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1. AMAÇ: 

İşletme Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında, emniyet ile ilgili hesap verme ile 
emniyet rolleri ve sorumluluklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

2. KAPSAM: 

Bu prosedür, İşletme Hizmetleri faaliyetlerini yürüten tüm DHMİ birim ve personelini 
kapsamaktadır. 

3. SORUMLULUK: 

Bu prosedürün uygulanmasından merkezde Emniyet Yöneticisi ve Emniyet Yöneticisi adına 
İşletme Emniyet Yönetim Müdürlüğü, havalimanlarında Havaalanı Emniyet Koordinatörü ve 
Havaalanı Emniyet Koordinatörü adına Emniyet Yönetim Uzmanlığı, ayrıca Birim Yönetim 
Sistemleri Sorumluları/Yardımcıları sorumludur. 

4. TANIM VE KISALTMALAR: 

İşletme Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında; 

4.1 EEG: Emniyet Eylem Grubunu, 

4.2 EGGK: Emniyet Gözden Geçirme Kurulunu, 

4.3 EYM: İşletme Emniyet Yönetim Müdürlüğünü, 

4.4 Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) : Kabul edilebilir veya tolere edilebilir emniyetin 
sağlanması amacıyla organizasyon tarafından yerine getirilen, emniyet yönetim faaliyetleri 
olarak tanımlanan sistematik ve kesin yaklaşımı, 

4.5 Emniyet Politikası: Kabul edilebilir veya tolere edilebilir emniyetin başarılması için 
organizasyonun temel yaklaşım ifadesini, 

4.6 Emniyet Hedefleri: Emniyet seviyesinin somut hedeflerini, 

4.7 Emniyet Yöneticisi: İşletmenin insan faktörleri ve organizasyonel yapısı yönünden 
emniyetin sağlanması amacıyla oluşturulacak olan emniyet yönetim sisteminin etkili bir 
şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumlu kişiyi, 
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4.8 EYS Koordinatörü : Birden fazla havalimanında faaliyet gösteren işletmecilerin faaliyet 
gösterdikleri tüm havalimanlarında, emniyet yöneticisi ile sürekli koordinasyon ve iletişim 
içerisinde olacak şekilde, işletmenin insan faktörleri ve organizasyonel yapısı yönünden 
emniyetin sağlanması amacıyla oluşturulacak olan Emniyet Yönetim Sisteminin etkili bir 
şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumlu kişiyi, 

4.9 SHT-SMS/HAD: Havaalanlarında Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin 
Talimatı, 

4.10 Sorumlu Müdür: İşletmenin tüm faaliyetlerini, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
tarafından gerekli kılınan standartları ve işletmeci tarafından tanımlanan ilave şartları yerine 
getirmek üzere finanse edebilecek ve yürütebilecek, ayrıca sorumlu olduğu işletmeyi tek 
başına temsil edecek yetkiye sahip kişiyi, 

4.11 İşletme Hizmetleri Personeli: Kurumumuz bünyesinde İşletme (Yer Tahsis, Yer 
Hizmetleri, Apron, KÖİ vb.), Teknik Hizmetler (Atatürk, Esenboğa, Adnan Menderes ve 
Antalya Havalimanları için Elektrik, Makina), ARFF, Apron, Havalimanı Nöbetçi 
Müdürlükleri/Sorumlulukları, Ekipman Üretim Müdürlüğü personelini; 

İfade eder. 

5. UYGULAMA ESASLARI: 

5.1 Emniyet ile İlgili Hesap Verme: 13.01.2012 tarih ve 28172 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-
SMS) ve 07.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren Havaalanlarında Emniyet Yönetim Sisteminin 
Uygulanmasına İlişkin Talimat (SHT-SMS/HAD) uyarınca; her ne kadar emniyet herkesin 
sorumluluğu ise de belirlenmiş bir takım roller bulunmakta olup, bu rollerin görev ve 
sorumluluk tanımları aşağıda belirtilmekte olup, İşletme Hizmetleri personeli tarafından 
bilinmektedir. 

