iyileştirmelerinin yönlendirilmesinde faydalıdır, ancak kötü bir şekilde 
uygulandıklarında Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) istenmeyen davranışlara sebebiyet verdiği bilinmektedir ve 
bu davranışlar, organizasyonel emniyet performansından ziyade, kişilerin ve departmanların söz konusu hedefe 
ulaşılmasına aşırı derece odaklanması ve belki de söz konusu hedef tarafından ulaşılması amaçlanan şeyin gözden 
kaçırılmasıdır.  Bu gibi hallerde, trendler için Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) izlenmesi daha uygun olabilecektir. 

9.5.4.16 Aşağıdaki faaliyetler, emniyet performansının izlenmesine ve ölçülmesine yönelik kaynaklar sağlayabilir: 

a) Emniyet etütleri, emniyet sorunlarına yönelik daha derin bir anlayışın kazanılmasına ve emniyet
performansındaki trendin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına yönelik analizlerdir.

b) Emniyet verileri analizi, daha fazla soruşturmayı gerektirebilecek ortak sorunları veya trendleri açığa
çıkarmak için emniyet raporlaması verilerini kullanır.

c) Emniyet araştırmaları, spesifik bir operasyona ilişkin prosedürleri veya süreçleri inceler.  Emniyet
araştırmaları, kontrol listelerinin, soru formlarının ve gayri resmi gizli mülakatların kullanımını içerebilir.
Emniyet araştırmaları genellikle kalitatif bilgiler sunar.  Bu da düzeltici faaliyetin gerekli olup olmadığının
tespit edilmesi için verilerin toplanması vasıtasıyla doğrulama gerektirebilir.  Bununla birlikte,
araştırmalar, masrafsız ve değerli emniyet bilgileri kaynağı sağlayabilir.

d) Emniyet denetimleri, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) ve
destekleyici sistemlerinin bütünlüğünün değerlendirilmesine odaklanır.  Emniyet denetimleri aynı
zamanda, kurulu bulunan emniyet riski kontrollerinin etkinliğini değerlendirmek veya emniyet
düzenlemelerine uyumu izlemek için de kullanılabilir.  Bağımsızlığın ve tarafsızlığın sağlanması, emniyet
denetimleri için bir zorluk teşkil etmektedir.  Bağımsızlığa ve tarafsızlığa, politikalar, prosedürler, roller,
iletişim protokolleri ile uygulanan korumalarla birlikte iç denetimlerle veya harici kuruluşların
görevlendirilmesiyle ulaşılabilir.

e) Emniyet soruşturmalarından elde edilen bulgular ve tavsiyeler, toplanan diğer emniyet verileri karşısında
analiz edilebilen faydalı emniyet bilgileri sağlayabilir.
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3) Söz konusu sürecin veya prosedürün sonuçları "müşteri" tarafından talep edilenler midir?

4) Söz konusu süreç veya prosedür düzenli olarak gözden geçirilmekte midir?

5) Söz konusu süreçte veya prosedürde değişiklikler olduğunda emniyet riski değerlendirmesi gerçekleştirilmekte
midir?

6) Süreç veya prosedür iyileştirmeleri beklenen faydalarla sonuçlanmış mıdır?

9.5.4.7 İlaveten, iç denetimlerin daha önceden belirlenen uyumsuzlukların kapatılmasındaki ilerlemeyi izlemesi
gerekir.  Bunlar, kök neden analizi ve düzeltici ve önleyici faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanması vasıtasıyla ele
alınmış olmalıdır.  Herhangi bir uyumsuzluğa ilişkin nedenin (nedenlerin) ve katkıda bulunan etkenlerin analizinden elde
edilen sonuçların söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Riski Yönetimi (SRM) süreçlerini beslemesi gerekir.

9.5.4.8 İç denetim sürecinin sonuçları, Emniyet Riski Yönetimi (SRM) ve emniyet güvencesi işlevlerinin çeşitli 
girdilerinden biri haline gelir.  İç denetimler, söz konusu hizmet sağlayıcısının yönetimini organizasyon dahilindeki uyum 
seviyesi, emniyet riski kontrollerinin etkinlik derecesi ve nerelerde düzeltici veya önleyici faaliyete gerekli olduğu hakkında 
bilgilendirir. 

9.5.4.9 Sivil Havacılık Otoriteleri (CAA'lar) tarafından düzenlemelere uyum durumuna, Emniyet Yönetimi Sisteminin 
(SMS) etkinliğine ve kendi organizasyonunun ve süreçlerinin denetlenmesi için söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından 
seçilen sektörel birliklerin veya diğer üçüncü tarafların etkinliğine ilişkin ilave geri bildirim sağlanabilir.  Bu tür ikinci ve 
üçüncü taraf denetimlerinin sonuçları, emniyet güvencesi işlevine, söz konusu hizmet sağlayıcısına kendi Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) iyileştirilmesine yönelik imkanların ve kendi iç denetim süreçlerinin etkinliğine dair göstergeler 
sunan girdilerdir.

Emniyet performansı izlemesi 

9.5.4.10 Emniyet performansı izlemesi, herhangi bir organizasyon için tipik olarak mevcut olan bir dizi kaynaktan 
emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanması vasıtasıyla gerçekleştirilir.  Bilgiye dayalı karar almanın 
desteklenmesine yönelik veri elverişliliği, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) en önemli unsurlarından biridir.  Bu verilerin 
emniyet performansı izlemesi ve ölçümü için kullanılması, emniyet riski karar almasına yönelik gerekli bilgileri üreten elzem
faaliyetlerdir. 

9.5.4.11 Emniyet performansı izlemesi ve ölçümü bir takım temel prensipler gözetilerek gerçekleştirilmelidir.  Ulaşılan 
emniyet performansı, organizasyonel davranışın bir göstergesi ve aynı zamanda Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
etkinliğinin ölçüsüdür.  Bunun için söz konusu organizasyon tarafından aşağıdakilerin tanımlanması gerekir: 

a) öncelikle, söz konusu organizasyonun operasyonel bağlamına özgü emniyet kaygılarına ilişkin stratejik
kazanımları veya arzu edilen sonuçları yansıtmak üzere tesis edilmesi gereken emniyet amaçları;

b) emniyet amaçlarına ilişkin taktik parametreler olan ve dolayısıyla da verilerin toplanmasına yönelik
referans olan Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve

c) emniyet amaçlarına ulaşılmasına yönelik ilerlemenin izlenmesi için kullanılan taktik parametreler olan
Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler).

9.5.4.12 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) geniş bir göstergeler yelpazesini kapsaması halinde, söz 
konusu hizmet sağlayıcısının daha eksiksiz ve gerçekçi bir resmine ulaşılacaktır.  Burada aşağıdakiler kapsanmalıdır: 

a) düşük ihtimale/yüksek önem derecesine sahip olan olaylar (örneğin, kazalar ve ciddi olaylar);

b) yüksek ihtimale/düşük önem derecesine sahip olan olaylar (örneğin, sorunsuz operasyonel olaylar,
uygunsuzluk raporları, sapmalar, vb.) ve

c) süreç performansı (örneğin, eğitim, sistem iyileştirmeleri ve raporların işlenmesi).
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9.5.4.13 Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler), söz konusu hizmet sağlayıcısının operasyonel emniyet 
performansını ve Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) performansını ölçmek için kullanılır.  Emniyet Performansı 
Göstergeleri (SPI'ler), emniyet raporlaması sistemi de dahil olmak üzere, çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin ve 
bilgilerin izlenmesine dayalıdır.  Münferit hizmet sağlayıcısına özgü olmaları ve belirlenmiş bulunan emniyet amaçları ile 
bağlantılı olmaları gerekir. 

9.5.4.14 Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) belirlerken hizmet sağlayıcıları tarafından aşağıdakiler göz önünde 
bulundurulmalıdır: 
a) Doğru şeylerin ölçülmesi: Söz konusu organizasyonun emniyet amaçlarına ulaşılmasında doğru yolda

olduğunu gösterecek en iyi Emniyet Performansı Göstergelerini (SPI'ler) belirleyin.  Aynı zamanda, söz
konusu organizasyon tarafından karşılaşılan en büyük emniyet sorunlarının ve emniyet risklerinin neler
olduğunu dikkate alın ve bunların etkin kontrolünü gösterecek olan Emniyet Performansı Göstergelerini
(SPI'ler) belirleyin.

b) Verilerin elverişliliği: Söz konusu organizasyon tarafından ölçülmek istenen ile uyumlu olan veriler
mevcut mudur? Mevcut olmaması halinde, ilave veri toplama kaynaklarının tesis edilmesi gerekli
olabilecektir.  Sınırlı miktarlarda veriye sahip olan küçük organizasyonlar için, veri setlerinin havuzda
toplanması da trendlerin belirlenmesine yardımcı olabilecektir.  Bu işlem, birden fazla organizasyondan
emniyet verilerini harmanlayabilen sektörel birlikler tarafından desteklenebilecektir.

c) Verilerin güvenilirliği: Öznelliği veya eksik olması sebebiyle veriler güvenilmez olabilir.

d) Ortak sektör Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler): Organizasyonlar arasında karşılaştırmalar
yapılabilecek şekilde, benzer organizasyonlarla ortak Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler)
kararlaştırılması faydalı olabilir.  Bunlara, düzenleyici otorite veya sektörel birlikler tarafından imkan
verilebilir.

9.5.4.15 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) belirlenmesi sonrasında, hizmet sağlayıcısı tarafından 
Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) ve uyarı seviyelerinin belirlenmesinin uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. 
Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) emniyet iyileştirmelerinin yönlendirilmesinde faydalıdır, ancak kötü bir şekilde 
uygulandıklarında Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) istenmeyen davranışlara sebebiyet verdiği bilinmektedir ve 
bu davranışlar, organizasyonel emniyet performansından ziyade, kişilerin ve departmanların söz konusu hedefe 
ulaşılmasına aşırı derece odaklanması ve belki de söz konusu hedef tarafından ulaşılması amaçlanan şeyin gözden 
kaçırılmasıdır.  Bu gibi hallerde, trendler için Emniyet Performansı Göstergesinin (SPI) izlenmesi daha uygun olabilecektir. 

9.5.4.16 Aşağıdaki faaliyetler, emniyet performansının izlenmesine ve ölçülmesine yönelik kaynaklar sağlayabilir: 

a) Emniyet etütleri, emniyet sorunlarına yönelik daha derin bir anlayışın kazanılmasına ve emniyet
performansındaki trendin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına yönelik analizlerdir.

b) Emniyet verileri analizi, daha fazla soruşturmayı gerektirebilecek ortak sorunları veya trendleri açığa
çıkarmak için emniyet raporlaması verilerini kullanır.

c) Emniyet araştırmaları, spesifik bir operasyona ilişkin prosedürleri veya süreçleri inceler.  Emniyet
araştırmaları, kontrol listelerinin, soru formlarının ve gayri resmi gizli mülakatların kullanımını içerebilir.
Emniyet araştırmaları genellikle kalitatif bilgiler sunar.  Bu da düzeltici faaliyetin gerekli olup olmadığının
tespit edilmesi için verilerin toplanması vasıtasıyla doğrulama gerektirebilir.  Bununla birlikte,
araştırmalar, masrafsız ve değerli emniyet bilgileri kaynağı sağlayabilir.

d) Emniyet denetimleri, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) ve
destekleyici sistemlerinin bütünlüğünün değerlendirilmesine odaklanır.  Emniyet denetimleri aynı
zamanda, kurulu bulunan emniyet riski kontrollerinin etkinliğini değerlendirmek veya emniyet
düzenlemelerine uyumu izlemek için de kullanılabilir.  Bağımsızlığın ve tarafsızlığın sağlanması, emniyet
denetimleri için bir zorluk teşkil etmektedir.  Bağımsızlığa ve tarafsızlığa, politikalar, prosedürler, roller,
iletişim protokolleri ile uygulanan korumalarla birlikte iç denetimlerle veya harici kuruluşların
görevlendirilmesiyle ulaşılabilir.

e) Emniyet soruşturmalarından elde edilen bulgular ve tavsiyeler, toplanan diğer emniyet verileri karşısında
analiz edilebilen faydalı emniyet bilgileri sağlayabilir.
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3) Söz konusu sürecin veya prosedürün sonuçları "müşteri" tarafından talep edilenler midir?

4) Söz konusu süreç veya prosedür düzenli olarak gözden geçirilmekte midir?

5) Söz konusu süreçte veya prosedürde değişiklikler olduğunda emniyet riski değerlendirmesi gerçekleştirilmekte
midir?

6) Süreç veya prosedür iyileştirmeleri beklenen faydalarla sonuçlanmış mıdır?

9.5.4.7 İlaveten, iç denetimlerin daha önceden belirlenen uyumsuzlukların kapatılmasındaki ilerlemeyi izlemesi
gerekir.  Bunlar, kök neden analizi ve düzeltici ve önleyici faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanması vasıtasıyla ele
alınmış olmalıdır.  Herhangi bir uyumsuzluğa ilişkin nedenin (nedenlerin) ve katkıda bulunan etkenlerin analizinden elde
edilen sonuçların söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet Riski Yönetimi (SRM) süreçlerini beslemesi gerekir.

9.5.4.8 İç denetim sürecinin sonuçları, Emniyet Riski Yönetimi (SRM) ve emniyet güvencesi işlevlerinin çeşitli 
girdilerinden biri haline gelir.  İç denetimler, söz konusu hizmet sağlayıcısının yönetimini organizasyon dahilindeki uyum 
seviyesi, emniyet riski kontrollerinin etkinlik derecesi ve nerelerde düzeltici veya önleyici faaliyete gerekli olduğu hakkında 
bilgilendirir. 

9.5.4.9 Sivil Havacılık Otoriteleri (CAA'lar) tarafından düzenlemelere uyum durumuna, Emniyet Yönetimi Sisteminin 
(SMS) etkinliğine ve kendi organizasyonunun ve süreçlerinin denetlenmesi için söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından 
seçilen sektörel birliklerin veya diğer üçüncü tarafların etkinliğine ilişkin ilave geri bildirim sağlanabilir.  Bu tür ikinci ve 
üçüncü taraf denetimlerinin sonuçları, emniyet güvencesi işlevine, söz konusu hizmet sağlayıcısına kendi Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) iyileştirilmesine yönelik imkanların ve kendi iç denetim süreçlerinin etkinliğine dair göstergeler 
sunan girdilerdir.

Emniyet performansı izlemesi 

9.5.4.10 Emniyet performansı izlemesi, herhangi bir organizasyon için tipik olarak mevcut olan bir dizi kaynaktan 
emniyet verilerinin ve emniyet bilgilerinin toplanması vasıtasıyla gerçekleştirilir.  Bilgiye dayalı karar almanın 
desteklenmesine yönelik veri elverişliliği, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) en önemli unsurlarından biridir.  Bu verilerin 
emniyet performansı izlemesi ve ölçümü için kullanılması, emniyet riski karar almasına yönelik gerekli bilgileri üreten elzem
faaliyetlerdir. 

9.5.4.11 Emniyet performansı izlemesi ve ölçümü bir takım temel prensipler gözetilerek gerçekleştirilmelidir.  Ulaşılan 
emniyet performansı, organizasyonel davranışın bir göstergesi ve aynı zamanda Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
etkinliğinin ölçüsüdür.  Bunun için söz konusu organizasyon tarafından aşağıdakilerin tanımlanması gerekir: 

a) öncelikle, söz konusu organizasyonun operasyonel bağlamına özgü emniyet kaygılarına ilişkin stratejik
kazanımları veya arzu edilen sonuçları yansıtmak üzere tesis edilmesi gereken emniyet amaçları;

b) emniyet amaçlarına ilişkin taktik parametreler olan ve dolayısıyla da verilerin toplanmasına yönelik
referans olan Emniyet Performansı Göstergeleri (SPI'ler) ve

c) emniyet amaçlarına ulaşılmasına yönelik ilerlemenin izlenmesi için kullanılan taktik parametreler olan
Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler).

