
Uçuş ve yer 
ekiplerinin 
yorgunluk 
barometresi 
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NTSB, yorgunluğu birçok 
kazanın temel sebebi olarak 
kabul etmiş ve 1990 yılından 
itibaren yorgunluk riski 
yönetimine uçuş emniyetini 
geliştirme ve iyileştirme 
listesinin (Most Wanted List 
of Transportation Safety 
Improvements) en başında 
yer vermiştir. Yorgunluk 
sürekli aktivitelerin, yetersiz 
dinlenmenin, uyku eksikliği 
ve düzensiz çalışmanın bir 
sonucudur.  

Yorgunluğun bilinen 
sonuçları, reaksiyon zamanı 
yavaşlaması, dikkatin ve 
detaylara verilen önemin 
azalması, oluşan problemleri 
çözmede zorluk, kişisel 
enerji ve motivasyonun 
eksikliği, iletişim problemleri 
ve görevin gerektirdiği 
performansı 
gösterememektir.  
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Yorgunluğun 
etkisi! 
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16 saat önce uyanmış 
bir kişinin yorgunluk 
belirtilerinin  
4 bardak bira içmiş 
bir kişinin belirtilerine 
benzer olması da yıllar 
önce ispatlanmış 
olmasına karşın, 
havacılık sektöründe 
halen yeterince 
ciddiye alınmayan bir 
bulgudur. Alkolün 
etkisi geçen süre ile 
azalırken, yorgunluğun 
tehlikeli etkisi geçen 
süre ile daha da 
artmaktadır. Uyku 
yeterli bir şekilde 
alınmadığı takdirde 
vücut üzerinde 
gitgide artan ve 
sürekli biriken bir 
eksiklik gösterir ve 
buna uyku açığı 
denir. 7 günlük ağır 

bir çalışma temposu 
sonrasında biriken ve 
artan uyku açığı 8 -10 
saatlik bir uyku ile 
kapatılamayacak ve 
bu uyku açığı optimize 
edilmemiş çalışma 
programlarında 
hataların ve dolayısı 
ile kırım veya 
kazaların oluşmasına 
neden olabilecektir. 
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Yorgunluk anketi 
Sivil Havacılık Akademisi;  1 

Aralık 2011 tarihinde uçuş 
emniyeti bağlamında bir 

durum yoklaması yapmak 
amacı ile uçuş emniyeti 

sorumluluğunu birinci 
derecede taşıyan Pilot, ATC, 
Uçak teknisyenleri ve Kabin 

memurlarına yönelik bir 
anket hazırlamıştır. Bu anket 

çalışmasında yorgunluk 
odaklı sorunların haritası 

çıkarılarak, gerekli tedbirleri 
almak durumundaki 

yöneticilere bir rehber 
sunulmak amaçlanmıştır.    
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Anketimize en yüksek katılım Hava Trafik Kontrolörlerinden 
gelirken ankete katılım payında Kabin memurlarının azlığı 
dikkati çekmiştir.  

% 

Ankete katılan her 2 kişiden 1’i, İstanbul Atatürk Hava 
Limanında çalışmaktadır. 	  
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Havacılık sektörünün hangi branşında çalışıyorsunuz? 



Zincirin bir  
parçası olmak! 

Pilot ATC 

Teknik Kabin 

Kendi mesleğinizi düşündüğünüzde kendinizi diğer 
gruplarla bir zincirin parçası olarak hissediyor 

musunuz?	  

Uçuş emniyeti sorumluluğunu birinci derecede taşıyan 
aktörlerimizin çoğunluğunun, kendilerini zincirin bir 
parçası olarak  hissetmeleri uçuş emniyeti açısından çok 
önemli ve olumlu bir adımdır.  8	  



Pilotlar 
ve  

yorgunluk 
Anketimize toplam 117  pilot katılmıştır. 9	  



Anketimize katılan pilotlarımızın %57’si Kaptan, % 43’ü F/O 
olarak görev yaparken bu pilotlarımızın yarısı B737 
uçaklarında uçmaktadır.  

Sizce yorgunluk uçuş emniyetini olumsuz etkileyen 
önemli bir faktör müdür?	  

Pilotlarımızın tamamı, yorgunluğu uçuş emniyetini olumsuz 
etkileyen önemli bir faktör olarak görmektedir.  
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Pilotlarımız iş yoğunluklarını, bezginlik yaratacak düzeyden 
(5), normal/relax iş temposuna (1) kadar olan bir aralıkta bir 
skor vererek yukardaki şekilde değerlendirmişlerdir.  

