
   Lokal İmza Tarihi

İmza saatinden yorgunluğun oluştuğu ana kadar geçen süre nedir?

Kaptan Kararı  (ya da şirket kararı) ile uzatma veya kısaltma yapıldı mı? 

………..…………………. 

1 5

2 6

3 7

4

Uyandıktan sonra olayın meydana geldiği ana kadar uyanık kalma zamanınız? Saat Dk

Saat Dk

Saat Dk

Saat Dk

EVET HAYIR 

Başlma Bitiş

………… ………….

ENGEL OLMAK İÇİN NE YAPILABİLİRDİ?

   Ana üs / Yatı

   HAYIR  

ADI SOYADI

GİZLİLİK İSTİYOR MUSUNUZ?    EVET  

  HAYIR  

  EVET    HAYIR     Ne zaman/ Süre      .............. : …....……… 

   CABIN     DİĞER

Son 7 günde ana üste çift boş gün (36 saat) yaptınız mı?

Yorgunluğun gerçekleştiği sektör  

     Lokal Olay Saati     ................... : …....…………

Görevin tanımı  (Uçuş Planı)

Uçuşunuz planlı uçuş muydu?

ŞİRKET

   HAYIR  

   Son Boş Gün nerede yapıldı?

NE ZAMAN OLDU?  ...... / ...... / 20……

   EVET  

  EVET  

   Performans bozulması?    EVET  

Son 7 günde sabah 06:00 dan önce başlayan bir uçuşa gittiniz mi? Kaç kere?

Yıllık izin planlamasını kendiniz yapabiliyor musunuz?

Siz olsanız uzatır/kısaltır mıydınız? (Kaptan harici)

Uçuş öncesi/sonrası pas uçuş yapıldı mı?

Herhangi bir limit aşımı oldu mu? Evet ise ne kadar ve neden?

   PILOT  

     Hayır roster harici tebliğ edildi?    HAYIR  

   Başlangıç  tarih / saat       ...... / ...... / 20……        .............. : …....………        

  EVET    HAYIR     Ne zaman/ Kim

   Nerden    Nereye

........ : …..…

NE OLDU?

Ne hissettğinizi ya da gözlemlediğinizi tanımlayınız 

Aşağıdakilerden hangisi hissettiğiniz durumu açıklar?

Tamamen uyanık ve dikkatli

Sizce planlamada insan faktörü dikkate alınmakta mıdır? Bu problemi yaşayan başkaları da 
var mıdır? Lütfen açıklayınız.

Uçuş Ekip Sayısı  ………………………………. 

NE YAPTINIZ?

Kişisel sebepler

Olayın olduğu andan önceki son 24 saat ne kadar uykunuz oldu?

Son 48 saatte toplam kaç saat uyudunuz?

Olayın olduğu andan önceki son 72 saat önce ne kadar uykunuz oldu?

Olay öncesi kokpitte kısa süreli (şekerleme) uyudunuz mu?

Evet ise ne zaman? (Hatırlamıyorsanız ne kadar uyudunuz?)

Evden yorgun geldim

Görevin kendisi 

Performans bozulması oldu mu?(Dikkat dağınıklığı, 
bozulması…)

Uçuş Görevi esnasında istirahat yaptınız mı?

Lütfen nasıl hissettiğinizi gösteren noktada aşağıdaki satırı "X" ile işaretleyin

                                Uyanık ve canlı      1     ----------   2   ----------   3     ----------    4   ----------   5  ----------   6  ----------   7      Tamamen Tükenmiş

NEDEN MEYDANA GELDİ?

Uçuş Görevi öncesi yorgunluk

Otelde yorgunluk

Canlı, tepkileri makul fakat en iyi durumda değil

OK, makul düzeyde

Az şiddette yorgun

Orta şiddette, yorgun 

Aşırı yorgun , konsantre olmakta zorlandım

Tamamen tükenmiş

Diğer Öneriler

Bir önceki uçuşunuz ne zamandı?

Tavsiye edilen düzeltici işlemler

YORGUNLUK RAPORU

GERİBİLDİRİM
   EVET  

Yorgunluğu gidermek veya azaltmak için sizin tarafınızdan veya şirket tarafından alınan önlemler ve sizce bunlar yerli miydi? (örneğin, 
uçakta/kokpitte uyku,çay-kahve, yemek, sigara,egzersiz…)

Uçulan Uçak Tipi

  EVET    HAYIR  

  EVET    HAYIR   ………………………………. 

  EVET    HAYIR  

   EVET                     HAYIR              

   EVET                     HAYIR              

   EVET                     HAYIR              

   EVET                     HAYIR              

   EVET                     HAYIR              

   EVET                     HAYIR              

   EVET                     HAYIR              