5.2 Emniyet Rolleri, Görev ve Sorumlulukları: 

5.2.1 Sorumlu Müdür: İnsan kaynakları, önemli fınansal konular, sertifikaya tabi 
operasyonlar ve tüm emniyet konuları ile ilgili son yetkili ve kurumun işlerinin yönetiminde 
doğrudan sorumlu olarak Kuruluşumuz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, İşletme 
Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi Sorumlu Müdürü olarak tefrik edilmiştir. Sorumlu 
Müdür, diğer görevlerinin yanı sıra aşağıda belirtilen sorumluluklara sahiptir; 
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> Ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uygun şekilde Emniyet Yönetim Sisteminin 
kurulması, uygulanması ve sürdürülmesinden sorumludur. 

> İşletme Hizmetleri faaliyetlerindeki insan faktörleri ile ilişkili riskleri ortadan kaldırmak 
ya da mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla tehlike tanımlaması ve risk 
yönetim süreçlerinin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar. 

> Emniyet Yönetim Sisteminin etkin ve verimli olarak sürdürülmesi amacıyla 
kuruluşumuza tanınan ödenekler çerçevesinde uygun insan ve finansman kaynaklarını 
sağlayarak emniyet uygulamalarının yürütülmesini sağlar. 

> Etkili emniyet raporlaması ve iletişimini teşvik ederek adil kültür çerçevesinde emniyeti 
aktif şekilde yönetmek üzere emniyet yönetimini destekler. 

> Ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uygun şekilde İşletme Hizmetleri Emniyet Yönetim 
Sistemi Politikasını belirler, politikanın Kuruluşumuzun yapısına ve şartlarına uygun 
kalmasını teminen periyodik olarak gözden geçirilmesini sağlar. 

> Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün belirleyeceği kabul edilebilir emniyet seviyesini 
dikkate alarak Kuruluşumuzun emniyet hedeflerinin belirlenmesini sağlar. 

> Emniyet politikası doğrultusunda stratejileri belirleyerek çalışmaları yönlendirir. 

> Emniyet politikası ve hedefleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlar. 

> Emniyet performansının gerçekçi amaçlara ve hedeflere göre belirlenmesini, sürekli ve 
düzenli olarak izlenmesini, değerlendirilmesini ve bir emniyet kütüphanesi 
oluşturulmasını sağlar. 

> Emniyet performansını sürekli olarak iyileştirmek ve ilgili emniyet önlemlerinin 
alınmasını ve etkinliğini sağlar. 

> Emniyet Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası kural ve mevzuatları diğer 
kurum/kuruluşlar ile uyum ve işbirliği çerçevesinde uygulanmasını sağlar. 

> Emniyet Yönetim Sisteminin etkin ve verimli sürdürülebilmesi için gereken insan 
kaynağını sağlamak üzere girişimde bulunur ve mevcut tüm personelin yeterli ve uygun 
havacılık emniyet bilgisi ve eğitimi almasını, Emniyet Yönetim Sistemi konusunda 
farkındalık oluşturulmasını sağlar. 

> Emniyet politikasının gerçekleştirilmesi için, kurumun ihtiyaçlarını karşılayan koruma ve 
üretim hedefleri arasındaki kaynakların dengeli ve gerçekçi bir şekilde tahsis edilmesini 
sağlar. 

> Uçuş emniyetini etkileyen sistem ve cihazların teknolojik gelişmelere bağlı olarak 
modernize edilmesini, dışarıdan tedarik edilen sistem ve hizmetlerin emniyet performans 
standartlarını karşılamasını sağlar. 
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> Emniyet Yönetim Sisteminin kuruluş ilgisinin ve kuruluş uygunluğunun sürdürülmesini 
sağlamak üzere periyodik olarak denetlenmesini sağlar. 

> Emniyet performansını sürdürmek için gerekli düzeltici eylemlerin yapılmasını sağlar. 