Çalışma saatlerinizin iş yoğunluğunu, bezginlik 
yaratacak düzeyden (5), normal/relax iş temposuna (1) 
kadar olan bir aralıkta bir skor vererek değerlendiriniz 
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En yoğun olduğunuz ay içerisinde toplam kaç saat Uçus 
Görev Süresi (UGS) icra ettiniz? 

En yoğun olduğunuz ay içerisinde toplam kaç saat Uçuş 
Süresi (US) icra ettiniz? 

Her 3 pilottan 2’si en yoğun sayılacak aylarda 190 saate varan 
Uçuş Görev Süresi gerçekleştirirken, en yoğun aylarda 130 saate 
varan uçuş süresinin UGS’ye yakın olması iki uçuş arasındaki 
dinleme süresinin çok kısa olduğunu işaret etmektedir.  
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Son 1 ay içersinde üst üste 6 (ardışık) gün uçuş 
hangi sıklıkla planlandı? 

Her 10 Pilot’tan 6’sı ayda en az 1 kez, 6 ardışık gün uçmaktadır.	  
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Pilotlara 1 haftalık uçuş görevi sonrası verilen asgari boş gün 
sayısı yorgunluğun birikmesine neden olmaktadır. Her 10 pilottan 
9’u kendisine verilen boş günleri sosyal amaçla değil, dinlenmek 
amacıyla kullanmaktadır.  

Boş günlerinizi dinlenmek amacı ile kullanmak 
durumunda  kalıyor musunuz?  
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Bir haftalık uçuş görevi sonrası size verilen boş gün 
sayısı?  



En yoğun olduğunuz ay içersinde kaç planlanmış 
nöbet görevinden kaç kez uçuşa çıktınız? 

Her 10 pilottan 5’i uçuş programında planlanmış olan en az 2 
nöbeti uçmaktadır. 	  
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Ortalama günlük Uçuş Görev Süreniz (UGS) 
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Eviniz çalışmakta olduğunuz ana üsse ne kadar 
mesafededir? 

Diğer cevaplar: 
• 15 dakika 
•  65 km 
•  Atatük meydanına 1 saatten az, SAW meydanına saat ve 
trafiğe bağlı olarak 1-3 saat arası 
•  İST : 25dakika, SAW:1 saat 
•  Trafiğe göre 1-3 saat arası 
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UGS sırasında kendinizi yorgun hissetmenize neden 
olan faktörler hangileridir? 



Yorgunluk ve 
organizasyon kültürü? 

Çalıştığınız şirket veya organizasyon kültüründe "yorgun 
olmanız" uçuştan sorgusuz olarak alınmanız için yeterli ve 

kabul edilebilir bir sebep midir? 

Anketimiz, havacılık sektöründe yorgunluk 
olgusuna gereken önemin verilmediğini ve bu 
olguyu destekleyecek şirket veya organizasyon 
kültürünün henüz ve gerçek anlamda yerleşmemiş 
olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. 	  
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Mesai süresiniz (UGS) son altı (6) ay içersinde 
SKPK (Sorumlu Kaptan Pilot Kararı) ile 

uzatıldı mı? 

En yoğun olduğunuz ay içersinde mesainiz 
(Uçuş Görev Süreniz UGS) kaç kez uzatıldı? 

Uçuş saatlerinin en yoğun olduğu aylarda her 10 pilottan 
4 – 5’inin uçuş görev süresi SKPK (Sorumlu Kaptan 
Pilot Kararı) ile uzatılmaktadır.	   19	  



Son 6 ay içersinde asgari dinlenme sürenizin 
operasyonel nedenlerle kısaltıldığı oldu mu? 

Dinlenme süreniz en fazla kaç SAAT kısaltıldı? 

Zaman zaman operasyonel nedenler ile dinlenme süresini 
kısaltarak uçuşa devam edilmesi ve / veya uçuşun 
yapılması gerekebilir. Böyle bir özel durumda her 10 
Pilot’tan 2’sinin dinlenme süresinin 5 saat veya üzerinde 
kısaltılmış olduğu görülmektedir.	  
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 Geçen ayki uçuş programınızda size verilen 
boş gün sayısı? 

Her 10 Pilot’tan 5’ine ayda ortalama 8 boş gün 
verilmektedir. 	  
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Yorgun olduğunuzu belirtip uçuşa gitmediğiniz 
zamanlar oldu mu? 



Aylık boş günlerinizin sayısı yeterli midir? 

