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SIRA NO GÖRÜŞÜLEN KONULAR ve ALINAN KARARLAR 
BİTİŞ 

TARİHİ 
SORUMLU 

1 

Hava-İş Sendikası tarafından Uçuş Eğitim Başkanlığına İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kurulu aşağıdaki maddeler toplantı öncesi gönderilmiş 
olup Kurulda önleyici tedbirler kapsamında görüşme yapılmıştır. 
 

- Ortaklık tarafından COVID-19 kapsamında alınacak korunma ve 

kontrol önlemlerini açıklamak ve uygulama usul ve esaslarını 

belirlemek üzere yazılı ve yayımlı doküman PR.10.35.002 Covid-

19 Korunma ve Kontrol Önlemleri Prosedürü içinde TL.10.67.009 

Yer Operasyonu Covid-19 Dönemi uygulamaları Genel Talimatı 

ve TL.10.70.001 Uçuş Operasyonu Covid-19 Dönemi 

Uygulamaları Genel Talimatları aracılığı ile Uçuş ve Yer 

Operasyonlarında alınan Covid-19 tedbirlerinin uygulamaları 

belirtilmektedir. 

Aynı şekilde, Uçuş/Kabin Eğitim ve Yer Eğitim Covid-19 uygulama 
ve esasları ile ilgili bir çalışması veya yazılı prosedür hazırlandı 
mı? 
 

- Sendikamıza üyelerimizden gelen bildirimler SMOKEHOOD ve 

Yangın Söndürme konularında bulaş riski olduğu yönündedir. Bu 

konuda kursiyerlere SHGM tarafından SMOKEHOOD giyilmesinin 

zorunlu tutulduğu bilgisi paylaşıldığı iletilmektedir. Böyle bir 

uygulama hakkında Kabin Eğitim Müdürlüğünün SHGM ye 

yolladığı belge var ise paylaşılması.  

- Uygulama sırasında alınan tedbirlerin virüse karşı bir etkisinin 

olmayacağı açıkça gözlemlenmiştir.  Konunun Sağlık 

Müdürlüğünce de incelenmesi adına Kabin Eğitim Müdürlüğünün 

uygulama sırasında aldıkları önlemlerin görsellerini paylaşması. 

Kursiyerlerden gelen bulaş riski şikayetlerinin nasıl 

değerlendirildiğinin İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UÇUŞ KURULU 

nda paylaşılması. 

- Eğitim Biriminin çalışma şartları, uçuş operasyon birimlerinde 

çalışanlar kadar risk taşımaktadır. Ayrıca bulaşma ve bulaştırma 

riski en yüksek birimdir. Aşılanma konusunda öncelikli olduğunu 

düşündüğümüz Eğitim Çalışanları için aşı konusunda bir çalışma 

yapılmakta mıdır? 

- Eğitim binasında konferans salonunun bulaş riski açısından 

kullanımının İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarınca Covid-19 

tedbirleri kapsamında değerlendirilmesi. 

- Tüm Eğitim Binalarında Eğitmen odalarında hijyen tedbirleri 

kapsamında alınan önlemler nelerdir? 

 

Uçuş Eğitim 
Başkanlığı 

- 
Hava-İş 

Sendikası 
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- Eğitmenlerin ve kursiyerlerin temaslı durumlarında önlemler adına 

nasıl bir uygulama yapılmaktadır? 

- Üye kursiyerlerimizden gelen geri bildirimler ile ilgili olarak 

uygulamalı ve teorik İLK YARDIM EĞİTİMLERİ ile ilgili ek 

önlemler alınabilir mi? İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda görüş 

alınması. 

- Eğitmenlerin çalışma koşullarında ve çalışma programlarında 

iyileştirme yapılması hususu da ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kurulunda görüşülmesi. 

- CRM derslerinin, online yapılması konusunda kursiyer üyelerimiz 

bilgi ve talep aktarımında bulunmaktadır. Konunun 

değerlendirilmesi talep edilmektedir. 

 
Bu sorulara yanıt olarak toplantı öncesi binalar kapsamında alınan 
tedbirler ile ilgili Uçuş Eğitim Başkanlığı bilgiler göndermiştir. 
 
Ayrıca toplantı sonrası, ilgili konularla alakalı Uçuş Eğitim 
Başkanlığımız tarafından eposta aracılığı ile iletilen bilgi ve belgeler 
doğrultusunda aşağıda belirtilen 3 konu ile ilgili bilgi talep edilmiştir. 
 