> Yasadışı bir eylem, büyük bir ihmal ve düzenlemelere veya prosedürlere kasıtlı veya 
istekli bir şekilde uyulmaması durumları hariç çalışanlar tarafından iletilen tehlike 
raporlamalarına ilişkin herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasını sağlayarak emniyet 
yönetim sistemi süreçlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlar. 

5.2.2 Emniyet Gözden Geçirme Kurulu (EGGK) : İşletme Hizmetleri Emniyet 
Yönetim Sistemi gereğince, Genel Müdürlüğümüzde EGGK oluşturulmuş olup, başkanı 
Sorumlu Müdür'dür. EGGK ana faaliyet alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 
İşletme, Seyrüsefer, Elektronik, Satın Alma ve İkmal, Mali İşler Daire Başkanlıkları, İnşaat 
ve Emlak, Strateji Geliştirme ve Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Daire Başkanlarından 
teşkil edilmiştir. Havalimanlarından alınan bildirimler kapsamında ihtiyaç duyulması halinde 
Sorumlu Müdür tarafından diğer Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerde yazılı veya sözlü (işin 
aciliyetine binaen) davet edilebilir. EGGK aşağıda belirtilen sorumluluklara sahiptir; 

> Emniyet Yönetim Sisteminin etkin ve verimli olarak sürdürülmesini sağlar, 

> İşletme hizmetleri faaliyetlerindeki insan faktörleri ile ilişkili riskleri ortadan kaldırmak 
ya da mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla tehlike tanımlaması ve risk 
yönetim süreçlerinin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar, 

> Havalimanlarından gelen tehlike bildirimlerinden "mevcut şartlar altında kabul edilemez 
riskler" üzerinde değerlendirmeler yapar, riski kabul edilebilir seviyeye indirmek için 
gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar, 

> İşletme birimleri ve destek birimlerinin işletme hizmet emniyeti ile ilgili faaliyetlerini 
izler ve değerlendirir, 

> Havalimanı denetleme raporlarını inceler, düzeltici ve önleyici faaliyetlere yönelik geri 
besleme mekanizmasını oluşturur, 

> Emniyet Yönetimi ile ilgili konularda eğitim, seminer, bilinçlendirme faaliyetlerini 
düzenler, 

> Emniyet Yönetim Sistemi uygulama planının etkinliğini takip eder, 

> Gerekli düzeltici faaliyetlerin zamanında yerine getirilmesini takip eder, 

> Organizasyonun emniyet politikası ve hedefleri doğrultusunda emniyet performansını 
gözlemler, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, 

> İşletmenin ana bir süreç olarak açıklanan emniyet yönetimi önceliğini destekleyen 
emniyet yönetimi sürecinin etkinliğini gözlemler, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, 



r ^ 
w 

EMNİYET ROLLERİ VE SORUMLULUKLARİ 
PROSEDÜRÜ 

< M ne EK m-m- m > 

IŞL.HIZ.EYS/PRO.Ol Yür.Tarihi: 04/01/2014 Değ.Tarihi: 15/09/2014 Değ.No:01 S.No: 5 / 9 

> Mevzuat gerekliliklerinin üzerinde emniyet performansına erişebilmek için gerekli 
kaynakları sağlar, 

> Emniyet Eylem Gruplarına stratejik talimatlar verir. 

5.2.3 Emniyet Yöneticisi: Etkin bir Emniyet Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve 
sürdürülmesinden sorumlu ve sistemin odak noktası olarak görev yapmak üzere İşletme Daire 
Başkanı, Emniyet Yöneticisi olarak tefrik edilmiştir. Emniyet Yöneticisi diğer görevlerinin 
yanı sıra aşağıda belirtilen sorumluluklara sahiptir; 

> Etkin bir Emniyet Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülmesinden sorumlu olup, 
sistemin odak noktası olarak görev yapar, 

> Emniyet yönetimi ile ilgili konularda Sorumlu Müdür ve yöneticilere öneri ve 
tavsiyelerde bulunur, 