Her 10 Pilot’tan 5’i, aylık 
boş günlerinin yeterli 
olduğunu ifade ederken,  
anket sonuçlarını yansıtan 
daha sonraki grafiklerde 
pilotlarımızın sürekli  
yorgunluk yaşadıklarını 
görmekteyiz. Bu gerçek, 
aylık boş günlerin, 
Yorgunluk Risk Yönetim 
Sistemi ve buna uygun 
çalışma paternleri dikkate 
alınmadan verildiği, 6 – 7 
günlük uzun çalışma 
programları sonrası 
dinlemeyi sağlayacak 
ardışık 3 – 4 günlük boş 

günlerin planlanmadığını 
göstermektedir. Bazı 
Avrupa havayolu 
şirketlerinin, pilotların 
yorgunlukları ile ilgili yapmış 
oldukları FDM analizlerinde, 
5 gün ON, 2 gün OFF veya 
6 gün ON, 3 gün OFF 
şeklindeki çalışma 
paternlerinde pilotların gün 
ve pattern sonuna doğru 
daha çok hata yaptıklarını 
ve yorgunluklarından dolayı 
otomasyona daha çok 
bağımlı olduklarını tesbit 
etmişlerdir.	  
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Yorgun olmanızdan dolayı görevden alınma isteğinize 
şirketinizin tavrı ne olur? 

Her 10 Pilot’tan sadece 2’sinin yorgunluk nedeni ile 
uçuştan alınma isteği kabul edilirken, diğer 8 pilot yorgun 
olduğunu ifade etmiş olmasına rağmen uçuşa 
zorlanmaktadır. Bu durum havacılık kültürümüzde 
yorgunluk nedeni ile uçuşa elverişli olmamanın (UNFIT 
TO FLY) geçerli bir sebep olmadığını ifade etmektedir. 	  
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Yorgunluk nedeniyle hatalarınız genellikle uçuşun hangi 
safhasında oluşmaktadır? 

Yorgunluk nedeni ile yapılan hataların çoğu taxi ve 
yaklaşma sırasında oluşmaktadır. 

Günün son uçuşundaki kalkış ve yaklaşma sırasında 
kendinizi yorgun hisseder misiniz? 
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Yatılarda istirahat süreniz ne zaman başlar? 
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Yatıda iken rahat bir uyku UYUMAMANIZA neden 
olabilecek en önemli sebepler nelerdir? 

% 



En yoğun olduğunuz çalışma döneminizdeki görev 
sırasında yorgunluk hissetiniz mi?  

Her 10 pilottan 9’u, görevi sırasında yorgunluk 
hissetmektedir.	  

Hemen hemen her Pilot, hem kendi hem de yanındaki 
diğer pilot(un)ların yorgunluğuna şahit olmaktadır.	  
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Görev sırasında birlikte çalıştığınız diğer pilotun 
yorgunluk belirtilerine hiç rastladınız mı? 



Kendinizi yorgun ve uçuşa hazır hissetmediğiniz halde 
pazar günü olması, 70 saat üzeri olması veya bacak 

ücreti vb etkenlerle maddi getiriyi dikkate alarak kabul 
ettiğiniz uçuş oldu mu? 

Uçuş programlarında bu açıdan adaletli bir dağılım 
yapılıyor mu?  
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Boş gün(ler) sonrası işe başladığınızda kendinizi 
halen yorgun hissediyor musunuz?  

Her 10 Pilot’tan 6’sı sürekli yorgunluk 
yaşamaktadır. Uçuş emniyetinin sorumluluğunu 
birinci derecede taşıyan Pilotların bu kronik 
yorgunluğu, şirket yönetimi tarafından  
“Yorgunluk Risk Yönetim Sistemi” ile kontrol 
altına alınmalı ve iyileştirilmelidir. 
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Yorgunluk ve  
hatalar zinciri! 

Yorgunluğun neden olduğu küçük hatalar birikerek ileride 
daha ciddi hataların ve sonucunda kaza veya kırımların 
oluşmasına neden olmaktadır.  
Her 10 Pilottan 8’i yorgunluk nedeniyle küçük hatalar 
yapmaktadır. 

Yorgunluk nedeni ile yolcu ve uçuş emniyetini olumsuz 
etkileyecek CİDDİ hatalar yaptınız mı?  
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Yorgunluk nedeni ile zaman zaman KÜÇÜK hatalar 
yaptınız mı?  



Göreviniz sırasında yorgunluk nedeni ile yapmış olduğunuz 
hatalardan dolayı rapor yazmakta mısınız?  

Uçuş emniyeti sorumluluğunu birinci derecede 
taşıyan her 4 Pilot’tan 3’ü, yorgunluk nedeni ile 
yapmış olduğu KÜÇÜK veya CİDDİ hataları rapor 
edemezken, yazılmış raporlara düzenli bir geri 
dönüş görülmemektedir. Bu durum, havayolu 
sektöründe Adil Kültür’ün ve dolayısı ile de Rapor 
Yazma Kültürü’nün henüz ve gerçek anlamda 
yerleşmemiş olduğu gerçeğini yansıtmaktadır.  