9.5.4.12 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) geniş bir göstergeler yelpazesini kapsaması halinde, söz 
konusu hizmet sağlayıcısının daha eksiksiz ve gerçekçi bir resmine ulaşılacaktır.  Burada aşağıdakiler kapsanmalıdır: 

a) düşük ihtimale/yüksek önem derecesine sahip olan olaylar (örneğin, kazalar ve ciddi olaylar);

b) yüksek ihtimale/düşük önem derecesine sahip olan olaylar (örneğin, sorunsuz operasyonel olaylar,
uygunsuzluk raporları, sapmalar, vb.) ve

c) süreç performansı (örneğin, eğitim, sistem iyileştirmeleri ve raporların işlenmesi).
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9.5.5.4 Küçük artımlı değişiklikler genellikle fark edilmez, ancak kümülatif etki kayda değer olabilir.  İster büyük ister 
küçük olsun, değişiklikler, söz konusu organizasyonun sistem tanımına etki edebilecek ve revizyonuna yönelik ihtiyaca yol 
açabilecektir.  Bu sebeple, çoğu hizmet sağlayıcısı tarafından düzenli ve hatta sürekli olarak değişiklik yaşandığı göz 
önünde bulundurulduğunda, sürekli geçerliliğini tespit etmek için sistem tanımının düzenli olarak gözden geçirilmesi 
gerekir. 

9.5.5.5 Hizmet sağlayıcısı tarafından resmi değişiklik sürecine yönelik tetikleyicinin tanımlanması gerekir.  Resmi 
değişiklik yönetimini tetiklemesi muhtemel olan değişiklikler şunları içerir: 

a) yeni teknolojinin veya ekipmanların getirilmesi;

b) çalışma ortamındaki değişiklikler;

c) kilit öneme sahip olan personeldeki değişiklikler;

d) kadro seviyelerindeki önemli değişiklikler;

e) emniyete ilişkin mevzuat gerekliliklerindeki değişiklikler;

f) söz konusu organizasyonun önemli düzeyde yeniden yapılanması ve

g) fiziki değişiklikler (yeni tesis veya üs, havaalanı yerleşimi değişiklikleri vb.).

9.5.5.6 Hizmet sağlayıcısı tarafından aynı zamanda söz konusu değişikliğin personel üzerindeki etkisi de göz 
önünde bulundurulmalıdır.  Bu husus, söz konusu değişikliğin tesir görenler tarafından kabul edilme şekline etki edebilir. 
Erken iletişim ve angajman normalde söz konusu değişikliğin algılanma ve uygulanma şeklini iyileştirecektir. 

9.5.5.7 Değişiklik yönetimi süreci aşağıdaki faaliyetleri içermelidir: 

a) değişikliği anlayın ve tanımlayın; söz konusu değişikliğe ve söz konusu değişikliğin neden uygulanmakta
olduğuna dair açıklamayı içermelidir;

b) kimleri ve neleri etkileyeceğini anlayın ve tanımlayın; bunlar, söz konusu organizasyon dahilindeki
kişiler, diğer departmanlar veya harici kişiler veya organizasyonlar olabilecektir. Ekipmanlar, sistemler
ve süreçler de etkilenebilecektir.  Sistem tanımının ve organizasyonun arayüz bağlantılarının gözden
geçirilmesine ihtiyaç duyulabilecektir.  Bu, söz konusu değişikliğe kimlerin dahil edilmesi gerektiğinin
tespit edilmesine yönelik bir fırsattır.  Değişiklikler, diğer risklerin hafifletilmesi için halihazırda
uygulanmakta olan risk kontrollerine etki edebilecektir ve bu sebeple, değişiklik hemen görülebilir
nitelikte olmayan alanlardaki riskleri arttırabilecektir;

c) değişikliğe ilişkin tehlikeleri tanımlayın ve emniyet riski değerlendirmesi gerçekleştirin; söz konusu
değişiklik ile doğrudan ilgili olan tehlikeleri tanımlamalıdır.  Söz konusu değişiklikten tesir görebilecek
olan emniyet riski kontrolleri ve mevcut tehlikeler üzerindeki etkinin de gözden geçirilmesi gerekir.  Bu
adımda, mevcut organizasyonun Emniyet Riski Yönetimi (SRM) süreçleri kullanılmalıdır;

d) eylem planı geliştirin; burada neyin kim tarafından ne zaman yapılması gerektiği tanımlanmalıdır.  Söz
konusu değişikliğin nasıl uygulanacağını ve hangi tedbirlerden kimin sorumlu olacağını ve her bir görevin
sıralamasını ve planlamasını açıklayan açık bir plan olmalıdır.
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f) FDA, radar bilgileri gibi operasyonel veri toplama sistemleri, olaylara ve operasyonel performansa
ilişkin faydalı veriler sağlayabilir.

9.5.4.17 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) geliştirilmesi, emniyet amaçları ile bağlantılı ve mevcut veya 
elde edilebilir olan verilerin analizine dayalı olmalıdır. İzleme ve ölçüm süreci, seçilen emniyet performansı göstergelerinin, 
tekabül eden Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) ve emniyet tetikleyicilerinin kullanımını içerir. 

9.5.4.18 Emniyet performansındaki anormal değişikliklerin belirlenmesi için, organizasyon tarafından, tesis olunan 
Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) performansının izlenmesi 
gerekir.  Söz konusu organizasyon ve ilişkili havacılık sektörü için mevcut olan kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda, 
Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) gerçekçi, bağlama özgü ve ulaşılabilir olması gerekir. 

9.5.4.19 Esasen, emniyet performansı izlemesi ve ölçümü, emniyet riski kontrollerinin etkinliğinin doğrulanmasına 
yönelik bir araç sunar.  İlaveten, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçlerinin ve faaliyetlerinin bütünlüğüne ve etkinliğine 
ilişkin bir ölçü sunarlar.  

9.5.4.20 Söz konusu Devlet, takip edilmesi gerekecek olan Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) kabulüne yönelik spesifik süreçlere sahip olabilir.  Bu sebeple, Emniyet Performansı 
Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT’ler) geliştirilmesi sırasında, söz konusu hizmet 
sağlayıcısı tarafından organizasyonun düzenleyici otoritesine veya söz konusu Devlet tarafından yayınlanan ilgili bilgilere 
danışılmalıdır. 

9.5.4.21

9.5.5.1

Emniyet performansı yönetimi hakkında daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 4. 

9.5.5 Değişiklik yönetimi 

Hizmet sağlayıcılarının deneyimi, aşağıdakiler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, bir dizi 

faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir: 

a) organizasyonel genişleme veya daralma;

b) emniyete etki eden iş iyileştirmeleri; bunlar, ürünlerin ve hizmetlerin emniyetli bir şekilde sunumunu
destekleyen iç sistemlerde, süreçlerde veya prosedürlerde değişikliklere sonuçlanabilir;

c) organizasyonun çalışma ortamındaki değişiklikler;

d) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) harici organizasyonlar ile olan arayüz bağlantılarındaki değişiklikler ve

e) harici mevzuata dayalı değişiklikler, ekonomik değişiklikler ve yükselen riskler.

9.5.5.2 Değişiklik, mevcut emniyet riski kontrollerinin etkinliğine etki edebilecektir.  İlaveten, değişiklik ortaya 
çıktığında herhangi bir operasyona yeni tehlikeler ve ilgili emniyet riskleri kasıtsız olarak getirilebilecektir.  Tehlikeler
tanımlanmalı ve söz konusu organizasyonun mevcut tehlike tanımlama veya Emniyet Riski Yönetimi (SRM) 
prosedürlerinde tanımlandığı şekilde ilgili emniyet riskleri değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir. 

9.5.5.3 Söz konusu organizasyonun değişiklik yönetimi sürecinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir: 

a) Kritiklik.  Söz konusu değişiklik ne kadar kritiktir? Hizmet sağlayıcısı tarafından organizasyonun
faaliyetleri üzerindeki etki ile diğer organizasyonlar ve havacılık sistemi üzerindeki etki göz önünde
bulundurulmalıdır.

b) Konu uzmanlarının mevcut olması. Havacılık topluluğunun önemli üyelerinin değişiklik yönetimine dahil
edilmesi önemlidir; bu husus, harici organizasyonlardan kişileri içerebilir.

c) Emniyet performansı verilerinin ve bilgilerinin elverişliliği.  Duruma ilişkin bilgi vermek ve değişikliğe
yönelik analizi mümkün kılmak için kullanılabilen hangi veriler ve bilgiler mevcuttur?
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9.5.5.4 Küçük artımlı değişiklikler genellikle fark edilmez, ancak kümülatif etki kayda değer olabilir.  İster büyük ister 
küçük olsun, değişiklikler, söz konusu organizasyonun sistem tanımına etki edebilecek ve revizyonuna yönelik ihtiyaca yol 
açabilecektir.  Bu sebeple, çoğu hizmet sağlayıcısı tarafından düzenli ve hatta sürekli olarak değişiklik yaşandığı göz 
önünde bulundurulduğunda, sürekli geçerliliğini tespit etmek için sistem tanımının düzenli olarak gözden geçirilmesi 
gerekir. 

9.5.5.5 Hizmet sağlayıcısı tarafından resmi değişiklik sürecine yönelik tetikleyicinin tanımlanması gerekir.  Resmi 
değişiklik yönetimini tetiklemesi muhtemel olan değişiklikler şunları içerir: 

a) yeni teknolojinin veya ekipmanların getirilmesi;

b) çalışma ortamındaki değişiklikler;

c) kilit öneme sahip olan personeldeki değişiklikler;

d) kadro seviyelerindeki önemli değişiklikler;

e) emniyete ilişkin mevzuat gerekliliklerindeki değişiklikler;

f) söz konusu organizasyonun önemli düzeyde yeniden yapılanması ve

g) fiziki değişiklikler (yeni tesis veya üs, havaalanı yerleşimi değişiklikleri vb.).

9.5.5.6 Hizmet sağlayıcısı tarafından aynı zamanda söz konusu değişikliğin personel üzerindeki etkisi de göz 
önünde bulundurulmalıdır.  Bu husus, söz konusu değişikliğin tesir görenler tarafından kabul edilme şekline etki edebilir. 
Erken iletişim ve angajman normalde söz konusu değişikliğin algılanma ve uygulanma şeklini iyileştirecektir. 

9.5.5.7 Değişiklik yönetimi süreci aşağıdaki faaliyetleri içermelidir: 

a) değişikliği anlayın ve tanımlayın; söz konusu değişikliğe ve söz konusu değişikliğin neden uygulanmakta
olduğuna dair açıklamayı içermelidir;

b) kimleri ve neleri etkileyeceğini anlayın ve tanımlayın; bunlar, söz konusu organizasyon dahilindeki
kişiler, diğer departmanlar veya harici kişiler veya organizasyonlar olabilecektir. Ekipmanlar, sistemler
ve süreçler de etkilenebilecektir.  Sistem tanımının ve organizasyonun arayüz bağlantılarının gözden
geçirilmesine ihtiyaç duyulabilecektir.  Bu, söz konusu değişikliğe kimlerin dahil edilmesi gerektiğinin
tespit edilmesine yönelik bir fırsattır.  Değişiklikler, diğer risklerin hafifletilmesi için halihazırda
uygulanmakta olan risk kontrollerine etki edebilecektir ve bu sebeple, değişiklik hemen görülebilir
nitelikte olmayan alanlardaki riskleri arttırabilecektir;

c) değişikliğe ilişkin tehlikeleri tanımlayın ve emniyet riski değerlendirmesi gerçekleştirin; söz konusu
değişiklik ile doğrudan ilgili olan tehlikeleri tanımlamalıdır.  Söz konusu değişiklikten tesir görebilecek
olan emniyet riski kontrolleri ve mevcut tehlikeler üzerindeki etkinin de gözden geçirilmesi gerekir.  Bu
adımda, mevcut organizasyonun Emniyet Riski Yönetimi (SRM) süreçleri kullanılmalıdır;

d) eylem planı geliştirin; burada neyin kim tarafından ne zaman yapılması gerektiği tanımlanmalıdır.  Söz
konusu değişikliğin nasıl uygulanacağını ve hangi tedbirlerden kimin sorumlu olacağını ve her bir görevin
sıralamasını ve planlamasını açıklayan açık bir plan olmalıdır.
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f) FDA, radar bilgileri gibi operasyonel veri toplama sistemleri, olaylara ve operasyonel performansa
ilişkin faydalı veriler sağlayabilir.

9.5.4.17 Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) geliştirilmesi, emniyet amaçları ile bağlantılı ve mevcut veya 
elde edilebilir olan verilerin analizine dayalı olmalıdır. İzleme ve ölçüm süreci, seçilen emniyet performansı göstergelerinin, 
tekabül eden Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) ve emniyet tetikleyicilerinin kullanımını içerir. 

9.5.4.18 Emniyet performansındaki anormal değişikliklerin belirlenmesi için, organizasyon tarafından, tesis olunan 
Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) performansının izlenmesi 
gerekir.  Söz konusu organizasyon ve ilişkili havacılık sektörü için mevcut olan kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda, 
Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) gerçekçi, bağlama özgü ve ulaşılabilir olması gerekir. 

9.5.4.19 Esasen, emniyet performansı izlemesi ve ölçümü, emniyet riski kontrollerinin etkinliğinin doğrulanmasına 
yönelik bir araç sunar.  İlaveten, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçlerinin ve faaliyetlerinin bütünlüğüne ve etkinliğine 
ilişkin bir ölçü sunarlar.  

9.5.4.20 Söz konusu Devlet, takip edilmesi gerekecek olan Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet 
Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) kabulüne yönelik spesifik süreçlere sahip olabilir.  Bu sebeple, Emniyet Performansı 
Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT’ler) geliştirilmesi sırasında, söz konusu hizmet 
sağlayıcısı tarafından organizasyonun düzenleyici otoritesine veya söz konusu Devlet tarafından yayınlanan ilgili bilgilere 
danışılmalıdır. 

9.5.4.21

9.5.5.1

Emniyet performansı yönetimi hakkında daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 4. 

9.5.5 Değişiklik yönetimi 

Hizmet sağlayıcılarının deneyimi, aşağıdakiler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, bir dizi 

faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir: 

a) organizasyonel genişleme veya daralma;

b) emniyete etki eden iş iyileştirmeleri; bunlar, ürünlerin ve hizmetlerin emniyetli bir şekilde sunumunu
destekleyen iç sistemlerde, süreçlerde veya prosedürlerde değişikliklere sonuçlanabilir;

c) organizasyonun çalışma ortamındaki değişiklikler;

d) Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) harici organizasyonlar ile olan arayüz bağlantılarındaki değişiklikler ve

e) harici mevzuata dayalı değişiklikler, ekonomik değişiklikler ve yükselen riskler.

9.5.5.2 Değişiklik, mevcut emniyet riski kontrollerinin etkinliğine etki edebilecektir.  İlaveten, değişiklik ortaya 
çıktığında herhangi bir operasyona yeni tehlikeler ve ilgili emniyet riskleri kasıtsız olarak getirilebilecektir.  Tehlikeler
tanımlanmalı ve söz konusu organizasyonun mevcut tehlike tanımlama veya Emniyet Riski Yönetimi (SRM) 
prosedürlerinde tanımlandığı şekilde ilgili emniyet riskleri değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir. 

9.5.5.3 Söz konusu organizasyonun değişiklik yönetimi sürecinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir: 

a) Kritiklik.  Söz konusu değişiklik ne kadar kritiktir? Hizmet sağlayıcısı tarafından organizasyonun
faaliyetleri üzerindeki etki ile diğer organizasyonlar ve havacılık sistemi üzerindeki etki göz önünde
bulundurulmalıdır.

b) Konu uzmanlarının mevcut olması. Havacılık topluluğunun önemli üyelerinin değişiklik yönetimine dahil
edilmesi önemlidir; bu husus, harici organizasyonlardan kişileri içerebilir.

c) Emniyet performansı verilerinin ve bilgilerinin elverişliliği.  Duruma ilişkin bilgi vermek ve değişikliğe
yönelik analizi mümkün kılmak için kullanılabilen hangi veriler ve bilgiler mevcuttur?
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9.6 4. BİLEŞEN: EMNİYET TEŞVİKİ 

9.6.1 Emniyetin teşvik edilmesi, pozitif emniyet kültürünü teşvik eder ve eğitim ve öğretim, etkili iletişim ve bilgi 
paylaşımı vasıtasıyla sürekli olarak iyileştirilen teknik yetkinlik kombinasyonuyla hizmet sağlayıcısının emniyet amaçlarına 
ulaşılmasına yardımcı olur.  Üst yönetim tarafından organizasyon genelinde emniyet kültürünün teşvik edilmesine liderlik 
edilir. 