> Emniyet ile ilgili konuların paydaşlarla koordinasyonundan ve iletişiminden sorumludur, 
> Sorumlu Müdür adına Emniyet Yönetim Sistemi Uygulama Planını yönetir, 
> Emniyet risklerinin belirlenmesi ve operasyonel emniyet risk analizlerinin 

yapılmasını/yaptırılmasını sağlar, 
> Emniyet performansı ile ilgili periyodik raporların oluşturulmasını, kayıtların ve emniyet 

dokümantasyonunun muhafazasını sağlar, 
> Emniyeti doğrudan ve dolaylı etkileyen personelin emniyet eğitimlerinin planlanmasını 

ve organizasyonunu sağlar, 
> İşletme hizmetleri faaliyetlerindeki insan faktörleri ile ilişkili riskleri ortadan kaldırmak 

ya da mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla tehlike tanımlaması ve risk 
yönetim süreçlerini belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar 

> Sektördeki emniyet konularını gözlemleyerek, bu konuların işletmenin operasyonları 
üzerindeki etkilerini takip eder, 

> Düzeltici faaliyetlerin gözlemlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar, 
> Emniyet Yönetim Sisteminin kuruluşla ilgisinin ve kuruluşa uygunluğunun sürmesini 

sağlamak için periyodik olarak denetlenmesini sağlar, 
> Emniyet performansını sürekli olarak iyileştirmek ve ilgili emniyet önlemlerinin 

alınmasını ve etkinliğini sağlar, 
> Emniyet Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslar arası kural ve mevzuatları diğer 

kurum/kuruluşlar ile uyum ve işbirliği çerçevesinde uygulanmasını sağlar, 
> Emniyet Politikası ve hedefleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlar, 
> Yasadışı bir eylem, büyük bir ihmal ve düzenlemelere veya prosedürlere kasıtlı veya 

istekli bir şekilde uyulmaması durumları hariç çalışanlar tarafından iletilen tehlike 
raporlamalarına ilişkin herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasını sağlayarak emniyet 
yönetim sistemi süreçlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlar. . 

Hazırlayan _ y Gözden Ggçjren 0pa\f / 

M ( 
H a k * r < O L Fatma \ 

İşletme Emniyet Mik 

{¡¡1 
3TAş\ 
üğü 

f / 

İşi. Emrhs 

W 

tARSLAN 
Y<ön, Md. Emniye / Yöneticisi 



r n EMNİYET ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI 
PROSEDÜRÜ <w*i» >< -\ «w / 

IŞL.HIZ.EYS/PRO.Ol Yür.Tarihi: 04/01/2014 Değ.Tarihi: 15/09/2014 Değ.No:01 S.No: 6 / 9 

> Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, emniyet ile 
ilgili konularda Sorumlu Müdür adına iletişimin ve koordinasyonu sağlar. 

5.2.4 Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) Koordinatörü: İşletme Hizmetleri Emniyet 
Yönetim Sistemi gereğince, her bir havalimanımızda Emniyet Eylem Grubu oluşturulmuş 
olup, SHT-SMS/HAD uyarınca bu gruba başkanlık eden Havalimanı Başmüdürü/Müdürü o 
havalimanının EYS Koordinatörü olarak tefrik edilmiştir. EYS Koordinatörü, diğer 
görevlerinin yanı sıra aşağıda belirtilen sorumluluklara sahiptir; 

> Sorumlu Müdür ve Emniyet Yöneticisine emniyet yönetim sistemi işleyişi ile ilgili 
tavsiye ve önerilerde bulunur, 

> Sorumlu olduğu havalimanında etkin bir emniyet yönetim sisteminin geliştirilmesi ve 
sürdürülmesinden Emniyet Yöneticisine karşı sorumludur, 

> Emniyet Yöneticisinin sorumlulukları içerisinde yer alan konuların yerine getirilmesi 
sırasında sorumlu olduğu havalimanı için Emniyet Yöneticisine yardımcı olur, 

> Havalimanına özgü emniyet risklerinin belirlenmesi ve operasyonel emniyet risk 
analizlerinin yapılmasını/yaptırılmasını sağlar, 