- THY AO EK.10.18.002 | Revizyon 07 Uyumluluk İzleme Programı 

içeriğinde; Uçuş Ekibi ve Kabin Ekibi Eğitimleri faaliyetlerini 

operasyonel faaliyetler olarak tanımlamıştır. Ayrıca bu program 

içeriğinde PL.10.72.001 UÇUŞ SİMÜLASYON EĞİTİM 

CİHAZLARI OPERASYONU POLİTİKASI da yine gerçekleşen 

faaliyetlerin operasyonel olduğunu beyan etmektedir. Bu 

tanımlamalara istinaden Uçuş Eğitim Başkanlığı operasyonel bir 

birim olarak tarafınızdan tekrar değerlendirilerek Covid 19 

tedbirlerinin UEB gerçekleşen eğitim operasyonları için 

tanımlanması gerekliliğinin sorgulanması, 

- Tarafımıza eğitim gerekliliği olarak iletilmiş olan EASA dokümanı 

normal koşullarda (pandemi öncesi) gerçekleşen eğitim 

operasyonlarına ait EASA gereklilikleri olmakla birlikte, biriminiz 

tarafından değişikliklerinin takip edildiği dış gereklilik tablosunda 

bulunmayan EASA nın Issue 01 | 13.11.2020 Cabin Crew 

Recurrent Training olarak yayımladığı doküman içeriği EASA 

sitesinde yayımlı doküman olarak bulunmakta ve  tarafınızla da 

paylaşılmıştır. (22.01.2021 yürürlük tarihli 

LS.72.012 | Rev.16 Uçuş Eğitim Başkanlığı Dış Kaynaklı Doküma

nlar Listesi içeriğinde ilgili doküman takibi 

bulunmamaktadır) EASA tarafından gerçekleşen tüm kabin ekibi 

yenileme eğitimleri için Mitigating actions when exempted under 

Regulation (EU) 2018/1139 Article 71 tanımlamalarıyla tablo 

halinde hafifletici/indirgenebilir koşullar açıklanmıştır. Tarafınızdan 
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Bu doğrultuda değerlendirilerek eğitim içerikleri hakkında 

alınabilecek aksiyonların değerlendirilmesi, 

- MEB Tedbirler başlıklı göndermiş olduğunuz Bakanlık 

gerekliliklerinin 8. Maddesi ders aralarında bekleme koşulları, 17. 

E-sınav ile teorik sınav yapılan dersliklerde kursiyerlerin oturacağı 

sıralar en az 1.5 metre olacak şekilde düzenlenmesi ve 

kursiyerlerin bu düzene göre oturması konularında yaşanan 

aksaklıklar hakkında, üyelerden alınan bildirimler neticesinde yine 

aynı genelgenin 7. Maddesi kapsamında kuralların uygulandığının 

temini için tarafınızdan kontrol tedbirlerinin alınması hususları da 

talep edilmiştir. 

 

2 

Özellikle Eğitmenlerin bulaş riski çok yüksek grupta oldukları, bir an 
önce Aşılamada öncelik verilmesi konusu ortak görüş olarak 
bildirilmiştir. 
 
Smokehood uygulamasının durdurulması ile alakalı talebe 
istinaden, 3 yılda 1 smokehood’un takılarak eğitim alınmasının 
otoriteler tarafından zorunlu tutulduğu bilgisini paylaşmıştır. 
Muafiyet alınması adına daha önce yapılan başvurularda 
sertifikanın sadece 4 ay için uzatılabildiğini belirtmiştir. Konu ile 
alakalı Sağlık Müdürlüğünün görüşüne başvurulmuştur. Bulaş 
riskini arttırıcı bir durum olduğundan SHGM ye durum ile ilgili 
başvuru yapılması konusunda uzlaşılmıştır. 
 
Şu ana kadar can yeleği, oksijen tüpü maskesi ve PBE kullanımı 
için muafiyet alındığını smokehood için ise Uçuş Eğitim Başkanlığı 
içindeki çalışmalar bitmesi akabinde ayrıca yeni muafiyet 
başvurusunun yapılacağını ifade edilmiştir.  
 
Şu anki uygulama ile ilgili ise 18 kişilik bir sınıfa 3 hoca atandığı, 
her hocanın 6 öğrenciye eğitim verdiği, her öğrencinin tek 
kullanımlık bone giydiği ve öğrencilerin smokehoodları kendileri için 
temin edilen dezenfektanlı mendiller ile temizleyerek kullandıklarını 
belirtmiştir. 