9.6.2 Etkin emniyet yönetimine sadece zorlama veya politikalara ve prosedürlere sıkı riayetle ulaşılamaz. 
Emniyetin teşvik edilmesi hem bireysel hem de organizasyonel davranışa etki eder ve emniyet çalışmalarını destekleyen 
bir değer sistemi sunarak söz konusu organizasyonun politikalarını, prosedürlerini ve süreçlerini tamamlar. 

9.6.3 Söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından, organizasyonun tüm seviyeleri genelinde etkin iki yönlü iletişimi 
kolaylaştıran süreçlerin ve prosedürlerin tesis edilmesi ve uygulanması gerekir.  Burada, organizasyonun en üstünden 
itibaren açık bir stratejik yönlendirmeye ve tüm personelden açık ve yapıcı geri bildirimi teşvik eden "alttan üste" iletişimin 
mümkün kılınmasına yer verilmelidir. 

9.6.4 Eğitim ve öğretim 

9.6.4.1 Annex 19 kapsamında, "hizmet sağlayıcısı tarafından, personelin eğitilmesini ve Emniyet Yönetimi Sistemi 
(SMS) görevlerini ifa etmeye yetkin olmasını sağlayan bir emniyet eğitimi programı geliştirilecek ve sürdürülecektir" 
şeklinde öngörülmektedir.  Ayrıca, "emniyet eğitimi programının kapsamının her bir bireyin Emniyet Yönetimi Sistemine 
(SMS) dahline uygun olması" öngörülmektedir.  Uygun bir emniyet eğitimi programının uygulanmasının sağlanmasından 
emniyet yöneticisi sorumludur.  Söz konusu organizasyon tarafından karşılanan spesifik emniyet sorunlarına ilişkin uygun 
emniyet bilgilerinin sunulması buna dahildir.  Söz konusu organizasyondaki seviyelerine bakılmaksızın, Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) görevlerini ifa etmek üzere eğitimli ve yetkin olan personel, yönetimin etkin bir Emniyet Yönetimi Sistemine 
(SMS) yönelik taahhüdünün bir göstergesidir.  Eğitim programında, başlangıç ve yetkinliklerin sürdürülmesine yönelik 
tazeleme eğitimi gerekliliklerine yer verilmelidir.  Başlangıç emniyet eğitimi kapsamında, asgari olarak, aşağıdakiler göz 
önünde bulundurulmalıdır: 

a) organizasyonel emniyet politikaları ve emniyet amaçları;

b) emniyete ilişkin organizasyonel görevler ve sorumluluklar;

c) temel Emniyet Riski Yönetimi (SRM) prensipleri;

d) emniyet raporlaması sistemleri;

e) söz konusu organizasyonun Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçleri ve prosedürleri ve

f) insan faktörleri.

9.6.4.2 Tazeleme emniyet eğitimi, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) politikalarındaki, süreçlerindeki ve 
prosedürlerindeki değişikliklere odaklanmalı ve söz konusu organizasyona veya öğrenilen derslere ilişkin spesifik emniyet 
sorunlarını vurgulamalıdır. 

9.6.4.3 Eğitim programı, söz konusu kişinin Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dahilindeki ihtiyaçlarına uyarlanmalıdır. 
Örneğin, söz konusu organizasyonun emniyet komitelerinde yer alan yöneticilerine yönelik eğitim seviyesi ve derinliği, 
organizasyonun ürün veya hizmetlerinin sunulmasına doğrudan dahil olan personele yönelik olandan daha kapsamlı 
olacaktır.  Operasyonlara doğrudan dahil olmayan personel, sadece söz konusu organizasyona ilişkin üst seviyede genel 
bilgiye ihtiyaç duyabilir. 
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e) değişikliği resmi olarak onaylayın; söz konusu değişikliğin uygulanmak için emniyetli olduğunun teyit
edilmesi içindir. Söz konusu değişikliğin uygulanmasına yönelik genel sorumluluğa ve yetkiye sahip olan
kişi tarafından değişiklik planının onaylanması gerekir ve

f) güvence planı; hangi takip tedbirinin gerekli olduğunun tespit edilmesine yöneliktir. Söz konusu
değişikliğin nasıl bildirileceğini ve değişiklik sırasında veya sonrasında ilave faaliyetlere (denetimler gibi)
ihtiyaç duyulup duyulmadığını göz önünde bulundurun.  Yapılan varsayımların test edilmesi gerekir.

9.5.6 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) sürekli iyileştirilmesi 

9.5.6.1 Annex 19, Ek 2, 3.3 kapsamında ..."hizmet sağlayıcısı, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) genel etkinliğini 
sürdürmek veya sürekli olarak iyileştirmek için kendi Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçlerini izler ve değerlendirir" 
şeklinde öngörülmektedir.  Hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkinliğinin sürdürülmesi ve sürekli 
iyileştirilmesi, doğrulama ve takip tedbirlerini ve iç denetim süreçlerini içeren emniyet güvencesi faaliyetleri tarafından 
desteklenir.  Organizasyonun kendisinin ve çalışma ortamının sürekli olarak değişecek olmasına bağlı olarak Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) sürdürülmesinin ve sürekli olarak iyileştirilmesinin süreklilik arz eden bir yolculuk olduğu kabul 
edilmelidir. 

9.5.6.2 İç denetimler, söz konusu hizmet sağlayıcısının, organizasyonun karar alma süreçlerine faydalı olan bilgileri 
sunabilen havacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesini kapsar.  İç denetim işlevinde, organizasyon genelindeki emniyet 
yönetimi işlevlerinin tümüne yönelik değerlendirmeye yer verilir. 

9.5.6.3 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) etkinliği sadece Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) dayalı 
olmamalıdır; hizmet sağlayıcıları tarafından, etkinliğinin tespit edilmesine, çıktıların yanı sıra süreçlerin sonuçlarının 
ölçülmesine ve bu faaliyetler vasıtasıyla elde edilen bilgilerin değerlendirilmesine yönelik çeşitli yöntemlerin uygulanması 
amaçlanmalıdır. Bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir: 

a) Denetimler; iç denetimleri ve diğer organizasyonlar tarafından yürütülen denetimleri içerir.

b) Değerlendirmeler; emniyet kültürüne ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) etkinliğine yönelik 
değerlendirmeleri içerir.

c) Olayların izlenmesi: hataların ve kural ihlali durumlarının yanı sıra kazalar ve olaylar da dahil olmak
üzere, emniyet olaylarının tekrarını izleyin.

d) Emniyet araştırmaları; personel tarafından Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) angaje olunmasına ilişkin
faydalı geri bildirim sağlayan kültürel araştırmalar da dahil.  Aynı zamanda, söz konusu organizasyonun
emniyet kültürüne ilişkin bir gösterge de sunabilir.

e) Yönetim gözden geçirmeleri; söz konusu organizasyon tarafından emniyet amaçlarına ulaşılıp 
ulaşılmadığını ve emniyet amaçlarının, genel trendlerin belirlenmesi için mevcut emniyet performansı
bilgilerine bakılmasına yönelik bir fırsat olup olmadığını inceleyin. Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
etkinliğinin üst yönetim tarafından gözden geçirilmesi önemlidir.  Bu gözden geçirme, en üst düzey
emniyet komitesinin işlevlerinden biri olarak gerçekleştirilebilir.

f) Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) 
değerlendirilmesi; muhtemelen yönetim gözden geçirmesi kapsamında. Trendleri dikkate alır ve uygun
veriler mevcut olduğunda, diğer hizmet sağlayıcılarının veya Devletin verileri veya global verilerle 
karşılaştırılabilir.

g) Öğrenilen derslerin işlenmesi; emniyet raporlaması sistemlerinden ve hizmet sağlayıcısı emniyet 
soruşturmalarından öğrenilen derslerin işlenmesi.  Bunların, uygulanmakta olan emniyet iyileştirmelerini 
beraberinde getirmesi gerekir.

9.5.6.4 Özet olarak, emniyet performansı ve iç denetim süreçlerinin izlenmesi, hizmet sağlayıcısının kendi emniyet 
performansını sürekli olarak iyileştirme becerisine katkı sağlar.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS); ilgili emniyet riski 
kontrollerinin ve destek sistemlerinin kesintisiz olarak izlenmesi, söz konusu hizmet sağlayıcısına ve Devlete emniyet 
yönetimi süreçlerinin arzu edilen emniyet performansı amaçlarına ulaştığı hususunda güvence teşkil eder. 



EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI

453DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İŞLETME DERS NOTU UZMAN 2021

Bölüm 9. Emniyet yönetimi sistemleri (SMS) 9-

9.6 4. BİLEŞEN: EMNİYET TEŞVİKİ 

9.6.1 Emniyetin teşvik edilmesi, pozitif emniyet kültürünü teşvik eder ve eğitim ve öğretim, etkili iletişim ve bilgi 
paylaşımı vasıtasıyla sürekli olarak iyileştirilen teknik yetkinlik kombinasyonuyla hizmet sağlayıcısının emniyet amaçlarına 
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9.6.2 Etkin emniyet yönetimine sadece zorlama veya politikalara ve prosedürlere sıkı riayetle ulaşılamaz. 
Emniyetin teşvik edilmesi hem bireysel hem de organizasyonel davranışa etki eder ve emniyet çalışmalarını destekleyen 
bir değer sistemi sunarak söz konusu organizasyonun politikalarını, prosedürlerini ve süreçlerini tamamlar. 

9.6.3 Söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından, organizasyonun tüm seviyeleri genelinde etkin iki yönlü iletişimi 
kolaylaştıran süreçlerin ve prosedürlerin tesis edilmesi ve uygulanması gerekir.  Burada, organizasyonun en üstünden 
itibaren açık bir stratejik yönlendirmeye ve tüm personelden açık ve yapıcı geri bildirimi teşvik eden "alttan üste" iletişimin 
mümkün kılınmasına yer verilmelidir. 

9.6.4 Eğitim ve öğretim 

9.6.4.1 Annex 19 kapsamında, "hizmet sağlayıcısı tarafından, personelin eğitilmesini ve Emniyet Yönetimi Sistemi 
(SMS) görevlerini ifa etmeye yetkin olmasını sağlayan bir emniyet eğitimi programı geliştirilecek ve sürdürülecektir" 
şeklinde öngörülmektedir.  Ayrıca, "emniyet eğitimi programının kapsamının her bir bireyin Emniyet Yönetimi Sistemine 
(SMS) dahline uygun olması" öngörülmektedir.  Uygun bir emniyet eğitimi programının uygulanmasının sağlanmasından 
emniyet yöneticisi sorumludur.  Söz konusu organizasyon tarafından karşılanan spesifik emniyet sorunlarına ilişkin uygun 
emniyet bilgilerinin sunulması buna dahildir.  Söz konusu organizasyondaki seviyelerine bakılmaksızın, Emniyet Yönetimi 
Sistemi (SMS) görevlerini ifa etmek üzere eğitimli ve yetkin olan personel, yönetimin etkin bir Emniyet Yönetimi Sistemine 
(SMS) yönelik taahhüdünün bir göstergesidir.  Eğitim programında, başlangıç ve yetkinliklerin sürdürülmesine yönelik 
tazeleme eğitimi gerekliliklerine yer verilmelidir.  Başlangıç emniyet eğitimi kapsamında, asgari olarak, aşağıdakiler göz 
önünde bulundurulmalıdır: 

a) organizasyonel emniyet politikaları ve emniyet amaçları;

b) emniyete ilişkin organizasyonel görevler ve sorumluluklar;

c) temel Emniyet Riski Yönetimi (SRM) prensipleri;

d) emniyet raporlaması sistemleri;

e) söz konusu organizasyonun Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçleri ve prosedürleri ve

f) insan faktörleri.

9.6.4.2 Tazeleme emniyet eğitimi, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) politikalarındaki, süreçlerindeki ve 
prosedürlerindeki değişikliklere odaklanmalı ve söz konusu organizasyona veya öğrenilen derslere ilişkin spesifik emniyet 
sorunlarını vurgulamalıdır. 

9.6.4.3 Eğitim programı, söz konusu kişinin Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dahilindeki ihtiyaçlarına uyarlanmalıdır. 
Örneğin, söz konusu organizasyonun emniyet komitelerinde yer alan yöneticilerine yönelik eğitim seviyesi ve derinliği, 
organizasyonun ürün veya hizmetlerinin sunulmasına doğrudan dahil olan personele yönelik olandan daha kapsamlı 
olacaktır.  Operasyonlara doğrudan dahil olmayan personel, sadece söz konusu organizasyona ilişkin üst seviyede genel 
bilgiye ihtiyaç duyabilir. 
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e) değişikliği resmi olarak onaylayın; söz konusu değişikliğin uygulanmak için emniyetli olduğunun teyit
edilmesi içindir. Söz konusu değişikliğin uygulanmasına yönelik genel sorumluluğa ve yetkiye sahip olan
kişi tarafından değişiklik planının onaylanması gerekir ve

f) güvence planı; hangi takip tedbirinin gerekli olduğunun tespit edilmesine yöneliktir. Söz konusu
değişikliğin nasıl bildirileceğini ve değişiklik sırasında veya sonrasında ilave faaliyetlere (denetimler gibi)
ihtiyaç duyulup duyulmadığını göz önünde bulundurun.  Yapılan varsayımların test edilmesi gerekir.

9.5.6 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) sürekli iyileştirilmesi 

9.5.6.1 Annex 19, Ek 2, 3.3 kapsamında ..."hizmet sağlayıcısı, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) genel etkinliğini 
sürdürmek veya sürekli olarak iyileştirmek için kendi Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçlerini izler ve değerlendirir" 
şeklinde öngörülmektedir.  Hizmet sağlayıcısının Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) etkinliğinin sürdürülmesi ve sürekli 
iyileştirilmesi, doğrulama ve takip tedbirlerini ve iç denetim süreçlerini içeren emniyet güvencesi faaliyetleri tarafından 
desteklenir.  Organizasyonun kendisinin ve çalışma ortamının sürekli olarak değişecek olmasına bağlı olarak Emniyet 
Yönetimi Sisteminin (SMS) sürdürülmesinin ve sürekli olarak iyileştirilmesinin süreklilik arz eden bir yolculuk olduğu kabul 
edilmelidir. 

9.5.6.2 İç denetimler, söz konusu hizmet sağlayıcısının, organizasyonun karar alma süreçlerine faydalı olan bilgileri 
sunabilen havacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesini kapsar.  İç denetim işlevinde, organizasyon genelindeki emniyet 
yönetimi işlevlerinin tümüne yönelik değerlendirmeye yer verilir. 

9.5.6.3 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) etkinliği sadece Emniyet Performansı Göstergelerine (SPI'ler) dayalı 
olmamalıdır; hizmet sağlayıcıları tarafından, etkinliğinin tespit edilmesine, çıktıların yanı sıra süreçlerin sonuçlarının 
ölçülmesine ve bu faaliyetler vasıtasıyla elde edilen bilgilerin değerlendirilmesine yönelik çeşitli yöntemlerin uygulanması 
amaçlanmalıdır. Bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir: 

a) Denetimler; iç denetimleri ve diğer organizasyonlar tarafından yürütülen denetimleri içerir.

b) Değerlendirmeler; emniyet kültürüne ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) etkinliğine yönelik 
değerlendirmeleri içerir.

c) Olayların izlenmesi: hataların ve kural ihlali durumlarının yanı sıra kazalar ve olaylar da dahil olmak
üzere, emniyet olaylarının tekrarını izleyin.

d) Emniyet araştırmaları; personel tarafından Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) angaje olunmasına ilişkin
faydalı geri bildirim sağlayan kültürel araştırmalar da dahil.  Aynı zamanda, söz konusu organizasyonun
emniyet kültürüne ilişkin bir gösterge de sunabilir.

e) Yönetim gözden geçirmeleri; söz konusu organizasyon tarafından emniyet amaçlarına ulaşılıp 
ulaşılmadığını ve emniyet amaçlarının, genel trendlerin belirlenmesi için mevcut emniyet performansı
bilgilerine bakılmasına yönelik bir fırsat olup olmadığını inceleyin. Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
etkinliğinin üst yönetim tarafından gözden geçirilmesi önemlidir.  Bu gözden geçirme, en üst düzey
emniyet komitesinin işlevlerinden biri olarak gerçekleştirilebilir.

f) Emniyet Performansı Göstergelerinin (SPI'ler) ve Emniyet Performansı Hedeflerinin (SPT'ler) 
değerlendirilmesi; muhtemelen yönetim gözden geçirmesi kapsamında. Trendleri dikkate alır ve uygun
veriler mevcut olduğunda, diğer hizmet sağlayıcılarının veya Devletin verileri veya global verilerle 
karşılaştırılabilir.

g) Öğrenilen derslerin işlenmesi; emniyet raporlaması sistemlerinden ve hizmet sağlayıcısı emniyet 
soruşturmalarından öğrenilen derslerin işlenmesi.  Bunların, uygulanmakta olan emniyet iyileştirmelerini 
beraberinde getirmesi gerekir.