> Emniyet risklerinin azaltılması amacıyla hazırlanan dokümanlar üzerinde Emniyet 
Yöneticisine önerilerde bulunur, 

> Sorumlu olduğu havalimanında belirlenen emniyete yönelik risk azaltıcı prosedürleri 
onaylar ve uygulanmasını sağlar, 

> Emniyete yönelik tehlikeli durumların risk azaltma sürecinde hizmet birimlerine tavsiye 
ve destekte bulunur, 

> Emniyete yönelik tehlikeli durumların risk azaltma sürecinde karar verme ve sonuç 
alınmasında etkin rol oynar, 

> Hizmet birimlerinin emniyet planlamasını, izlemesini ve koordinasyonunu yapar, 

> Hizmet birimlerine risklerin azaltılma sürecinde gerekli girdileri sağlar, 

> Emniyeti Gözden Geçirme kapsamında yapılan toplantılarda faaliyetlerinin etkinliğini 
gözlemler, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, 

> Yasadışı bir eylem, büyük bir ihmal ve düzenlemelere veya prosedürlere kasıtlı veya 
istekli bir şekilde uyulmaması durumları hariç çalışanlar tarafından iletilen tehlike 
raporlamalarına ilişkin herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasını sağlayarak emniyet 
yönetim sistemi süreçlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlar. 
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> Sorumlu olduğu havalimanında emniyete ilişkin risklerin kabulünü veya riski düşürmek 
mümkün olmuyorsa Emniyet Yöneticisine bildirimini sağlar. 

5.2.5 Emniyet Eylem Grubu: İşletme Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi gereğince, 
her bir havalimanımızda EEG oluşturulmuş olup, bu gruba o havalimanının EYS 
Koordinatörü başkanlık yapar. İşletmeden Sorumlu Başmüdür Yardımcısı/Müdür Yardımcısı, 
Emniyet Yönetim Uzmanı, İşletme, Teknik Hizmetler (Atatürk, Esenboğa, Adnan Menderes 
ve Antalya Havalimanları için Elektrik, Makina), ARFF birim amirleri ve Havalimanı 
Nöbetçi Müdürü/Sorumlusu daimi üyedir. Anılan gruba Başkanca gündem maddesi uyarınca 
gerekli görülmesi halinde diğer Başmüdür Yardımcıları, diğer birim amirleri. Havalimanında 
faaliyet gösteren Kurum/Kuruluşlardan da birer temsilci yazılı veya sözlü (işin aciliyetine 
binaen) davet edilebilir. EEG aşağıda belirtilen sorumluluklara sahiptir; 

> İşletme bünyesinde operasyonel emniyet performansını gözetmek ve emniyet bilincini 
oluşturmak için çalışanların katılımını sağlayarak tehlike tanımlamalarının ve emniyet 
risk yönetiminin uygun şekilde yapılmasını sağlar, 

> Tehlikelerin belirlenmiş sonuçlarının azaltılmasına yönelik çözüm stratejilerini koordine 
eder, emniyet verilerini toplama ve çalışan geri bildirimi için yeterli düzenlemeleri sağlar, 

> Operasyonel değişikliklerin emniyet üzerindeki etkilerini değerlendirir, 

> Düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını koordine eder, gerekli oldukça toplantılar 
düzenleyerek tüm çalışanların emniyet yönetimine tam katılımlarını sağlayacak gerekli 
imkanın verilmesini sağlar, 

> Düzeltici eylemin zamanında yapılmasını sağlar, 

> Emniyete ilişkin önceki önerilerin etkinliğini gözden geçirir, 

> Emniyetin artırılmasını gözetmek ve çalışanlara verilen emniyet, acil durum ve teknik 
eğitimlerin mevzuatın gerektirdiği asgari şartları sağlamasını veya bunların üzerine 
çıkmasını temin eder, 

> İşletme Hizmetleri emniyet yönetimi ile ilgili birimler arası koordinasyon, yeni prosedür 
ve kuralların tespiti, mevcutların değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılmasını tavsiye 
eder, 

> EGGK tarafından stratejik bir talimat verildiğinde, bu stratejilerin uygulamalarının 
işletme bünyesinde koordineli bir şekilde yapılmasını sağlar. 