 

Uçuş Eğitim 
Başkanlığı 

- 
Hava-İş 

Sendikası 
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Smokehood’ların, şu anki uygulama sona erene kadar, her kullanım 
sonrası kullanan personellere ek olarak yetkili personeller 
tarafından da temizlenmesi tavsiye edilmiş olup konu ile alakalı 
değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir.  
 
 

 

Uçuş Eğitim 
Başkanlığı 

- 
Hava-İş 

Sendikası 
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Uçuş Eğitim Başkanlığımız eğitim faaliyetlerinin yerinde görülmesi 
adına Hava-İş sendikamızın da dahil olduğu bir ekip oluşturulması 
ve Uçuş Eğitim Başkanlığı’nın da desteği ile bir saha çalışması 
yapılmasına karar verilmiştir.  
 
Sınıflarda Covid-19 pozitif çıkması durumunda, kursiyerlerle birlikte 
öğretmenlerin de Sağlık Müdürlüğüne bildiriminin Kabin Eğitim 
Müdürü tarafından öncelikli değerlendirme yapılarak gerekli 
gördüğü takdirde bildirimin yapıldığı belirtilmiş olup, bildiriminin tüm 
sınıf olarak yapılmasını (öğretmenler dahil),  temaslılık durumunun 
Ortaklıkta sorumlu birim olan Sağlık Müdürlüğü tarafından 
değerlendirilmesi istenmiştir. 
 
Uçuş Eğitim Binalarında kullanılan Öğretmenler Odaları ile 
Konferans Salonları hakkında bilgilendirme Uçuş Eğitim 
Başkanlığınca yapılmıştır. 
 
İLKYARDIM Eğitimlerinde teorik olan bölümlerin ve CRM 
Eğitimlerinin online yapılması hususunda Eğitim Başkanlığına 
görüş sorulmuştur. 
 
Eğitim operasyonlarının COVID 19 tedbirleri kapsamında sağlık 
hijyen temas ve kalite açısından; derslikler, simülatör, mock-up ta 
çalışma sırasında fiziksel mesafenin sağlanması konusunda görüş 
birliği sağlanmıştır. 
 
Her ay eğitim binasının sisleme uygulaması ile dezenfektan 
edildiği, 
 
SIM ve diğer kokpit kabin ekiplerinin kullandığı cihazların her slot 
arasında dezenfekte edildiği, 
 
Girişte ayakta hijyenli paspas ateş ölçer, sık aralıklarla konulan 
dezenfekten,danışmalardan alınabilecek siperlik maske 
bulundurulduğu, 
 
CRM de grupların 10 kişiye indirildiği, 
 
01.08.2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından haftada 
3 kez denetime gelindiği ve hiç olumsuz sonuç alınmadığı, 
 
Bütün sınıfın temaslı olarak karantinaya alındığı, temaslı kişinin 
aynı sınıf da olmasa da temaslı olduğu kursiyer var ise onu da 
karantinaya alındığını ve eğiticinin takip eden günlerde ki 
derslerinin alınıp 3-5 gün durumuna göre Homeoffice planlandığını, 
CRM dersi nin online olması durumuna, 2020 Aralık ta SHGM ye 
bu konu ile ilgili başvurduklarını geçerlilik süresisin 1 yıla 
uzatılmasını talep ettiklerini ve RED cevabı aldıkları ayrıca Uçuş 
Eğitim Başkanlığı tarafından paylaşılan konular olmuştur. 

 

Uçuş Eğitim 
Başkanlığı 

- 
Hava-İş 

Sendikası 



 

TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

THY KYS Form No: FR.18.0011 Rev.02                                           Sayfa 6 / 10  İlk Yayın Tarihi: 06.03.2006 
  Revizyon Tarihi: 26.04.2010 

5 

 
Siperliği eskiyen veya kırılan personel için siperliğin yenisinin 
Sağlık Müdürlüğümüze başvurması halinde temin edilmesi gerektiği 
eskisinin iadesi halinde temininin yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır.  
 
 

 

Sağlık 
Müdürlüğü 

- 
Hava-İş 

Sendikası 
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Hava-İş Sendikası tarafından uçağa yüklenmekte olan antiseptikli 
mendillerin sayı olarak yetersiz olduğu ve içerik olarak ise duyuruda 
belirtilmiş olan %70 izopropilalkol içeriğine sahip olmadığı ve 
konunun değerlendirilmesi talep edilmiştir.  
 