9.5.6.4 Özet olarak, emniyet performansı ve iç denetim süreçlerinin izlenmesi, hizmet sağlayıcısının kendi emniyet 
performansını sürekli olarak iyileştirme becerisine katkı sağlar.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS); ilgili emniyet riski 
kontrollerinin ve destek sistemlerinin kesintisiz olarak izlenmesi, söz konusu hizmet sağlayıcısına ve Devlete emniyet 
yönetimi süreçlerinin arzu edilen emniyet performansı amaçlarına ulaştığı hususunda güvence teşkil eder. 
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d) kaynakların tahsis edilmesi;

e) emniyet politikasının ve Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) teşvik edilmesi;

f) pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesi;

g) departmanlar arası etkin emniyet iletişimi;

h) emniyet amacı, Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) ve uyarı seviyeleri ve

i) disiplin politikası.

9.6.4.9 Emniyet eğitimi programının ana amacı, organizasyonun tüm seviyelerindeki personel tarafından emniyet 
görevlerinin yerine getirilmesi için yetkinliğin sürdürülmesinin sağlanmasıdır; bu sebeple personelin yetkinlikleri düzenli 
olarak gözden geçirilmelidir. 

9.6.5 Emniyet iletişimi 

9.6.5.1 Söz konusu organizasyonun Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) amaçları ve prosedürleri, hizmet sağlayıcısı 
tarafından tüm uygun personele bildirilmelidir.  Emniyet iletişiminin, kişinin rolüne ve emniyet ile ilgili bilgileri alma ihtiyacına 
dayalı en uygun yöntemle verilmesini mümkün kılan bir iletişim stratejisi olmalıdır.  Bu, haber bültenleri, bildirimler, 
bültenler, brifingler veya eğitim kurslarıyla yapılabilir.  Emniyet yöneticisi tarafından aynı zamanda, gerek dahili olarak 
gerekse de diğer organizasyonlardan olmak üzere, soruşturmalardan ve vaka geçmişlerinden veya deneyimlerden 
öğrenilen derslerin geniş çaplı olarak dağıtılması sağlanmalıdır.  Bu sebeple, emniyet iletişiminin amaçları şunlardır; 

a) personelin Emniyet Yönetimi Sisteminden (SMS) tümüyle haberdar olmasının sağlanması; bu,
organizasyonun emniyet politikasının ve emniyet amaçlarının teşvik edilmesine yönelik iyi bir yoldur.

b) emniyet bakımından kritik bilgilerin aktarılması; Emniyet bakımından kritik bilgiler, söz konusu
organizasyonu emniyet riskine maruz bırakabilecek emniyet risklerine ve emniyet sorunlarına ilişkin
spesifik bilgilerdir. Bu bilgiler, öğrenilen dersler veya emniyet riski kontrollerine ilişkin olanlar gibi dahili
veya harici kaynaklardan elde edilen emniyet bilgilerinden sağlanabilir.  Hizmet sağlayıcısı tarafından
hangi bilgilerin emniyet bakımından kritik sayıldığı ve bu bilgilerin iletişiminin zamanı tespit edilir.

c) yeni emniyet riski kontrollerine ve düzeltici faaliyetlere yönelik farkındalığın arttırılması; Hizmet
sağlayıcısı tarafından karşı karşıya kalınan emniyet riskleri zamanla değişecektir ve ister tanımlanmış
yeni bir emniyet riski, ister emniyet riski kontrollerindeki değişiklikler olsun, bu değişikliklerin uygun
personele bildirilmesi gerekecektir.

d) yeni veya değiştirilen emniyet prosedürlerine ilişkin bilgi sağlanması; emniyet prosedürleri
güncellendiğinde, uygun kişilerin bu değişikliklerden haberdar edilmeleri önemlidir.

e) pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesi ve personelin tehlikeleri tanımlamaya ve rapor etmeye
cesaretlendirilmesi; emniyet iletişimi iki yönlüdür.  Tüm personel tarafından emniyet sorunlarının emniyet
raporlaması sistemi vasıtasıyla organizasyona bildirilmesi önemlidir.

f) geri bildirimin sağlanması; emniyet raporları sunan personele, belirlenen kaygıların ele alınması için
hangi tedbirlerin alınmış olduğuna dair geri bildirimde bulunun.

9.6.5.2 Hizmet sağlayıcıları tarafından, yukarıda listelenmekte olan emniyet bilgilerinden herhangi birinin harici 
organizasyonlara bildirilmesinin gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir. 
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Eğitim ihtiyaçları analizi 

9.6.4.4 Çoğu organizasyon için, operasyona, personelin emniyet görevlerine ve mevcut eğitime yönelik açık bir 
anlayışın olmasını sağlamak için resmi bir eğitim ihtiyaçları analizi (TNA) gereklidir.  Tipik Eğitim İhtiyaçları Analizi (TNA)
normalde, genellikle aşağıdaki adımları içeren bir hedef kitle analizinin gerçekleştirilmesiyle başlar: 

a) Söz konusu hizmet sağlayıcısının her bir personeli, aynı yollarda veya aynı derecede olmamak üzere,
Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasından tesir görecektir.  Her bir personel gruplamasını
ve bu grupların, bilhassa emniyet görevlerine ilişkin olmak üzere, emniyet yönetimi süreçleriyle,
girdileriyle ve çıktılarıyla hangi yollarla etkileşim halinde olacaklarını belirleyin.  Bu bilgilerin
pozisyon/görev tanımlarından elde edilmesi gerekir.  Normalde, kişilerin gruplandırılması benzer eğitim
ihtiyaçlarına sahip olunduğunu ortaya çıkaracaktır.  Hizmet sağlayıcısı tarafından analizin bağlantılı
olunan harici organizasyonlardaki personele genişletilmesinin değerli olup olmadığını göz önünde
bulundurulması gerekir.

b) Her bir emniyet görevini ifa etmek için gereken ve her bir personel grubu tarafından ihtiyaç duyulan
bilgiyi ve yetkinlikleri belirleyin.

c) İş gücü genelindeki halihazırdaki emniyet becerisi ve bilgisi ile tahsis edilen emniyet görevlerinin etkili
bir şekilde ifa edilmesi için ihtiyaç duyulan beceri ve bilgi arasındaki boşluğu belirlemek için analiz
gerçekleştirin.

d) Her bir kişinin veya grubun emniyet yönetimine dahil olması için uygun olan bir eğitim programı
geliştirmek amacıyla, her bir grup için en uygun becerileri ve bilgi geliştirme yaklaşımını belirleyin.  Eğitim
programında, personelin sürekli emniyet bilgisi ve yetkinliği ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır;
bu ihtiyaçlar tipik olarak bir tazeleme eğitimi programıyla karşılanacaktır.

9.6.4.5 Aynı zamanda, eğitim sunumuna yönelik uygun yöntemin belirlenmesi de önemlidir.  Ana amaç, eğitimin 
tamamlanması sonrasında personelin kendi Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) görevlerini ifa etmeye yetkin olmasıdır. 
Yetkin eğitmenler genellikle dikkate alınması gereken en önemli husustur; bu kişilerin bağlılığı, öğretme becerileri ve 
emniyet yönetimi uzmanlığı, verilen eğitimin etkinliği üzerinde belirgin bir etkiye sahip olacaktır.  Emniyet eğitimi 
programında aynı zamanda eğitim içeriğinin ve planlamasının geliştirilmesine ve eğitim ve yetkinlik kayıtlarının yönetimine 
yönelik sorumluluklar da belirtilmelidir. 

9.6.4.6 Organizasyon tarafından, kimlerin ne derinlikte eğitime tabi tutulması gerektiği tespit edilmelidir ve bu husus, 
ilgili kişilerin Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) dahil olmalarına bağlı olacaktır.  Söz konusu organizasyonda çalışan 
çoğu kişi havacılık emniyeti ile bir takım doğrudan veya dolaylı ilişkiye, dolayısıyla da bir takım Emniyet Yönetimi Sistemi 
(SMS) görevlerine sahiptir.  Bu husus, ürünlerin ve hizmetlerin sunumuna doğrudan dahil olan tüm personel ile söz konusu 
organizasyon emniyet komitelerinde yer alan personel için geçerlidir.  Bazı idari personel ve destek personeli sınırlı 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) görevlerine sahip olacak ve işlerinin havacılık emniyetinde yine de dolaylı etkiye sahip 
olabilecek olmasına bağlı olarak bir takım Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) eğitimine ihtiyaç duyacaktır. 

9.6.4.7 Hizmet sağlayıcısı tarafından personelin Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) görevleri belirlenmeli ve söz 
konusu bilgiler, emniyet eğitimi programını incelemek üzere kullanılmalı ve her bir birey tarafından söz konusu bireyin 
Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) dahli ile uyumlu eğitim alması sağlanmalıdır.  Emniyet eğitimi programında, destek 
personeline, operasyon personeline, yöneticilere ve amirlere, üst düzey yöneticilere ve sorumlu yöneticiye yönelik emniyet 
eğitiminin içeriği belirtilmelidir. 

9.6.4.8 Sorumlu yöneticiye ve üst düzey yöneticilere yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarını içeren spesifik 
emniyet eğitimi olmalıdır: 

a) yeni sorumlu yöneticilere ve post holder'lara yönelik, kendi Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS)
mesuliyetlerine ve sorumluluklarına ilişkin spesifik farkındalık eğitimi;

b) ulusal ve organizasyonel emniyet gerekliliklerine uyumun önemi;

c) yönetim taahhüdü;
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d) kaynakların tahsis edilmesi;

e) emniyet politikasının ve Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) teşvik edilmesi;

f) pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesi;

g) departmanlar arası etkin emniyet iletişimi;

h) emniyet amacı, Emniyet Performansı Hedefleri (SPT'ler) ve uyarı seviyeleri ve

i) disiplin politikası.

9.6.4.9 Emniyet eğitimi programının ana amacı, organizasyonun tüm seviyelerindeki personel tarafından emniyet 
görevlerinin yerine getirilmesi için yetkinliğin sürdürülmesinin sağlanmasıdır; bu sebeple personelin yetkinlikleri düzenli 
olarak gözden geçirilmelidir. 

9.6.5 Emniyet iletişimi 

9.6.5.1 Söz konusu organizasyonun Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) amaçları ve prosedürleri, hizmet sağlayıcısı 
tarafından tüm uygun personele bildirilmelidir.  Emniyet iletişiminin, kişinin rolüne ve emniyet ile ilgili bilgileri alma ihtiyacına 
dayalı en uygun yöntemle verilmesini mümkün kılan bir iletişim stratejisi olmalıdır.  Bu, haber bültenleri, bildirimler, 
bültenler, brifingler veya eğitim kurslarıyla yapılabilir.  Emniyet yöneticisi tarafından aynı zamanda, gerek dahili olarak 
gerekse de diğer organizasyonlardan olmak üzere, soruşturmalardan ve vaka geçmişlerinden veya deneyimlerden 
öğrenilen derslerin geniş çaplı olarak dağıtılması sağlanmalıdır.  Bu sebeple, emniyet iletişiminin amaçları şunlardır; 

a) personelin Emniyet Yönetimi Sisteminden (SMS) tümüyle haberdar olmasının sağlanması; bu,
organizasyonun emniyet politikasının ve emniyet amaçlarının teşvik edilmesine yönelik iyi bir yoldur.

b) emniyet bakımından kritik bilgilerin aktarılması; Emniyet bakımından kritik bilgiler, söz konusu
organizasyonu emniyet riskine maruz bırakabilecek emniyet risklerine ve emniyet sorunlarına ilişkin
spesifik bilgilerdir. Bu bilgiler, öğrenilen dersler veya emniyet riski kontrollerine ilişkin olanlar gibi dahili
veya harici kaynaklardan elde edilen emniyet bilgilerinden sağlanabilir.  Hizmet sağlayıcısı tarafından
hangi bilgilerin emniyet bakımından kritik sayıldığı ve bu bilgilerin iletişiminin zamanı tespit edilir.

c) yeni emniyet riski kontrollerine ve düzeltici faaliyetlere yönelik farkındalığın arttırılması; Hizmet
sağlayıcısı tarafından karşı karşıya kalınan emniyet riskleri zamanla değişecektir ve ister tanımlanmış
yeni bir emniyet riski, ister emniyet riski kontrollerindeki değişiklikler olsun, bu değişikliklerin uygun
personele bildirilmesi gerekecektir.

d) yeni veya değiştirilen emniyet prosedürlerine ilişkin bilgi sağlanması; emniyet prosedürleri
güncellendiğinde, uygun kişilerin bu değişikliklerden haberdar edilmeleri önemlidir.

e) pozitif emniyet kültürünün teşvik edilmesi ve personelin tehlikeleri tanımlamaya ve rapor etmeye
cesaretlendirilmesi; emniyet iletişimi iki yönlüdür.  Tüm personel tarafından emniyet sorunlarının emniyet
raporlaması sistemi vasıtasıyla organizasyona bildirilmesi önemlidir.

f) geri bildirimin sağlanması; emniyet raporları sunan personele, belirlenen kaygıların ele alınması için
hangi tedbirlerin alınmış olduğuna dair geri bildirimde bulunun.

9.6.5.2 Hizmet sağlayıcıları tarafından, yukarıda listelenmekte olan emniyet bilgilerinden herhangi birinin harici 
organizasyonlara bildirilmesinin gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir. 
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Eğitim ihtiyaçları analizi 

9.6.4.4 Çoğu organizasyon için, operasyona, personelin emniyet görevlerine ve mevcut eğitime yönelik açık bir 
anlayışın olmasını sağlamak için resmi bir eğitim ihtiyaçları analizi (TNA) gereklidir.  Tipik Eğitim İhtiyaçları Analizi (TNA)
normalde, genellikle aşağıdaki adımları içeren bir hedef kitle analizinin gerçekleştirilmesiyle başlar: 

a) Söz konusu hizmet sağlayıcısının her bir personeli, aynı yollarda veya aynı derecede olmamak üzere,
Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanmasından tesir görecektir.  Her bir personel gruplamasını
ve bu grupların, bilhassa emniyet görevlerine ilişkin olmak üzere, emniyet yönetimi süreçleriyle,
girdileriyle ve çıktılarıyla hangi yollarla etkileşim halinde olacaklarını belirleyin.  Bu bilgilerin
pozisyon/görev tanımlarından elde edilmesi gerekir.  Normalde, kişilerin gruplandırılması benzer eğitim
ihtiyaçlarına sahip olunduğunu ortaya çıkaracaktır.  Hizmet sağlayıcısı tarafından analizin bağlantılı
olunan harici organizasyonlardaki personele genişletilmesinin değerli olup olmadığını göz önünde
bulundurulması gerekir.

b) Her bir emniyet görevini ifa etmek için gereken ve her bir personel grubu tarafından ihtiyaç duyulan
bilgiyi ve yetkinlikleri belirleyin.

c) İş gücü genelindeki halihazırdaki emniyet becerisi ve bilgisi ile tahsis edilen emniyet görevlerinin etkili
bir şekilde ifa edilmesi için ihtiyaç duyulan beceri ve bilgi arasındaki boşluğu belirlemek için analiz
gerçekleştirin.

d) Her bir kişinin veya grubun emniyet yönetimine dahil olması için uygun olan bir eğitim programı
geliştirmek amacıyla, her bir grup için en uygun becerileri ve bilgi geliştirme yaklaşımını belirleyin.  Eğitim
programında, personelin sürekli emniyet bilgisi ve yetkinliği ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır;
bu ihtiyaçlar tipik olarak bir tazeleme eğitimi programıyla karşılanacaktır.

