
 

JUST CULTURE KONSEPTİ 

 
Just Culture Konsepti (Adil Kültür- Gönüllü Raporlama Sistemi) başta ICAO, AB 

Komisyonu, Eurocontrol olmak üzere bir çok devlet, ANSP, sivil havacılık otoritesi, hava 

yolu şirketi, sendika, konfederasyon tarafından yakından ilgiyle takip edilmektedir.  

 

Just Culture Konsepti ile “Regulation (EU) No 376/2014” (Sivil trafikler 

kapsamında  yaşanan kaza, kırım veya hava hadiselerinin raporlanması, tetkik edilmesi ve bu 

sürecin yakından titizlikle takip edilmesi hususunu ele alan mevzuat) düzenlemesi referans 

alınarak, Emniyet Yönetim Sisteminin  (SMS) geliştirilmesi; havacılık sektöründe çalışanların 

(pilot, ATC, kabin ekibi, AIM personeli, ATSEP personeli vb.) görev ve sorumluluklarını 

doğru dürüst bir şekilde yerine getirmeleri, gereğinden fazla çalıştırılmamaları; yolcuların 

güvenli bir şekilde yolculuklarını tamamlamaları; uçuş emniyet sisteminin sağlanması 

kapsamında kaza, kırım ve hava hadiselerinin önceden alınacak tedbirler sayesinde 

önlenmesi; yaşanan kaza, kırım ve hava hadiselerinin şeffaf, açık, doğru bir şekilde üstü 

kapatılmadan raporlanması; raporlanan olayın adil, tarafsız ve bağımsız bir şekilde 

araştırılması ve soruşturulması; bu kazaya veya olaya sebebiyet veren personelin yaşanan 

olaydan dolayı hemen sorgusuz sualsiz cezalandırılmaması,  personelin (ATC, AIM, pilot vb.) 

affedilebilir hatalar kapsamında soruşturma sonucunda ceza almadan kurtarılması; kazaya 

sebebiyet veren personelin olayda ciddi derecede ihmali, kasıtlı davranışı ve kusuru 

olmadıkça cezai yaptırıma tabi tutulmaması; yaşanan hadise değerlendirilirken olaya 

sebebiyet veren personelin o anda içinde bulunduğu görev ve pozisyon için önceden gerekli 

mesleki eğitimi alıp almadığı, yeterli tecrübeye sahip olup olmadığı hususlarının soruşturma 

kapsamında söz konusu personel lehinde olabilecek şekilde değerlendirmesi gerektiği; her 

insanın hata yapabileceği ilkesinden hareketle personel açısından affedilebilir hataların tolere 

edilmesi gerektiği; yaşanan bu kaza, kırım ve olaydan dersler çıkarılması ve bundan sonraki 

süreçte gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması; mesleki yönden eksikliği tespit edilen 

personelin gerekli eğitim sürecine tekrar tabi tutulması; personelin iş yükünün azaltılması ve 

iş performansını etkileyen nedenlerin (örn:stres ) ortadan kaldırılması; yaşanan veya tespit 

edilen bir kazayı, hava hadisesini veya mevzuatlara aykırı iş ve işlemleri raporlayan 

kişinin/personelin isminin gizli tutularak söz konusu personelin olası tehlikelere ve tehditlere 

karşı korunması ve hatta ödüllendirilmesi gerektiği; ANSP’ler, hava yolu şirketleri, sivil 

havacılık otoriteleri, AIM Personeli, ATC Personeli, ATSEP Personeli, pilot, kabin ekibi vb. 

havacılık aktörlerinin görev ve sorumluluklarına yerine getirirken mevzuatlara ve 

prosedürlere uygun olarak  hareket etmeleri aksi halde Just Culture  mekanizması yoluyla 

raporlanarak denetlemeye tabi tutulabileceklerinin ve bundan dolayıda 

cezalandırılabileceklerinin idrakına varmaları ve uçuş emniyet anlayışının tam olarak 

özümsenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Bu kapsamda AB Komisyonu ve ilgili aktörler  (IFAIMA, IFATCA, IFATSEA, ETF, 

CANSO, ECA, ACI vb.) tarafından 01 Ekim 2015 tarihinde Brüksel'de  Just Culture 

Konsepti kapsamında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, Just Culture Konseptinin 

geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla  ortak bir deklarasyon metni imzalanmıştır.  

 

IFAIMA,  Avrupa bölgesindeki tüm üyelerini bahse konu deklarasyona destek 

olmaya çağırmaktadır. 

 

 

 



 

 

 

Daha fazla bilgi için: 

 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sign-up-just-culture/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/events/2015-10-01-just-culture_en.htm 

 

http://www.ifaima.org/index.php/news/item/182-signature-of-the-declaration-on-just-

culture 

http://www.eurocontrol.int/articles/just-culture 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0376&from=EN 
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