Bu bağlamda, KHB Kabin Ürün Müdürlüğümüz tarafından 
mendillerin içeğinin ilgili birimler tarafından onay alınarak 
yüklemesinin yapıldığını belirtmiştir. Ancak konunun inceleneceği 
ve uygunsuzluk var ise giderileceği belirtmiştir.  
 

 

Kabin 
Hizmetleri 
Başkanlığı 

- 
Hava-İş 

Sendikası 
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ER seferlerinde planlanan Hijyen Uzmanları kaynaklı ekipte oluşan 
eksikliğin Hijyen Uzmanlarını yerine planlanan 2 ek Kabin Ekibi ile 
giderildiği bilgisi paylaşılmıştır. Bunlara ek olarak ayrıca Mayıs ayı 
itibariyle B777 uçaklarında 2 diğer geniş gövde uçaklarında 1 kişi 
olmak üzere Flying Chef’lerin de ekibe dahil olacağı bilgisini 
paylaşmıştır. 
 
Belli hatlarda servis saatlerinin 2 saatin altına düştüğü ve ek kabin 
ekipleri de olmadığı için servis konusunda zorluk çekildiği 
paylaşılmıştır. Özellikle belli hatlarda hijyen memurlarının ekip 
sayısı dışında tutularak, ekip sayılarının artırımı konusu 
görüşülmüştür. 
 

 

Kabin 
Hizmetleri 
Başkanlığı 

- 
Hava-İş 

Sendikası 
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Harcırah verilmeyen Taipei ve Singapur yatıları ile alakalı 
Singapur’da oda+kahvaltı sistemine geçildiği ancak Taipei ile ilgili 
başvurunun da yapıldığı, son durumun netlik kazanmadığı bilgisini 
paylaşılmıştır.  

 

Kabin 
Hizmetleri 
Başkanlığı 

- 
Uçuş 

İşletme 
Başkanlığı 

9 

 
2 saat altı uçuşlarda da yüklenmeye başlanan sıcak ekip 
yemeklerinin yerde yolcu bulunmadığı koşullarda yenmesi 
hususunda yeni bir duyuru yayınlandığı ve bu duyuruya istinaden 
yemeklerin yerde yolcu bulunmadığı koşullarda yenmesi eğer 
mümkün değilse uçuş esnasında da yenilebileceği bilgisinin 
ekiplerle paylaşıldığı belirtmiştir. 
 
Ayrıca ekip sıcak yemeklerinin kokusunun azaltılmasına yardımcı 
olunabilmesi için kosher yemeklerinde olduğu gibi ek bir 
ambalajlamayla giderilebileceği teklifi paylaşılmıştır. 
 

 

Kabin 
Hizmetleri 
Başkanlığı 

 
Hava-İş  

Sendikası 



 

TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

THY KYS Form No: FR.18.0011 Rev.02                                           Sayfa 7 / 10  İlk Yayın Tarihi: 06.03.2006 
  Revizyon Tarihi: 26.04.2010 

10 

 
Ekip yemeklerinin karbonhidrat ağırlıklı yüklenmeye devam ettiği 
bilgisi ile alakalı Hava-İş Sendikası diyetisyeni İrem Hanım’ında 
tavsiyeleri dikkate alınarak ekip yemeklerinin protein ağırlıklı olarak 
yüklenmeye başlandığı, bu konuda da ekiplere duyuru yapıldığı, 
 
Yakın zamanda ilave 200 kalorilik yiyeceklerinde yükleneceğini 
belirtmiştir. Aksi bildirimler var ise yüklemelerin kontrol edilebilmesi 
ve iyileştirilebilmesi adına bildirimlerin paylaşılması talep 
etmişlerdir. 
 
Konu hakkında Hava-İş Sendikası diyetisyeni ile görüş alışverişi 
yapılabileceği belirtilmiştir. 
 

 

İkram ve 
Uçak İçi 
Ürünler 

Başkanlığı  
- 

Kabin 
Hizmetleri 
Başkanlığı 

- 
Hava-İş 

Sendikası 
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COVID‐19 Korunma ve Kontrol Önlemleri_PR_10_35_002_TR_00 
prosedürü içeriğinde bulunan tanımlama ( ‘Kabin ekibi, yolcuların 
eşyalarına (el bagajı dokunmaktan daima kaçınmalıdır.’) ve buna 
istinaden BC ceketlerin alınmamasına rağmen yolcu emanetinin 
teslim alınması ve saklanması koşulları (airchiller/freezer) bulaş 
riski yaratmaktadır 
  

COVID‐19 Korunma ve Kontrol Önlemleri kapsamında bulaş 
riskinin azaltılması adına, yolcu tarafından soğuk tutulmak üzere 
verilen ürünlerin (insülin, ilaç vb.) ikram trolleylerinde taşınıyor 
olmasının risk doğurabileceği paylaşılmıştır. Yolcuya alternatif 
olarak buz sunumunun gözden geçirilmesi ya da emanet 
poşetlerinin daha büyük/kalın ve sızdırmaz özellikler de yüklenmesi 
gibi iyileştirici çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.  
 