9.6.4.5 Aynı zamanda, eğitim sunumuna yönelik uygun yöntemin belirlenmesi de önemlidir.  Ana amaç, eğitimin 
tamamlanması sonrasında personelin kendi Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) görevlerini ifa etmeye yetkin olmasıdır. 
Yetkin eğitmenler genellikle dikkate alınması gereken en önemli husustur; bu kişilerin bağlılığı, öğretme becerileri ve 
emniyet yönetimi uzmanlığı, verilen eğitimin etkinliği üzerinde belirgin bir etkiye sahip olacaktır.  Emniyet eğitimi 
programında aynı zamanda eğitim içeriğinin ve planlamasının geliştirilmesine ve eğitim ve yetkinlik kayıtlarının yönetimine 
yönelik sorumluluklar da belirtilmelidir. 

9.6.4.6 Organizasyon tarafından, kimlerin ne derinlikte eğitime tabi tutulması gerektiği tespit edilmelidir ve bu husus, 
ilgili kişilerin Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) dahil olmalarına bağlı olacaktır.  Söz konusu organizasyonda çalışan 
çoğu kişi havacılık emniyeti ile bir takım doğrudan veya dolaylı ilişkiye, dolayısıyla da bir takım Emniyet Yönetimi Sistemi 
(SMS) görevlerine sahiptir.  Bu husus, ürünlerin ve hizmetlerin sunumuna doğrudan dahil olan tüm personel ile söz konusu 
organizasyon emniyet komitelerinde yer alan personel için geçerlidir.  Bazı idari personel ve destek personeli sınırlı 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) görevlerine sahip olacak ve işlerinin havacılık emniyetinde yine de dolaylı etkiye sahip 
olabilecek olmasına bağlı olarak bir takım Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) eğitimine ihtiyaç duyacaktır. 

9.6.4.7 Hizmet sağlayıcısı tarafından personelin Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) görevleri belirlenmeli ve söz 
konusu bilgiler, emniyet eğitimi programını incelemek üzere kullanılmalı ve her bir birey tarafından söz konusu bireyin 
Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) dahli ile uyumlu eğitim alması sağlanmalıdır.  Emniyet eğitimi programında, destek 
personeline, operasyon personeline, yöneticilere ve amirlere, üst düzey yöneticilere ve sorumlu yöneticiye yönelik emniyet 
eğitiminin içeriği belirtilmelidir. 

9.6.4.8 Sorumlu yöneticiye ve üst düzey yöneticilere yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarını içeren spesifik 
emniyet eğitimi olmalıdır: 

a) yeni sorumlu yöneticilere ve post holder'lara yönelik, kendi Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS)
mesuliyetlerine ve sorumluluklarına ilişkin spesifik farkındalık eğitimi;

b) ulusal ve organizasyonel emniyet gerekliliklerine uyumun önemi;

c) yönetim taahhüdü;
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9.7.2 Arayüz yönetimi 

Hizmet sağlayıcıları tarafından karşı karşıya kalınan emniyet riskleri arayüzlerden etkilenir.  Arayüzler dahili (örneğin, 
departmanlar arasında) veya harici (örneğin, diğer hizmet sağlayıcıları veya sözleşmeye dayalı hizmetler) olabilir.  Bu 
arayüzleri belirlemek ve yönetmek suretiyle, söz konusu hizmet sağlayıcısı, arayüzlere ilişkin emniyet risklerinin üzerinde 
daha fazla kontrole sahip olacaktır.  Bu arayüzlerin sistem tanımı dahilinde tanımlanması gerekir. 

9.7.3 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüzlerinin belirlenmesi 

9.7.3.1 Başlangıçta, hizmet sağlayıcıları tarafından kendi iş faaliyetlerine ilişkin arayüz bağlantılarına 
yoğunlaşılmalıdır.  Bu arayüzlerin tanımlanması, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kapsamını ortaya koyan sistem 
tanımında detaylandırılmalı ve dahili ve harici arayüz bağlantılarını içermelidir. 

9.7.3.2 Şekil 9-3, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüzlerini tanımlamak için etkileşimde bulunduğu farklı 
organizasyonların hizmet sağlayıcısı tarafından nasıl detaylarıyla gösterilebileceğine dair bir örnektir.  Bu gözden 
geçirmenin amacı, tüm arayüz bağlantılarına ilişkin kapsamlı bir liste oluşturmaktır.  Organizasyon tarafından mutlaka 
tamamen haberdar olunması gerekmeyen Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüz bağlantılarının olabilecek olması, bu 
uygulamanın gerekçesini teşkil etmektedir.  Enerji veya bina bakımı şirketlerinde olduğu gibi, resmi sözleşmelerin 
uygulamada olmadığı arayüz bağlantıları söz konusu olabilecektir. 

Şekil 9-3. Hava trafik hizmet sağlayıcısı Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüzlerine ilişkin örnek 
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9.6.5.3 Hizmet sağlayıcıları tarafından, kendi emniyet iletişimlerinin etkinliği, dağıtılan emniyet bakımından kritik 
bilgilerin personel tarafından alınmış ve anlaşılmış olduğu kontrol edilerek değerlendirilmelidir.  Bu değerlendirme, iç 
denetim faaliyetleri kapsamında veya Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) etkinliği değerlendirilirken yapılabilir. 

9.6.5.4 Emniyet teşviki faaliyetleri, sadece başlangıçta değil, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) yaşam döngüsü 
genelinde yürütülmelidir. 

9.7 UYGULAMANIN PLANLANMASI 

9.7.1 Sistem tanımı 

9.7.1.1 Sistem tanımı, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kapsamını tanımlamak üzere, arayüz bağlantıları da dahil 
olmak üzere organizasyonel süreçlerin tanımlanmasına yardımcı olur.  Bu, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet 
Yönetimi Sistemi (SMS) bileşenlerine ve unsurlarına ilişkin boşlukların saptanmasına imkan verir ve organizasyonel ve 
operasyonel tehlikelerin tanımlanmasına yönelik bir başlangıç noktası işlevi görebilir.  Sistem tanımı, Emniyet Riski 
Yönetiminin (SRM) ve emniyet güvencesinin etkin olması için söz konusu ürünün, hizmetin veya faaliyetin özelliklerinin 
belirlenmesine hizmet eder.

9.7.1.2 Çoğu organizasyon, farklı departmanların yanı sıra tümü söz konusu organizasyonun emniyetli 
operasyonuna katkı sağlayan farklı harici organizasyonları içeren karmaşık bir arayüz bağlantıları ve etkileşimler ağından 
oluşur.  Sistem tanımının kullanılması, söz konusu organizasyona, bir çok etkileşiminin ve arayüz bağlantısının daha 
belirgin bir resmine sahip olma imkanı verir.  Bu sayede emniyet riski ve tanımlanmaları halinde emniyet riski kontrollerinin
daha iyi bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçlerindeki ve prosedürlerindeki 
değişikliklerin etkisinin anlaşılmasına yardımcı olunacaktır. 

9.7.1.3 Herhangi bir sistem tanımı değerlendirilirken, "sistemin", birbirine bağlı bir ağın parçaları olarak birlikte 
çalışan unsurlar seti olduğunun kavranılması önemlidir.  Emniyet Yönetimi Sisteminde (SMS), söz konusu organizasyonun 
havacılık emniyeti faaliyetlerine ilişkin olan ve söz konusu organizasyonun havacılık emniyeti faaliyetlerine etki edebilecek
unsurlar organizasyonun ürünleri, kişileri, süreçleri, prosedürleri, tesisleri, hizmetleri ve (dış etkenler de dahil olmak üzere) 
diğer unsurlardır. Genellikle, "sistem", alt sistemlere sahip olan sistem olarak da görülebilecek olan sistemler 
koleksiyonudur.  Bu sistemler ve bunların birbirleriyle olan etkileşimleri tehlikelerin kaynaklarını oluşturur ve emniyet 
risklerinin kontrolüne katkı sağlar.  Önemli sistemler, hem havacılık emniyetine doğrudan etki edebilecek olanları hem de 
organizasyonun etkin emniyet yönetimini yürütme becerisine veya kapasitesine etki edenleri içerir. 

9.7.1.4 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyonunda sistem tanımına ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
arayüz bağlantılarına ilişkin genel bilgilere yer verilmelidir.  Sistem tanımı, politikalara ve prosedürlere atıfların yapıldığı bir 
madde imli listeyi içerebilir.  Süreç akışı veya ek açıklamalara sahip olan organizasyon şeması gibi grafiksel bir gösterim 
bazı organizasyonlar için yeterli olabilir.  Organizasyon tarafından, söz konusu organizasyon için işe yarayan bir yöntem 
ve format kullanılmalıdır. 

9.7.1.5 Her organizasyonun kendine mahsus olması sebebiyle, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulamasına 
yönelik "her soruna uygun tek çözüm" yöntem mevcut değildir.  Her organizasyon tarafından kendine mahsus duruma 
yönelik olarak işe yarayan bir Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması beklenir.  Her organizasyon, temel 
gerekliliklerin karşılanmasını nasıl amaçladığını kendisi için tanımlamalıdır.  Bunu başarmak için, her bir organizasyon 
tarafından söz konusu organizasyonun organizasyon yapısını, süreçlerini ve emniyet yönetimi işlevleri bakımından önemli 
olarak değerlendirdiği iş düzenlemelerini tanımlayan bir sistem tanımının hazırlanması önemlidir.  Sistem tanımına dayalı 
olarak, söz konusu organizasyon tarafından kendi emniyet yönetimi gerekliliklerini tesis eden politikanın, süreçlerin ve 
prosedürlerin tanımlanması veya geliştirilmesi gerekir. 

9.7.1.6 Herhangi bir organizasyon tarafından sistem tanımında tanımlanan süreçlerde belirgin veya maddi 
değişikliklerin yapılması tercih edildiğinde, söz konusu değişikliklerin, temel emniyet riski değerlendirmesine potansiyel 
olarak etki eder şekilde görülmesi gerekir.  Dolayısıyla, sistem tanımının değişiklik yönetimi süreçleri kapsamında gözden 
geçirilmesi gerekir. 
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9.7.2 Arayüz yönetimi 

Hizmet sağlayıcıları tarafından karşı karşıya kalınan emniyet riskleri arayüzlerden etkilenir.  Arayüzler dahili (örneğin, 
departmanlar arasında) veya harici (örneğin, diğer hizmet sağlayıcıları veya sözleşmeye dayalı hizmetler) olabilir.  Bu 
arayüzleri belirlemek ve yönetmek suretiyle, söz konusu hizmet sağlayıcısı, arayüzlere ilişkin emniyet risklerinin üzerinde 
daha fazla kontrole sahip olacaktır.  Bu arayüzlerin sistem tanımı dahilinde tanımlanması gerekir. 

9.7.3 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüzlerinin belirlenmesi 

9.7.3.1 Başlangıçta, hizmet sağlayıcıları tarafından kendi iş faaliyetlerine ilişkin arayüz bağlantılarına 
yoğunlaşılmalıdır.  Bu arayüzlerin tanımlanması, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kapsamını ortaya koyan sistem 
tanımında detaylandırılmalı ve dahili ve harici arayüz bağlantılarını içermelidir. 

9.7.3.2 Şekil 9-3, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüzlerini tanımlamak için etkileşimde bulunduğu farklı 
organizasyonların hizmet sağlayıcısı tarafından nasıl detaylarıyla gösterilebileceğine dair bir örnektir.  Bu gözden 
geçirmenin amacı, tüm arayüz bağlantılarına ilişkin kapsamlı bir liste oluşturmaktır.  Organizasyon tarafından mutlaka 
tamamen haberdar olunması gerekmeyen Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüz bağlantılarının olabilecek olması, bu 
uygulamanın gerekçesini teşkil etmektedir.  Enerji veya bina bakımı şirketlerinde olduğu gibi, resmi sözleşmelerin 
uygulamada olmadığı arayüz bağlantıları söz konusu olabilecektir. 

Şekil 9-3. Hava trafik hizmet sağlayıcısı Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüzlerine ilişkin örnek 
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9.6.5.3 Hizmet sağlayıcıları tarafından, kendi emniyet iletişimlerinin etkinliği, dağıtılan emniyet bakımından kritik 
bilgilerin personel tarafından alınmış ve anlaşılmış olduğu kontrol edilerek değerlendirilmelidir.  Bu değerlendirme, iç 
denetim faaliyetleri kapsamında veya Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) etkinliği değerlendirilirken yapılabilir. 

9.6.5.4 Emniyet teşviki faaliyetleri, sadece başlangıçta değil, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) yaşam döngüsü 
genelinde yürütülmelidir. 

9.7 UYGULAMANIN PLANLANMASI 

9.7.1 Sistem tanımı 

9.7.1.1 Sistem tanımı, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) kapsamını tanımlamak üzere, arayüz bağlantıları da dahil 
olmak üzere organizasyonel süreçlerin tanımlanmasına yardımcı olur.  Bu, söz konusu hizmet sağlayıcısının Emniyet 
Yönetimi Sistemi (SMS) bileşenlerine ve unsurlarına ilişkin boşlukların saptanmasına imkan verir ve organizasyonel ve 
operasyonel tehlikelerin tanımlanmasına yönelik bir başlangıç noktası işlevi görebilir.  Sistem tanımı, Emniyet Riski 
Yönetiminin (SRM) ve emniyet güvencesinin etkin olması için söz konusu ürünün, hizmetin veya faaliyetin özelliklerinin 
belirlenmesine hizmet eder.

9.7.1.2 Çoğu organizasyon, farklı departmanların yanı sıra tümü söz konusu organizasyonun emniyetli 
operasyonuna katkı sağlayan farklı harici organizasyonları içeren karmaşık bir arayüz bağlantıları ve etkileşimler ağından 
oluşur.  Sistem tanımının kullanılması, söz konusu organizasyona, bir çok etkileşiminin ve arayüz bağlantısının daha 
belirgin bir resmine sahip olma imkanı verir.  Bu sayede emniyet riski ve tanımlanmaları halinde emniyet riski kontrollerinin
daha iyi bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) süreçlerindeki ve prosedürlerindeki 
değişikliklerin etkisinin anlaşılmasına yardımcı olunacaktır. 

9.7.1.3 Herhangi bir sistem tanımı değerlendirilirken, "sistemin", birbirine bağlı bir ağın parçaları olarak birlikte 
çalışan unsurlar seti olduğunun kavranılması önemlidir.  Emniyet Yönetimi Sisteminde (SMS), söz konusu organizasyonun 
havacılık emniyeti faaliyetlerine ilişkin olan ve söz konusu organizasyonun havacılık emniyeti faaliyetlerine etki edebilecek
unsurlar organizasyonun ürünleri, kişileri, süreçleri, prosedürleri, tesisleri, hizmetleri ve (dış etkenler de dahil olmak üzere) 
diğer unsurlardır. Genellikle, "sistem", alt sistemlere sahip olan sistem olarak da görülebilecek olan sistemler 
koleksiyonudur.  Bu sistemler ve bunların birbirleriyle olan etkileşimleri tehlikelerin kaynaklarını oluşturur ve emniyet 
risklerinin kontrolüne katkı sağlar.  Önemli sistemler, hem havacılık emniyetine doğrudan etki edebilecek olanları hem de 
organizasyonun etkin emniyet yönetimini yürütme becerisine veya kapasitesine etki edenleri içerir. 

9.7.1.4 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) dokümantasyonunda sistem tanımına ve Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) 
arayüz bağlantılarına ilişkin genel bilgilere yer verilmelidir.  Sistem tanımı, politikalara ve prosedürlere atıfların yapıldığı bir 
madde imli listeyi içerebilir.  Süreç akışı veya ek açıklamalara sahip olan organizasyon şeması gibi grafiksel bir gösterim 
bazı organizasyonlar için yeterli olabilir.  Organizasyon tarafından, söz konusu organizasyon için işe yarayan bir yöntem 
ve format kullanılmalıdır. 