Hazırlayan Gözden Geçiren O n a y O / 
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İşletme Emniyet Müdoftlüğü İşi. Em 
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5.2.6 Emniyet Yönetim Uzmanı: 

> EYS Koordinatörüne Emniyet Yönetim Sistemi işleyişi ile ilgili bilgilendirme yapar ve 
önerilerde bulunur, 

> EYS Koordinatörünün sorumlulukları içerisinde yer alan konuların yerine getirilmesi 
sırasında sorumlu olduğu havalimanı için EYS Koordinatörüne yardımcı olur, 

> Havalimanı operasyonları kapsamında, ilgili birimlerle koordineli olarak 
potansiyel/mevcut tehlike tanımlarını yapar, düzenli olarak ya da münferiden bunları 
gözden geçirir, riskleri analiz eder ve belirler, 

> Operasyonlardan kaynaklanabilecek riskleri ortadan kaldırılması, kaldırılması mümkün 
olmayan risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilerek/kabul edilebilir seviyede tutarak 
Havalimanı İşletmeciliğinden kaynaklanabilecek kazaları önlenmesi/etkisinin azaltması 
için yapılan çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yürütür/koordine eder, 

> Emniyete yönelik tehlikeli durumların risk azaltma sürecinde hizmet birimlerine tavsiye 
ve destekte bulunur, 

> Emniyeti Eylem Grubu Toplantıları kapsamında yapılan toplantılarda sekretarya görevini 
üstlenerek faaliyetlerin etkinliğini gözlemler, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, 

> İşletme Hizmetleri Emniyet Yönetim Sisteminin etkin ve verimli işletilebilmesi için 
operasyonda yer alan tüm çalışanların sürekli olarak "emniyet öncelikli/odaklı" 
çalışmasını ve sisteme katılmasını teminen gerekli önlemleri alır/aldırır, 

> Sorumlu olduğu havalimanında etkin bir Emniyet Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve 
sürdürülmesinden EYS Koordinatörüne karşı sorumludur, 

> Tehlike Bildirim Formu ile kendisine bildirilen tehlikenin ilgili birimlerle koordineli 
olarak risk değerlendirmesini yaparak Havaalanı Emniyet Koordinatörüne iletmekten 
sorumludur. 

5.2.7 İşletme Hizmetleri Personeli: Emniyet herkesin sorumluluğudur. İşletme 
hizmetleri personeli, İşletme Hizmetleri Yönetim Sistemleri kapsamında hazırlanan 
Organizasyon El Kitabında tanımlanmış görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra aşağıda 
belirtilen sorumluluklara sahiptir; 
> Emniyet Politikası ve Emniyet Hedefleri doğrultusunda çalışmalarda bulunur, 

> Tespit ettiği emniyet risklerini vakit kaybetmeden EYS Koordinatörüne bildirir, 

> EYS Koordinatörünün eylemsiz kaldığı durumlarda tespit ettiği emniyet risklerini EYS 
Tehlike Bildirim Formu tanzim etmek suretiyle Emniyet Yöneticisine bildirir, 

> Emniyet Yönetim Sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesine katkıda bulunur. 
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6. KAYITLAR/FORMLAR VE İLGİLİ DOKÜMAN: 

6.1 Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-SMS) 

6.2 Havaalanlarında Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Talimat (SHT-
SMS/HAD) 

6.3 İşletme Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi Uygulama Planı 

6.4 İşletme Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı 

6.5 İşletme Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi Politikası 

6.6 Tehlike Bildirim Formu 

Hazırlayan Gözden Geçiren 
_ t / 
O n a y / 

H a k a ü ^ O L Fatma İ O P T A Ş y 
İşletme Emniyet Müdür lüğü 
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