Sağlık Bakanlığı ve Bilim kurulu bilgilendirmelerinde ve onaylarına 
sunum aşamalarında artan temaslılık durumu ile ilgili değişikliklerin 
bildirimleri yapılmakta mıdır? Tek kullanımlık ve atılan 
malzemelerin yerine temizlenerek tekrar kullanılan ikram 
malzemeleri bulaş risk değerlendirmeleri (Örn. Kirli ikram 
tepsilerinin airchiller kompartmanlarında bulunarak ortama hava 
yolu ile bulaş riski oluşturup oluşturmadığı hususu değerlendirilmiş 
midir? Soruları yönlendirilmiştir. 
 
Yolcular tarafından tüketilmiş ve tek kullanımlık olmayan ikram 
malzemeleri ile sunulan ikram tepsilerinin toplandıktan sonra kirli 
trolleylerinin airchiller ortamına alınması sonucu ortama soğutulan 
hava ile karışan airchillerlardan gelen havanın bulaş riskini arttırıp 
arttırmayacağı konusu gündeme gelmiştir.  
İlgili SHGM regülasyonu görüşülerek konunun değerlendirilmesi 
talep edilmiştir. 
 

 

İkram ve 
Uçak İçi 
Ürünler 

Başkanlığı 
- 

Hava-İş 
Sendikası 
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12 
BC ekmeklerinin açık servisi yerine ekmeklerin ayrı ayrı ambalajlı 
olarak servis edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesi karar 
verilmiştir. 

 

Kabin 
Hizmetleri 
Başkanlığı 

- 
Hava-İş 

Sendikası 

13 

 
A350 uçaklarında tuvalet kapıları açıldığında otomatik Dim konuma 
geçmekte ve diğer uçaklar gibi her bir kapı üzerinde bright 
konumda sabitlenebilecek bir mekanizma da bulunmamaktadır.  
Ancak hijyen uzmanlarımız hijyen hizmetini gerçekleştirirken kapı 
açık olarak gerçeklestirmesi gerektiğinden aydınlatma koşulları 
sağlanmadan ya da içeri girerek kapı kapalı gerçekleştirmekte 
olduklarını ifade etmektedirler. Uçağın Lav maint butonu ile tüm 
tuvaletleri bright konuma alınabilmektedir. Operasyonda 
kullanılabilmesi ve İSG nin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi 
açısından değerlendirmelerin yapılarakuçağın teknik özelliklerini 
kapsayan bu konu ile ilgili uygulama düzenlemesi yapılacağı 
bildirilmiştir. 
  

 

Kabin 
Hizmetleri 
Başkanlığı  

- 
Hava-İş 

Sendikası 

14 

 
BC menülerinin 3 ayrı menü olarak yüklenerek kabin ekibi 
tarafından birleştirilmesi sonucunda steril olmayan ortamda 
ellerle fazlaca temas ve bulaş riski oluşturması konusu iletilmiştir. 
 
Galley lerde başüstü unitlere yüklenen dönüş için kullanılacak 
içeceklerin soğuk muhafazası sağlanması açısından dönüş ekibine 
bar troleylerine yerleştirilerek bırakılması uygulaması uçuş 
koşullarında ve ani türbülans oluşma riskleri ile birlikte kas iskelet 
hasarlarına yol açabilme potansiyeline sahiptir. Bar troleylerinin 
hazırlık aşamalarında tarafımızdan sonradan yapılan işlemin 
Troleylerin arkasında bulunan plastik bardak ve sularla yer 
değiştirerek yüklenmesinin sağlanması konusu değerlendirileceği 
belirtilmiştir. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği açısından özellikle unitlere yüklenen 
malzemelerin tekrar gözden geçirileceği ve yeni gelen uçak 
tipleriyle ilgili çalışmaların yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır. 
 