9.7.1.5 Her organizasyonun kendine mahsus olması sebebiyle, Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulamasına 
yönelik "her soruna uygun tek çözüm" yöntem mevcut değildir.  Her organizasyon tarafından kendine mahsus duruma 
yönelik olarak işe yarayan bir Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması beklenir.  Her organizasyon, temel 
gerekliliklerin karşılanmasını nasıl amaçladığını kendisi için tanımlamalıdır.  Bunu başarmak için, her bir organizasyon 
tarafından söz konusu organizasyonun organizasyon yapısını, süreçlerini ve emniyet yönetimi işlevleri bakımından önemli 
olarak değerlendirdiği iş düzenlemelerini tanımlayan bir sistem tanımının hazırlanması önemlidir.  Sistem tanımına dayalı 
olarak, söz konusu organizasyon tarafından kendi emniyet yönetimi gerekliliklerini tesis eden politikanın, süreçlerin ve 
prosedürlerin tanımlanması veya geliştirilmesi gerekir. 

9.7.1.6 Herhangi bir organizasyon tarafından sistem tanımında tanımlanan süreçlerde belirgin veya maddi 
değişikliklerin yapılması tercih edildiğinde, söz konusu değişikliklerin, temel emniyet riski değerlendirmesine potansiyel 
olarak etki eder şekilde görülmesi gerekir.  Dolayısıyla, sistem tanımının değişiklik yönetimi süreçleri kapsamında gözden 
geçirilmesi gerekir. 
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9.7.3.10 Arayüze dahil olan organizasyonlar arasındaki koordinasyon ihtiyacının kabulü önemlidir.  Etkin 
koordinasyon aşağıdakileri içermelidir: 

a) her bir organizasyonun görevlerinin ve sorumluluklarının açıklığa kavuşturulması;

b) alınacak tedbirlere (örneğin, emniyet riski kontrol tedbirleri ve zaman ölçekleri) ilişkin kararlara yönelik
mutabakat;

c) hangi emniyet bilgilerinin paylaşılması ve bildirilmesi gerektiğinin belirlenmesi;

d) koordinasyonun nasıl ve ne zaman gerçekleşmesi gerektiği (görev gücü, düzenli toplantılar, özel
amaçlı veya tahsisli toplantılar) ve

e) her iki organizasyona da fayda sağlayan ancak Emniyet Yönetimi Sisteminin etkinliğine zarar
vermeyen çözümler üzerinde mutabakata varılması.

9.7.3.11 Arayüzlere ilişkin tüm emniyet sorunları veya emniyet riskleri belgelenmeli ve paylaşım ve gözden geçirme 
için her bir organizasyon tarafından ulaşılabilir kılınmalıdır.  Bu sayede, öğrenilen derslerin paylaşılmasına ve her iki 
organizasyon için değerli olacak olan emniyet verilerinin bir havuzda toplanılmasına imkan verilecektir.  Operasyonel 
emniyet faydalarına, emniyet risklerinin ve sorumluluğun mülkiyetinin paylaşılması sonucunda her bir organizasyon 
tarafından ulaşılan emniyetin iyileştirilmesi vasıtasıyla ulaşılabilecektir. 

9.7.4 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) Ölçeklendirilebilirliği 

9.7.4.1 Politikalar, süreçler ve prosedürler de dahil olmak üzere, organizasyonun Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS), söz 
konusu organizasyonun ve faaliyetlerinin boyutunu ve karmaşıklığını yansıtmalıdır.  Aşağıdakileri dikkate almalıdır:  

a) organizasyon yapısı ve kaynakların elverişliliği;

b) organizasyonun boyutu ve karmaşıklığı (birden fazla iş yeri ve üs dahil) ve

c) faaliyetlerin karmaşıklığı ve harici organizasyonlar ile olan arayüz bağlantıları.

9.7.4.2 Hizmet sağlayıcısı tarafından, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) yönetilmesi için doğru kaynak seviyesinin 
belirlenmesi için kendi faaliyetlerine yönelik bir analiz gerçekleştirilmelidir.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) yönetilmesi 
için ihtiyaç duyulan organizasyon yapısının belirlenmesi buna dahil olmalıdır.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
yönetilmesinden ve sürdürülmesinden kimin sorumlu olacağına, mevcut olması halinde hangi emniyet komitelerine ihtiyaç 
duyulacağına ve spesifik emniyet uzmanlarına yönelik ihtiyaca yönelik olarak dikkate alınması gereken hususlar buna 
dahil olacaktır. 

Emniyet riski bakımından dikkate alınması gereken hususlar 

9.7.4.3 Hizmet sağlayıcısının boyutuna bakılmaksızın, ölçeklendirilebilirlik, aynı zamanda, söz konusu hizmet 
sağlayıcısının faaliyetlerinin içsel riskine ilişkin bir işlev olmalıdır. Belirgin havacılık emniyeti risklerini içerebilecek olan 
faaliyetlere küçük organizasyonlar dahi dahil olabilecektir.  Bu sebeple, emniyet yönetimi kabiliyetinin yönetilecek emniyet 
riski ile oranlı olması gerekir.  

9-30 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

9.7.3.3 Dahili arayüzlerden bazıları, pazarlama, finans, hukuk ve insan kaynakları gibi, emniyet ile doğrudan ilişkili 
olmayan iş alanlarına ilişkin olabilir.  Bu alanlar, iç kaynaklara ve yatırıma etki eden kararların yanı sıra harici 
organizasyonlarla olan anlaşmalar ve sözleşmeler vasıtasıyla emniyete etki edebilir ve bunların mutlaka emniyetine 
yönelik olmasına gerek bulunmayabilir.

9.7.3.4 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüzlerinin belirlenmesi sonrasında, söz konusu hizmet sağlayıcısı 
tarafından bunların nispi kritikliğinin dikkate alınması gerekir.  Bu sayede, söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından daha 
kritik arayüzlerin ve bunların potansiyel emniyet risklerinin yönetilmesine öncelik verilmesine imkan verilir.  Dikkate 
alınması gereken hususlar şunlardır: 

a) neyin sağlanmakta olduğu;

b) buna neden ihtiyaç duyulduğu;

c) dahil olan organizasyonların uygulamada olan bir Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) veya başka bir
yönetim sistemine sahip olup olmadığı ve

d) söz konusu arayüzün emniyet verilerinin / bilgilerinin paylaşılmasını kapsayıp kapsamadığı.

Arayüzlerin emniyet etkisinin değerlendirilmesi 

9.7.3.5 Söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından bunun akabinde arayüzlere ilişkin tehlikelerin tanımlanmalı ve 
mevcut risk tanımlama ve emniyet riski değerlendirmesi süreçleri kullanılarak emniyet riski değerlendirmesi 
gerçekleştirilmelidir. 

9.7.3.6 Tanımlanan risklere dayalı olarak, söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından, uygun bir emniyet riski kontrolü 
stratejisinin belirlenmesi ve tanımlanması için diğer organizasyon ile çalışılması değerlendirilebilir.  Diğer organizasyonu 
dahil etmekle, tehlikelerin tanımlanmasına, emniyet riskinin değerlendirilmesine ve uygun emniyet riski kontrolünün 
belirlenmesine katkıda bulunulabilir.  Emniyet risklerinin algılanmasının her bir organizasyon için aynı olmayabilecek 
olmasına bağlı olarak bu ortak çalışmaya ihtiyaç duyulur.  Risk kontrolü, hizmet sağlayıcısı veya harici organizasyon 
tarafından yürütülebilecektir. 

9.7.3.7 Dahil olan her bir organizasyonun kendi organizasyonuna etki eden tehlikeleri tanımlama ve yönetme 
sorumluluğuna sahip olduğunun kabulü de önemlidir.  Bu husus, farklı emniyet riski sınıflandırmaları uygulamaları ve farklı 
emniyet riski önceliklerine (emniyet performansı, kaynaklar, zaman, vb. bakımından) sahip olmaları sebebiyle, söz konusu 
arayüzün kritik mahiyetinin her bir organizasyon için farklı olması anlamına gelebilir.

Arayüzlerin yönetilmesi ve izlenmesi 

9.7.3.8 Hizmetlerinin ve ürünlerinin emniyetli bir şekilde sunulmasını sağlamak üzere, arayüzlerin yönetilmesinden 
ve izlenmesinden hizmet sağlayıcısı sorumludur.  Bu sayede, söz konusu arayüzlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve 
güncel ve ilgili kalması sağlanacaktır.  Arayüzlerin ve ilişkili sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanabilmesine bağlı 
olarak, resmi sözleşmeler buna ulaşılmasına yönelik etkin bir yoldur.  Arayüzlerdeki ve ilişkili etkilerdeki değişikliklerin ilgili 
organizasyonlara bildirilmesi gerekir. 

9.7.3.9 Hizmet sağlayıcısının arayüz emniyet risklerini yönetme becerisi ile ilişkili zorluklar aşağıdakileri içerir:

a) tek bir organizasyonun emniyet riski kontrollerinin diğer organizasyonların emniyet riski kontrolleri ile
uyumlu olmaması;

b) her iki organizasyonun kendi süreçlerindeki ve prosedürlerindeki değişiklikleri kabul etme istekliliği;

c) arayüzün yönetilmesi ve izlenmesi için yetersiz kaynakların veya teknik uzmanlığın mevcut olması ve

d) arayüzlerin sayısı ve konumu.
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9.7.3.10 Arayüze dahil olan organizasyonlar arasındaki koordinasyon ihtiyacının kabulü önemlidir.  Etkin 
koordinasyon aşağıdakileri içermelidir: 

a) her bir organizasyonun görevlerinin ve sorumluluklarının açıklığa kavuşturulması;

b) alınacak tedbirlere (örneğin, emniyet riski kontrol tedbirleri ve zaman ölçekleri) ilişkin kararlara yönelik
mutabakat;

c) hangi emniyet bilgilerinin paylaşılması ve bildirilmesi gerektiğinin belirlenmesi;

d) koordinasyonun nasıl ve ne zaman gerçekleşmesi gerektiği (görev gücü, düzenli toplantılar, özel
amaçlı veya tahsisli toplantılar) ve

e) her iki organizasyona da fayda sağlayan ancak Emniyet Yönetimi Sisteminin etkinliğine zarar
vermeyen çözümler üzerinde mutabakata varılması.

9.7.3.11 Arayüzlere ilişkin tüm emniyet sorunları veya emniyet riskleri belgelenmeli ve paylaşım ve gözden geçirme 
için her bir organizasyon tarafından ulaşılabilir kılınmalıdır.  Bu sayede, öğrenilen derslerin paylaşılmasına ve her iki 
organizasyon için değerli olacak olan emniyet verilerinin bir havuzda toplanılmasına imkan verilecektir.  Operasyonel 
emniyet faydalarına, emniyet risklerinin ve sorumluluğun mülkiyetinin paylaşılması sonucunda her bir organizasyon 
tarafından ulaşılan emniyetin iyileştirilmesi vasıtasıyla ulaşılabilecektir. 

9.7.4 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) Ölçeklendirilebilirliği 

9.7.4.1 Politikalar, süreçler ve prosedürler de dahil olmak üzere, organizasyonun Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS), söz 
konusu organizasyonun ve faaliyetlerinin boyutunu ve karmaşıklığını yansıtmalıdır.  Aşağıdakileri dikkate almalıdır:  

a) organizasyon yapısı ve kaynakların elverişliliği;

b) organizasyonun boyutu ve karmaşıklığı (birden fazla iş yeri ve üs dahil) ve

c) faaliyetlerin karmaşıklığı ve harici organizasyonlar ile olan arayüz bağlantıları.

9.7.4.2 Hizmet sağlayıcısı tarafından, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) yönetilmesi için doğru kaynak seviyesinin 
belirlenmesi için kendi faaliyetlerine yönelik bir analiz gerçekleştirilmelidir.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) yönetilmesi 
için ihtiyaç duyulan organizasyon yapısının belirlenmesi buna dahil olmalıdır.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
yönetilmesinden ve sürdürülmesinden kimin sorumlu olacağına, mevcut olması halinde hangi emniyet komitelerine ihtiyaç 
duyulacağına ve spesifik emniyet uzmanlarına yönelik ihtiyaca yönelik olarak dikkate alınması gereken hususlar buna 
dahil olacaktır. 

Emniyet riski bakımından dikkate alınması gereken hususlar 

9.7.4.3 Hizmet sağlayıcısının boyutuna bakılmaksızın, ölçeklendirilebilirlik, aynı zamanda, söz konusu hizmet 
sağlayıcısının faaliyetlerinin içsel riskine ilişkin bir işlev olmalıdır. Belirgin havacılık emniyeti risklerini içerebilecek olan 
faaliyetlere küçük organizasyonlar dahi dahil olabilecektir.  Bu sebeple, emniyet yönetimi kabiliyetinin yönetilecek emniyet 
riski ile oranlı olması gerekir.  
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9.7.3.3 Dahili arayüzlerden bazıları, pazarlama, finans, hukuk ve insan kaynakları gibi, emniyet ile doğrudan ilişkili 
olmayan iş alanlarına ilişkin olabilir.  Bu alanlar, iç kaynaklara ve yatırıma etki eden kararların yanı sıra harici 
organizasyonlarla olan anlaşmalar ve sözleşmeler vasıtasıyla emniyete etki edebilir ve bunların mutlaka emniyetine 
yönelik olmasına gerek bulunmayabilir.

9.7.3.4 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) arayüzlerinin belirlenmesi sonrasında, söz konusu hizmet sağlayıcısı 
tarafından bunların nispi kritikliğinin dikkate alınması gerekir.  Bu sayede, söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından daha 
kritik arayüzlerin ve bunların potansiyel emniyet risklerinin yönetilmesine öncelik verilmesine imkan verilir.  Dikkate 
alınması gereken hususlar şunlardır: 

a) neyin sağlanmakta olduğu;

b) buna neden ihtiyaç duyulduğu;

c) dahil olan organizasyonların uygulamada olan bir Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) veya başka bir
yönetim sistemine sahip olup olmadığı ve

d) söz konusu arayüzün emniyet verilerinin / bilgilerinin paylaşılmasını kapsayıp kapsamadığı.

Arayüzlerin emniyet etkisinin değerlendirilmesi 

9.7.3.5 Söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından bunun akabinde arayüzlere ilişkin tehlikelerin tanımlanmalı ve 
mevcut risk tanımlama ve emniyet riski değerlendirmesi süreçleri kullanılarak emniyet riski değerlendirmesi 
gerçekleştirilmelidir. 

9.7.3.6 Tanımlanan risklere dayalı olarak, söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından, uygun bir emniyet riski kontrolü 
stratejisinin belirlenmesi ve tanımlanması için diğer organizasyon ile çalışılması değerlendirilebilir.  Diğer organizasyonu 
dahil etmekle, tehlikelerin tanımlanmasına, emniyet riskinin değerlendirilmesine ve uygun emniyet riski kontrolünün 
belirlenmesine katkıda bulunulabilir.  Emniyet risklerinin algılanmasının her bir organizasyon için aynı olmayabilecek 
olmasına bağlı olarak bu ortak çalışmaya ihtiyaç duyulur.  Risk kontrolü, hizmet sağlayıcısı veya harici organizasyon 
tarafından yürütülebilecektir. 

9.7.3.7 Dahil olan her bir organizasyonun kendi organizasyonuna etki eden tehlikeleri tanımlama ve yönetme 
sorumluluğuna sahip olduğunun kabulü de önemlidir.  Bu husus, farklı emniyet riski sınıflandırmaları uygulamaları ve farklı 
emniyet riski önceliklerine (emniyet performansı, kaynaklar, zaman, vb. bakımından) sahip olmaları sebebiyle, söz konusu 
arayüzün kritik mahiyetinin her bir organizasyon için farklı olması anlamına gelebilir.

Arayüzlerin yönetilmesi ve izlenmesi 

9.7.3.8 Hizmetlerinin ve ürünlerinin emniyetli bir şekilde sunulmasını sağlamak üzere, arayüzlerin yönetilmesinden 
ve izlenmesinden hizmet sağlayıcısı sorumludur.  Bu sayede, söz konusu arayüzlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve 
güncel ve ilgili kalması sağlanacaktır.  Arayüzlerin ve ilişkili sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanabilmesine bağlı 
olarak, resmi sözleşmeler buna ulaşılmasına yönelik etkin bir yoldur.  Arayüzlerdeki ve ilişkili etkilerdeki değişikliklerin ilgili 
organizasyonlara bildirilmesi gerekir. 

9.7.3.9 Hizmet sağlayıcısının arayüz emniyet risklerini yönetme becerisi ile ilişkili zorluklar aşağıdakileri içerir:

a) tek bir organizasyonun emniyet riski kontrollerinin diğer organizasyonların emniyet riski kontrolleri ile
uyumlu olmaması;

b) her iki organizasyonun kendi süreçlerindeki ve prosedürlerindeki değişiklikleri kabul etme istekliliği;

c) arayüzün yönetilmesi ve izlenmesi için yetersiz kaynakların veya teknik uzmanlığın mevcut olması ve

d) arayüzlerin sayısı ve konumu.
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9.7.5.4 Hizmet sağlayıcısı tarafından, aynı zamanda, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) halihazırda Emniyet 
Yönetimi Sistemine (SMS) yönelik güncel bir mevzuata dayalı gerekliliğin bulunmadığı diğer alanlara uygulanması da 
değerlendirilebilir.  Hizmet sağlayıcıları tarafından, kendi yönetim sistemlerinin kendi iş modellerine, çalışma ortamlarına, 
mevzuata dayalı ve yasal gerekliliklere ve havacılık topluluğunun beklentilerine uyumlu hale getirilmesi için entegre 
edilmesine veya ayrı tutulmasına yönelik en uygun yöntemlerin belirlenmesi gerekir.  Hangi opsiyon seçilirse seçilsin, 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliklerini karşılandığından yine de emin olunmalıdır. 

Yönetim sistemi entegrasyonunun faydaları ve zorlukları 

9.7.5.5 Farklı alanların tek bir yönetim sistemi altında entegre edilmesi aşağıdakilerle verimliliği iyileştirecektir: 

a) süreçlerin ve kaynakların tekrarını ve örtüşmesini azaltarak;

b) potansiyel olarak çatışan sorumlulukları ve ilişkileri azaltarak;

c) tüm faaliyetler genelindeki risklerin ve fırsatların daha geniş etkilerini dikkate alarak ve

d) tüm faaliyetler genelinde performansın etkin bir şekilde izlenmesine ve yönetilmesine imkan vererek.

9.7.5.6 Emniyet sistemi entegrasyonunun olası zorlukları aşağıdakileri içerir:

a) mevcut sistemler, entegrasyona karşı çıkan farklı birim yöneticilerine sahip olabilecektir; bunun
sonucunda çatışma ortaya çıkabilecektir;

b) daha fazla işbirliği ve koordinasyon gerektirecek olmasına bağlı olarak söz konusu entegrasyondan
etkilenen personel için değişikliğe karşı direnç olabilecektir;

c) her bir sisteme ilişkin olarak farklı kültürlerin söz konusu olabilecek olmasına bağlı olarak
organizasyon dahilindeki genel emniyet kültürü üzerindeki etki; bu etki çatışmalar oluşturabilecektir;

d) böyle bir entegrasyonun düzenlemeler tarafından önlenebilecek olması veya farklı düzenleyici
otoritelerin veya standart organlarının kendi gerekliliklerinin nasıl karşılanması gerektiği hususunda
ayrılan beklentilere sahip olabilecek olması ve

e) farklı yönetim sistemlerinin (KYS ve SMS gibi) entegre edilmesinin, ayrı gerekliliklerin karşılanmakta
olduğunun kanıtlanabilmesine yönelik olarak ek iş oluşturabilecek olması.

9.7.5.7 Entegrasyonun faydalarını azami düzeye getirmek ve ilgili zorluklara işaret etmek için, söz konusu 
değişikliğin etkin bir şekilde yönetilmesi için üst yönetim taahhüdü ve liderliği elzemdir.  Entegre yönetim sistemine ilişkin
genel sorumluluğa sahip olan kişinin belirlenmesi önemlidir. 

9.7.6 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) ve Kalite Yönetimi Sistemi (KYS) entegrasyonu 

9.7.6.1 Bazı hizmet sağlayıcıları hem Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) hem de Kalite Yönetimi Sistemine (KYS) 
sahiptirler.   Bunlar kimi zaman tek bir yönetim sisteminde entegre edilirler.  KYS genel olarak herhangi bir ürünün veya 
hizmetin sunumu sırasında sürekli kalite güvencesine ve iyileştirmeye yönelik bir sistemin tesis ve teşvik edilmesi için 
gerekli organizasyon yapısı ve ilişkili mesuliyetler, kaynaklar, süreçler ve prosedürler olarak tanımlanır. 

9.7.6.2 Her iki sistem de tamamlayıcı niteliktedir; Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) emniyet risklerinin ve emniyet 
performansının yönetilmesine odaklanırken, KYS, müşteri beklentilerinin ve akdi yükümlülüklerin karşılanmasına yönelik 
gerekliliklere ve kural koyucu düzenlemelere uyuma odaklanır.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) amaçları, tehlikelerin 
tanımlanması, ilişkili emniyet riskinin değerlendirilmesi ve etkin emniyet riski kontrollerinin uygulanmasıdır.  Bunun 
karşısında, KYS, ilgili spesifikasyonları karşılayan ürünlerin ve hizmetlerin istikrarlı bir şekilde sunulmasına odaklanır. 
Bununla birlikte, gerek Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerek KYS;
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Emniyet verileri ve emniyet bilgileri ve analizi 

9.7.4.4 Küçük organizasyonlar için, düşük veri hacmi, emniyet performansındaki trendlerin veya değişikliklerin 
belirlenmesinin daha zor olduğu anlamına gelebilir.  Bunun için uygun uzmanlarla emniyet sorunlarının ele alınmasına 
yönelik görüşmelerin ve toplantıların yapılması gerekebilir.  Bu, kantitatiften ziyade çok daha kalitatif olabilir, ancak söz
konusu hizmet sağlayıcısı için tehlikelerin ve risklerin belirlenmesine yardımcı olacaktır.  Söz konusu hizmet sağlayıcısının 
sahip olmadığı verilere sahip olabilecek olmaları sebebiyle, diğer hizmet sağlayıcıları veya sektör birlikleri ile işbirliği 
yapılması faydalı olabilir.  Örneğin, emniyet riski bilgilerini paylaşmak ve emniyet performansı trendlerini belirlemek için 
daha küçük ölçekli hizmet sağlayıcıları tarafından benzer organizasyonlarla/operasyonlarla bilgi paylaşımında 
bulunulabilir.  Hizmet sağlayıcılarının, sınırlı olabilecek olması halinde dahi kendi iç verilerini yeterli bir şekilde analiz 
etmeleri ve işlemeleri gerekir. 

9.7.4.5 Birçok etkileşime ve arayüze sahip olan hizmet sağlayıcıları tarafından, birden fazla organizasyondan 
emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini nasıl topladıklarının değerlendirilmesi gerekli olacaktır.  Bu, harmanlanmak ve daha
sonradan analiz edilmek üzere toplanmakta olan büyük hacimlerde verilerle sonuçlanabilir.  Bu hizmet sağlayıcıları 
tarafından bu tür verilerin yönetilmesine yönelik uygun bir yöntem kullanılmalıdır.  Söz konusu verilerin analizine yardımcı 
olması için, toplanan verilerin kalitesine ve sınıflandırmaların kullanılmasına da özen gösterilmelidir. 

9.7.5 Yönetim sistemlerinin entegrasyonu 

9.7.5.1 Emniyet yönetimi sisteminin (ayrı olarak değil) bir emniyet yönetimi sistemi kapsamında değerlendirilmesi 
gerekir.  Bu sebeple, herhangi bir hizmet sağlayıcısı tarafından Emniyet Yönetimi Sistemini (SMS) içeren herhangi bir 
entegre yönetim sistemi uygulanabilir.  Entegre yönetim sistemi, birden fazla sertifikayı, yetkilendirmeyi veya onayı elde 
etmek, kalite, güvenlik, iş sağlığı ve çevre yönetim sistemleri gibi diğer iş yönetimi sistemlerini kapsamak için kullanılabilir. 
Bu, tekrarı gidermek ve birden fazla faaliyet genelindeki emniyet risklerini yöneterek sinerjilerden yararlanmak için yapılır.
Örneğin, hizmet sağlayıcısı birden fazla sertifikaya sahip olduğunda, faaliyetlerinin tümünü kapsamak üzere tek bir yönetim 
sistemi uygulamayı seçebilir.  Söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından kendi iş ihtiyaçlarına veya organizasyonel 
ihtiyaçlarına uyarlamak üzere kendi Emniyet Yönetimi Sisteminin entegre edilmesine veya ayrı tutulmasına yönelik en iyi 
yöntemlere karar verilmesi gerekir. 

9.7.5.2 Tipik bir entegre yönetim sistemi aşağıdakileri içerebilir:

a) kalite yönetimi sistemi (KYS);

b) emniyet yönetimi sistemi (SMS);

c) güvenlik yönetimi sistemi (SeMS), Havacılık Güvenliği El Kitabı (Doc 8973 - Hizmete Özel) kapsamında
daha fazla rehberliğe ulaşılabilir

d) çevre yönetim sistemi (ÇYS);

e) iş sağlığı ve emniyet yönetimi sistemi (OHSMS);

f) finansal yönetim sistemi (FYS);

g) dokümantasyon yönetimi sistemi (DYS) ve

h) yorgunluk riski yönetimi sistemi (FRMS).

9.7.5.3 Hizmet sağlayıcısı tarafından kendine özgü ihtiyaçlarına dayalı olarak bu yönetim sistemlerinin entegre 
edilmesi seçilebilir.  Risk yönetimi süreçleri ve iç denetim süreçleri, bu yönetim sistemlerinin çoğunun önemli özellikleridir.  
Risklerin ve bu sistemlerin herhangi birinde geliştirilen risk kontrollerinin diğer sistemler üzerinde etkiye sahip olabileceği 
kabul edilmelidir.  İlaveten, tedarikçi yönetimi, tesis yönetimi, vb. gibi, yine entegre edilebilecek iş faaliyetleri ile ilişkili diğer 
operasyonel sistemler de söz konusu olabilecektir. 
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9.7.5.4 Hizmet sağlayıcısı tarafından, aynı zamanda, Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) halihazırda Emniyet 
Yönetimi Sistemine (SMS) yönelik güncel bir mevzuata dayalı gerekliliğin bulunmadığı diğer alanlara uygulanması da 
değerlendirilebilir.  Hizmet sağlayıcıları tarafından, kendi yönetim sistemlerinin kendi iş modellerine, çalışma ortamlarına, 
mevzuata dayalı ve yasal gerekliliklere ve havacılık topluluğunun beklentilerine uyumlu hale getirilmesi için entegre 
edilmesine veya ayrı tutulmasına yönelik en uygun yöntemlerin belirlenmesi gerekir.  Hangi opsiyon seçilirse seçilsin, 
Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerekliliklerini karşılandığından yine de emin olunmalıdır. 

Yönetim sistemi entegrasyonunun faydaları ve zorlukları 

9.7.5.5 Farklı alanların tek bir yönetim sistemi altında entegre edilmesi aşağıdakilerle verimliliği iyileştirecektir: 

a) süreçlerin ve kaynakların tekrarını ve örtüşmesini azaltarak;

b) potansiyel olarak çatışan sorumlulukları ve ilişkileri azaltarak;

c) tüm faaliyetler genelindeki risklerin ve fırsatların daha geniş etkilerini dikkate alarak ve

d) tüm faaliyetler genelinde performansın etkin bir şekilde izlenmesine ve yönetilmesine imkan vererek.

9.7.5.6 Emniyet sistemi entegrasyonunun olası zorlukları aşağıdakileri içerir:

a) mevcut sistemler, entegrasyona karşı çıkan farklı birim yöneticilerine sahip olabilecektir; bunun
sonucunda çatışma ortaya çıkabilecektir;

b) daha fazla işbirliği ve koordinasyon gerektirecek olmasına bağlı olarak söz konusu entegrasyondan
etkilenen personel için değişikliğe karşı direnç olabilecektir;

c) her bir sisteme ilişkin olarak farklı kültürlerin söz konusu olabilecek olmasına bağlı olarak
organizasyon dahilindeki genel emniyet kültürü üzerindeki etki; bu etki çatışmalar oluşturabilecektir;

d) böyle bir entegrasyonun düzenlemeler tarafından önlenebilecek olması veya farklı düzenleyici
otoritelerin veya standart organlarının kendi gerekliliklerinin nasıl karşılanması gerektiği hususunda
ayrılan beklentilere sahip olabilecek olması ve

e) farklı yönetim sistemlerinin (KYS ve SMS gibi) entegre edilmesinin, ayrı gerekliliklerin karşılanmakta
olduğunun kanıtlanabilmesine yönelik olarak ek iş oluşturabilecek olması.

9.7.5.7 Entegrasyonun faydalarını azami düzeye getirmek ve ilgili zorluklara işaret etmek için, söz konusu 
değişikliğin etkin bir şekilde yönetilmesi için üst yönetim taahhüdü ve liderliği elzemdir.  Entegre yönetim sistemine ilişkin
genel sorumluluğa sahip olan kişinin belirlenmesi önemlidir. 

9.7.6 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) ve Kalite Yönetimi Sistemi (KYS) entegrasyonu 

9.7.6.1 Bazı hizmet sağlayıcıları hem Emniyet Yönetimi Sistemine (SMS) hem de Kalite Yönetimi Sistemine (KYS) 
sahiptirler.   Bunlar kimi zaman tek bir yönetim sisteminde entegre edilirler.  KYS genel olarak herhangi bir ürünün veya 
hizmetin sunumu sırasında sürekli kalite güvencesine ve iyileştirmeye yönelik bir sistemin tesis ve teşvik edilmesi için 
gerekli organizasyon yapısı ve ilişkili mesuliyetler, kaynaklar, süreçler ve prosedürler olarak tanımlanır. 

9.7.6.2 Her iki sistem de tamamlayıcı niteliktedir; Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) emniyet risklerinin ve emniyet 
performansının yönetilmesine odaklanırken, KYS, müşteri beklentilerinin ve akdi yükümlülüklerin karşılanmasına yönelik 
gerekliliklere ve kural koyucu düzenlemelere uyuma odaklanır.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) amaçları, tehlikelerin 
tanımlanması, ilişkili emniyet riskinin değerlendirilmesi ve etkin emniyet riski kontrollerinin uygulanmasıdır.  Bunun 
karşısında, KYS, ilgili spesifikasyonları karşılayan ürünlerin ve hizmetlerin istikrarlı bir şekilde sunulmasına odaklanır. 
Bununla birlikte, gerek Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gerek KYS;

9-32 Emniyet Yönetimi El Kitabı (SMM) 

Emniyet verileri ve emniyet bilgileri ve analizi 

9.7.4.4 Küçük organizasyonlar için, düşük veri hacmi, emniyet performansındaki trendlerin veya değişikliklerin 
belirlenmesinin daha zor olduğu anlamına gelebilir.  Bunun için uygun uzmanlarla emniyet sorunlarının ele alınmasına 
yönelik görüşmelerin ve toplantıların yapılması gerekebilir.  Bu, kantitatiften ziyade çok daha kalitatif olabilir, ancak söz
konusu hizmet sağlayıcısı için tehlikelerin ve risklerin belirlenmesine yardımcı olacaktır.  Söz konusu hizmet sağlayıcısının 
sahip olmadığı verilere sahip olabilecek olmaları sebebiyle, diğer hizmet sağlayıcıları veya sektör birlikleri ile işbirliği 
yapılması faydalı olabilir.  Örneğin, emniyet riski bilgilerini paylaşmak ve emniyet performansı trendlerini belirlemek için 
daha küçük ölçekli hizmet sağlayıcıları tarafından benzer organizasyonlarla/operasyonlarla bilgi paylaşımında 
bulunulabilir.  Hizmet sağlayıcılarının, sınırlı olabilecek olması halinde dahi kendi iç verilerini yeterli bir şekilde analiz 
etmeleri ve işlemeleri gerekir. 