Bazı hatlarda iyileştirme yapılması konusunda , Mart ve Nisan 
doluluk oranlarına bakıldığını bu saat aralığın da yolcu sayısı az 
bile olsa tespit ettikleri 5 -6 uçuşa 1 er kişi fazlalaştırılmasını talep 
edileceği iletilmiştir 
. 
Ayrıca 02:45 saat üstü uçuşlar için de çift seçenekten tek seçeneğe 
indirme çalışması yapıldığı paylaşılmıştır. 
 
ER seferlerinde minimum ekip sayılarının bazı hatlarda yetersiz 
olduğunu bu konuda iyileştirme istenmiş ve belli hatlar 
paylaşılmıştır. MNL-CGK-BKK/HKK –GUANZU gibi seferlerde 

 

İkram ve 
Uçak İçi 
Ürünler 

Başkanlığı 
- 

Hava-İş 
Sendikası 
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minimum ekip uçulduğu, yolcu durumlarına gore ilave ekip 
verilmesi konusunda değerlendirme talep edilmiştir. 
 
Bazı ekip yemeklerinin gidiş ve dönüş aynı yüklendiği, durumun 
kabin amirleri tarafından mutlaka rapor edilmesi gerekliliğinde 
hemfikir olunmuştur. 

15 

Uçuştan 24 saat önce yaptırılması gereken PCR testi için anlaşmalı 
hastaneler bağlamında çalışmaların devam etmekte olduğunu ve 
çalışma bittiğinde Avrupa yakasında 2, Anadolu yakasında 1 adet 
olmak üzere toplam 3 merkez ile çalışılacağını bilgisi paylaşılmıştır. 
 
PR.10.35.002 | Revizyon 00 COVID-19 Korunma ve Kontrol 
Önlemleri Prosedürü’ nde; 
Tüm tek kullanımlık koruyucu ekipmanlar, kullanıldıktan sonra 
İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı tarafından yüklenen atık 
torbasına konulmalıdır. Torba ağzı sıkıca düğümlendikten sonra 
ağız kısmı dezenfekte edilerek muhafaza edilmeli, mümkün olan ilk 
meydanda yer personeline ve Türkiye’ye varışta anlaşmalı yer 
hizmeti şirketi veya Handling firması personeline teslim edilmelidir.  
 
Uygulamalarda belirleyici bir Atık Torbası kullanılmadığı ve küçük 
boy kokpit çöp torbaları ile yapılan ayrımın temizlik personeli 
tarafından algılanmadığı için Tıbbi atık kapsamında ayrımının 
yapılmadığı gözlemlenmektedir. 
 
Aşı konusunda 28 Nisan dahil 5013 kişinin aşılarının 
tamamlandığını, aktif uçan aktif çalışan öncelikli olduğunu 
bildirilmiştir. 

 
Sağlık 

Müdürlüğü 

16 

Ekip Aracı kullanımında sıkıntılar olduğu, özellikle evlerine dönecek 
ekiplerin ekip aracı kullanımında mağduriyetler yaşadığı bilgisi 
paylaşılmıştır. Hava-İş Sendikasının konuyla alakalı resmi yazısı 
olduğu ve bu durumun düzeltilmesi için alınması gereken önlemler 
gündeme gelmiştir.  
 
Hava-İst Firmasının belli saat aralıklarında seferlerinin olmayışı ve 
belli ikametgahlara sefer sayılarının azaltıldığı bilgisi paylaşılmıştır. 
Bu durumda ekip aracı kullanımının arttığı ve ek çalışmaların 
yapıldığı bilgisi verilmiştir.  

  

17 
İç Hatlardan gelen ekiplerin yolcu terminalinden çıkışları için duyuru 
yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır. 

  

18 

 
Renkli Görme Bozukluğu Konusunda görüş alışverişi yapılacağı 
bildirilmiştir. 
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Bir önceki toplantıda görüşülen konulara istinaden Ekip Planlama 
Başkanlığı’ ndan tarafımıza gönderilen  eposta bildirimi içeriğine 
uygun olarak toplantı talebimiz Kurumsal Emniyet Başkanlığı, 
İstihdam Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı ve Kabin Hizmetleri 
Başkanlığı katılımları ile gerçekleştirilmesi doğrultusundadır. 
birimlere uygun olan en yakın süre içerisinde tarih planlamasının 
yapılması ve halen içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 
otoritelerden tekrar talep edilebilecek muafiyetler hususlarında 
yapılacak çalışmaların İSG ve aynı zamanda uçuş emniyeti 
açısından risklerinin kabul edilebilir seviyelerde oluşturulabilmesi 
açısından görüşlerimize de yer verilecek bir düzenleme 
oluşturulması talep edilecektir 
 
 

  