9.7.4.5 Birçok etkileşime ve arayüze sahip olan hizmet sağlayıcıları tarafından, birden fazla organizasyondan 
emniyet verilerini ve emniyet bilgilerini nasıl topladıklarının değerlendirilmesi gerekli olacaktır.  Bu, harmanlanmak ve daha
sonradan analiz edilmek üzere toplanmakta olan büyük hacimlerde verilerle sonuçlanabilir.  Bu hizmet sağlayıcıları 
tarafından bu tür verilerin yönetilmesine yönelik uygun bir yöntem kullanılmalıdır.  Söz konusu verilerin analizine yardımcı 
olması için, toplanan verilerin kalitesine ve sınıflandırmaların kullanılmasına da özen gösterilmelidir. 

9.7.5 Yönetim sistemlerinin entegrasyonu 

9.7.5.1 Emniyet yönetimi sisteminin (ayrı olarak değil) bir emniyet yönetimi sistemi kapsamında değerlendirilmesi 
gerekir.  Bu sebeple, herhangi bir hizmet sağlayıcısı tarafından Emniyet Yönetimi Sistemini (SMS) içeren herhangi bir 
entegre yönetim sistemi uygulanabilir.  Entegre yönetim sistemi, birden fazla sertifikayı, yetkilendirmeyi veya onayı elde 
etmek, kalite, güvenlik, iş sağlığı ve çevre yönetim sistemleri gibi diğer iş yönetimi sistemlerini kapsamak için kullanılabilir. 
Bu, tekrarı gidermek ve birden fazla faaliyet genelindeki emniyet risklerini yöneterek sinerjilerden yararlanmak için yapılır.
Örneğin, hizmet sağlayıcısı birden fazla sertifikaya sahip olduğunda, faaliyetlerinin tümünü kapsamak üzere tek bir yönetim 
sistemi uygulamayı seçebilir.  Söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından kendi iş ihtiyaçlarına veya organizasyonel 
ihtiyaçlarına uyarlamak üzere kendi Emniyet Yönetimi Sisteminin entegre edilmesine veya ayrı tutulmasına yönelik en iyi 
yöntemlere karar verilmesi gerekir. 

9.7.5.2 Tipik bir entegre yönetim sistemi aşağıdakileri içerebilir:

a) kalite yönetimi sistemi (KYS);

b) emniyet yönetimi sistemi (SMS);

c) güvenlik yönetimi sistemi (SeMS), Havacılık Güvenliği El Kitabı (Doc 8973 - Hizmete Özel) kapsamında
daha fazla rehberliğe ulaşılabilir

d) çevre yönetim sistemi (ÇYS);

e) iş sağlığı ve emniyet yönetimi sistemi (OHSMS);

f) finansal yönetim sistemi (FYS);

g) dokümantasyon yönetimi sistemi (DYS) ve

h) yorgunluk riski yönetimi sistemi (FRMS).

9.7.5.3 Hizmet sağlayıcısı tarafından kendine özgü ihtiyaçlarına dayalı olarak bu yönetim sistemlerinin entegre 
edilmesi seçilebilir.  Risk yönetimi süreçleri ve iç denetim süreçleri, bu yönetim sistemlerinin çoğunun önemli özellikleridir.  
Risklerin ve bu sistemlerin herhangi birinde geliştirilen risk kontrollerinin diğer sistemler üzerinde etkiye sahip olabileceği 
kabul edilmelidir.  İlaveten, tedarikçi yönetimi, tesis yönetimi, vb. gibi, yine entegre edilebilecek iş faaliyetleri ile ilişkili diğer 
operasyonel sistemler de söz konusu olabilecektir. 
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9.7.6.7 Sonuç olarak, tüm faaliyetler genelindeki daha geniş etkileri dikkate alan karar almaya ve birleştirilmiş 
amaçlara sahip olan bir entegre yönetim sisteminde, kalite yönetimi ve emniyet yönetimi süreçleri ziyadesiyle tamamlayıcı 
nitelikte olacak ve genel emniyet amaçlarına ulaşılmasını destekleyecektir.  

9.7.7 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) boşluk analizi ve uygulaması 

9.7.7.1 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması öncesinde, hizmet sağlayıcısı tarafından bir boşluk analizi 
gerçekleştirilmelidir.  Burada, söz konusu hizmet sağlayıcısının mevcut emniyet yönetimi süreçleri ve prosedürleri, söz 
konusu Devlet tarafından belirlenen Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gereklilikleriyle karşılaştırılır.  Hizmet sağlayıcısının 
söz konusu Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) işlevlerinden bazılarını halihazırda uygulamakta olması muhtemeldir. 
Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) geliştirilmesi, mevcut organizasyonel politikalara ve süreçlere dayalı olmalıdır.  Boşluk 
analizi, tamamen işler ve etkili olan bir Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması için ihtiyaç duyulan tedbirleri 
tanımlayan bir Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama planı vasıtasıyla ele alınması gereken boşlukları belirler. 

9.7.7.2 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama planı, söz konusu Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
uygulanması için gereken kaynakların, görevlerin ve süreçlerin açık bir resmini sunmalıdır.  Uygulama planının 
zamanlaması ve sıralaması, aşağıdakiler gibi, her bir organizasyona özgü olacak olan çeşitli etkenlere dayalı olabilecektir: 

a) mevzuata dayalı gereklilikler, müşteri gereklilikleri ve yasal gereklilikler;

b) (muhtemelen farklı mevzuata dayalı uygulama tarihlerine sahip olmak üzere) sahip olunan birden fazla sertifika;

c) söz konusu Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) mevcut yapılara ve süreçlere dayalı olabileceği ölçü;

d) kaynakların ve bütçelerin elverişliliği;

e) farklı adımlar arasındaki karşılıklı bağımlılıklar (veri analizi sisteminin tesis edilmesi öncesinde bir
raporlama sistemi uygulanmalıdır) ve

f) mevcut emniyet kültürü.

9.7.7.3 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama planı, sorumlu yönetici ve diğer üst düzey yöneticiler ile istişare 
edilerek geliştirilmeli ve zaman aralıkları ile birlikte ilgili tedbirlerden kimlerin sorumlu olduğunu içermelidir.  Söz konusu 
planda, uygulanabildiği hallerde, harici organizasyonlarla veya yüklenicilerle koordinasyona işaret edilmelidir.  

9.7.7.4 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama planı, basit bir sütunlu tablodan belirli bir amaç için üretilmiş proje 
yönetimi yazılımına kadar değişiklik gösteren farklı şekillerde belgelenebilecektir.  Söz konusu plan düzenli olarak izlenmeli 
ve gerektiğinde güncellenmelidir.  Herhangi bir spesifik unsurun ne zaman başarılı bir şekilde uygulanmış olarak 
değerlendirilebildiğini de açıklığa kavuşturmalıdır. 

9.7.7.5 Gerek söz konusu Devlet gerek söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından, etkin bir Emniyet Yönetimi 
Sistemine (SMS) ulaşılmasının birkaç yıl sürebileceği kabul edilmelidir.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
uygulanmasına ilişkin aşamalı bir yaklaşıma yönelik gerekliliklerin söz konusu olabilecek olmasına bağlı olarak hizmet 
sağlayıcıları tarafından kendi Devletlerine başvurulması gerekir.  

— SON —
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a) planlanmalı ve yönetilmeli;

b) havacılık ürünlerinin ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin tüm organizasyonel işlevleri içermeli;

c) etkisiz süreçleri ve prosedürleri belirlemeli;

d) sürekli iyileştirmeyi amaçlamalı ve

e) müşterilere emniyetli ve güvenilir ürünlerin ve hizmetlerin sunulmasına yönelik aynı amaca sahip 
olmalıdır.

9.7.6.3 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) aşağıdakilere odaklanır:

a) söz konusu organizasyon tarafından karşı karşıya kalınan emniyet ile ilgili tehlikelerin tanımlanması;

b) ilişkili emniyet riskinin değerlendirilmesi;

c) emniyet risklerinin hafifletilmesine yönelik etkin emniyet riski kontrollerinin uygulanması;

d) emniyet performansının ölçülmesi ve

e) emniyet performansı gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik olarak uygun kaynak tahsisatının 
sürdürülmesi.

9.7.6.4 KYS aşağıdakilere odaklanır:

a) düzenlemelere ve gerekliliklere uyum;

b) ürünlerin ve hizmetlerin sunumunda tutarlılık;

c) belirlenen performans standartlarının karşılanması ve

d) "amaca uygun" ve kusurlardan veya hatalardan ari olan ürünlerin ve hizmetlerin sunulması.

9.7.6.5 Düzenlemeler şeklinde uygulanan emniyet riski kontrollerinin söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından etkin 
bir şekilde uygulandığından ve izlendiğinden emin olunması için düzenlemelere uyumun izlenmesi gereklidir. 
Uyumsuzlukların sebepleri ve katkıda bulunan faktörleri de analiz edilmeli ve ele alınmalıdır. 

9.7.6.6 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) ve KYS'nin tamamlayıcı yönleri göz önünde bulundurulduğunda, her bir 
işlevden ödün vermeksizin her iki sistemi entegre etmek mümkündür.  Bu husus aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

a) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS), denetim, inceleme, soruşturma, kök neden analizi, süreç tasarımı ve
önleyici faaliyetler gibi KYS süreçleri tarafından desteklenir;

b) KYS, emniyet riski kontrollerindeki zayıflıkları veya emniyet sorunlarını belirleyebilir;

c) KYS kapsamında, söz konusu organizasyonun standartlara ve spesifikasyonlara uyumuna karşın
mevcut olan emniyet sorunları önceden görülebilir;

d) kalite prensiplerinin, politikalarının ve uygulamalarının emniyet yönetiminin amaçlarıyla uyumlu hale
getirilmesi gerekir ve

e) KYS faaliyetleri kapsamında, iç denetimlerin planlanması ve icrası için tanımlanan tehlikelerin ve
emniyet riski kontrollerinin göz önünde bulundurulması gerekir.
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9.7.6.7 Sonuç olarak, tüm faaliyetler genelindeki daha geniş etkileri dikkate alan karar almaya ve birleştirilmiş 
amaçlara sahip olan bir entegre yönetim sisteminde, kalite yönetimi ve emniyet yönetimi süreçleri ziyadesiyle tamamlayıcı 
nitelikte olacak ve genel emniyet amaçlarına ulaşılmasını destekleyecektir.  

9.7.7 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) boşluk analizi ve uygulaması 

9.7.7.1 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması öncesinde, hizmet sağlayıcısı tarafından bir boşluk analizi 
gerçekleştirilmelidir.  Burada, söz konusu hizmet sağlayıcısının mevcut emniyet yönetimi süreçleri ve prosedürleri, söz 
konusu Devlet tarafından belirlenen Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) gereklilikleriyle karşılaştırılır.  Hizmet sağlayıcısının 
söz konusu Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) işlevlerinden bazılarını halihazırda uygulamakta olması muhtemeldir. 
Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) geliştirilmesi, mevcut organizasyonel politikalara ve süreçlere dayalı olmalıdır.  Boşluk 
analizi, tamamen işler ve etkili olan bir Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) uygulanması için ihtiyaç duyulan tedbirleri 
tanımlayan bir Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama planı vasıtasıyla ele alınması gereken boşlukları belirler. 

9.7.7.2 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama planı, söz konusu Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
uygulanması için gereken kaynakların, görevlerin ve süreçlerin açık bir resmini sunmalıdır.  Uygulama planının 
zamanlaması ve sıralaması, aşağıdakiler gibi, her bir organizasyona özgü olacak olan çeşitli etkenlere dayalı olabilecektir: 

a) mevzuata dayalı gereklilikler, müşteri gereklilikleri ve yasal gereklilikler;

b) (muhtemelen farklı mevzuata dayalı uygulama tarihlerine sahip olmak üzere) sahip olunan birden fazla sertifika;

c) söz konusu Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) mevcut yapılara ve süreçlere dayalı olabileceği ölçü;

d) kaynakların ve bütçelerin elverişliliği;

e) farklı adımlar arasındaki karşılıklı bağımlılıklar (veri analizi sisteminin tesis edilmesi öncesinde bir
raporlama sistemi uygulanmalıdır) ve

f) mevcut emniyet kültürü.

9.7.7.3 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama planı, sorumlu yönetici ve diğer üst düzey yöneticiler ile istişare 
edilerek geliştirilmeli ve zaman aralıkları ile birlikte ilgili tedbirlerden kimlerin sorumlu olduğunu içermelidir.  Söz konusu 
planda, uygulanabildiği hallerde, harici organizasyonlarla veya yüklenicilerle koordinasyona işaret edilmelidir.  

9.7.7.4 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) uygulama planı, basit bir sütunlu tablodan belirli bir amaç için üretilmiş proje 
yönetimi yazılımına kadar değişiklik gösteren farklı şekillerde belgelenebilecektir.  Söz konusu plan düzenli olarak izlenmeli 
ve gerektiğinde güncellenmelidir.  Herhangi bir spesifik unsurun ne zaman başarılı bir şekilde uygulanmış olarak 
değerlendirilebildiğini de açıklığa kavuşturmalıdır. 

9.7.7.5 Gerek söz konusu Devlet gerek söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından, etkin bir Emniyet Yönetimi 
Sistemine (SMS) ulaşılmasının birkaç yıl sürebileceği kabul edilmelidir.  Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) 
uygulanmasına ilişkin aşamalı bir yaklaşıma yönelik gerekliliklerin söz konusu olabilecek olmasına bağlı olarak hizmet 
sağlayıcıları tarafından kendi Devletlerine başvurulması gerekir.  
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a) planlanmalı ve yönetilmeli;

b) havacılık ürünlerinin ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin tüm organizasyonel işlevleri içermeli;

c) etkisiz süreçleri ve prosedürleri belirlemeli;

d) sürekli iyileştirmeyi amaçlamalı ve

e) müşterilere emniyetli ve güvenilir ürünlerin ve hizmetlerin sunulmasına yönelik aynı amaca sahip 
olmalıdır.

9.7.6.3 Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS) aşağıdakilere odaklanır:

a) söz konusu organizasyon tarafından karşı karşıya kalınan emniyet ile ilgili tehlikelerin tanımlanması;

b) ilişkili emniyet riskinin değerlendirilmesi;

c) emniyet risklerinin hafifletilmesine yönelik etkin emniyet riski kontrollerinin uygulanması;

d) emniyet performansının ölçülmesi ve

e) emniyet performansı gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik olarak uygun kaynak tahsisatının 
sürdürülmesi.

9.7.6.4 KYS aşağıdakilere odaklanır:

a) düzenlemelere ve gerekliliklere uyum;

b) ürünlerin ve hizmetlerin sunumunda tutarlılık;

c) belirlenen performans standartlarının karşılanması ve

d) "amaca uygun" ve kusurlardan veya hatalardan ari olan ürünlerin ve hizmetlerin sunulması.

9.7.6.5 Düzenlemeler şeklinde uygulanan emniyet riski kontrollerinin söz konusu hizmet sağlayıcısı tarafından etkin 
bir şekilde uygulandığından ve izlendiğinden emin olunması için düzenlemelere uyumun izlenmesi gereklidir. 
Uyumsuzlukların sebepleri ve katkıda bulunan faktörleri de analiz edilmeli ve ele alınmalıdır. 

9.7.6.6 Emniyet Yönetimi Sisteminin (SMS) ve KYS'nin tamamlayıcı yönleri göz önünde bulundurulduğunda, her bir 
işlevden ödün vermeksizin her iki sistemi entegre etmek mümkündür.  Bu husus aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

a) Emniyet Yönetimi Sistemi (SMS), denetim, inceleme, soruşturma, kök neden analizi, süreç tasarımı ve
önleyici faaliyetler gibi KYS süreçleri tarafından desteklenir;

b) KYS, emniyet riski kontrollerindeki zayıflıkları veya emniyet sorunlarını belirleyebilir;

c) KYS kapsamında, söz konusu organizasyonun standartlara ve spesifikasyonlara uyumuna karşın
mevcut olan emniyet sorunları önceden görülebilir;

d) kalite prensiplerinin, politikalarının ve uygulamalarının emniyet yönetiminin amaçlarıyla uyumlu hale
getirilmesi gerekir ve

e) KYS faaliyetleri kapsamında, iç denetimlerin planlanması ve icrası için tanımlanan tehlikelerin ve
emniyet riski kontrollerinin göz önünde bulundurulması gerekir.