Rapor yazma kültürü ve 
Adil Kültür? 
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Bu hatalardan bazıları! 
Pilot: 

1.  ADAPTASYON EKSİKLİĞİ, KALKIŞTA VE SON 
YAKLAŞMADA DİKKAT KAYBI İNİŞLERİN DÜZENSİZ 
OLUŞU, CHECLIST MADDELERİNİN EKSİK 
BIRAKILMASI - CRM BOZUKLUĞU! 

2.  HATALI OLARAK ''FLAP 1'' KOMUTU VERDİM ,F/O 
ARKADAŞIMDA HİÇ DÜŞÜNMEDEN FLAPLARI 
SIFIR’A GETİRDİ, STALL OLABİLİRDİK, ANINDA FARK 
EDEREK FLABI TEKRAR 1 KONUMUNA 
ALDIM....İKİMİZDE ÇOK YORGUNDUK VE 4 BACAKLI 
UÇUŞUN SON BACAĞI İDİ.....  ÇOK YORGUNUZ, 
YORGUN OLDUĞUMUZUN FARKINDA BİLE DEĞİLİZ, 
BOŞ GÜNLERDE VE UÇUŞLARDAN SONRA 
SÜREKLİ UYUYORUZ AMA DİNLENEMİYORUZ!!! 

3.  KÜÇÜK ŞEYLERİ GÖZDEN KAÇIRMA ZAMAN ZAMAN 
OLMAKTA. ANCAK SABAHA KADAR YAPILAN 
UÇUŞLARDA BİR EMERGENCY İLE KARŞILAŞIRSAM 
NE OLACAĞINI TAHMİN EDEMİYORUM  

4.  TAKSİ ESNASINDA LAMBALARI YAKMAMA, 
KONTROLLERİ YAPIP YAPMADIĞIMIZDAN EMİN 
OLMADAN TEKRARLAMA GEREĞİ, ZAMAN ZAMAN 
TALİMATLARI TEKRARLATMA  İHTİYACI  

5.  YORGUNLUKDAN DOLAYI EMERGENCY  
      BİR DURUMDA EKSİK KALACAĞIM İNANCINDAYIM.  
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Kabin 
ve  

yorgunluk 
Anketimize toplam 37 Kabin çalışanı katılmıştır. 32	  



Yorgun olmanızdan dolayı görevden alınma isteğinize 
şirketinizin tavrı ne olur? 

Çalıştığınız şirket veya organizasyon kültüründe "yorgun 
olmanız" uçuştan sorgusuz olarak alınmanız için yeterli ve 

kabul edilebilir bir sebep midir? 
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Her 10 Kabin görevlisinden 4 – 5’i, yorgunluk nedeni ile uçuştan 
alınma isteğinin savunma vermekle sonuçlanacağını 
düşünmektedir.	  



Bir haftalık uçuş görevi sonrası size verilen boş gün 
sayısı?  

Boş günlerinizi dinlenmek amacı 
ile kullanmak durumunda  kalıyor 

musunuz?  

Boş gün(ler) sonrası işe 
başladığınızda kendinizi halen 
yorgun hissediyor musunuz?  

Her 10 kabin çalışanından 9’u kendisine verilen boş günleri sosyal 
amaçla değil, dinlenme amacıyla kullanmaktadır. Boş gün(ler) 
sonrası işe başlayan bir kabin çalışanı, kendisini halen yorgun 
hissetmektedir. 	  
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Yorgunluk ve  
hatalar zinciri! 

Yorgunluğun neden olduğu küçük hatalar birikerek ileride 
daha ciddi hataların ve sonucunda kaza veya kırımların 
oluşmasına neden olmaktadır.  
Her 10 Kabin çalışanı’ndan  6’sı yorgunluk nedeniyle küçük 
hatalar yapmaktadır. 

Yorgunluk nedeni ile yolcu ve uçuş emniyetini olumsuz 
etkileyecek CİDDİ hatalar yaptınız mı?  
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Yorgunluk nedeni ile zaman zaman KÜÇÜK hatalar 
yaptınız mı?  
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Yatıda iken rahat bir uyku UYUMAMANIZA neden 
olabilecek en önemli sebepler nelerdir? 

UGS sırasında kendinizi yorgun hissetmenize neden olan 
faktörler hangileridir? 



Her 10 kabin memurundan 8’si yorgunluk 
nedeni ile yapmış olduğu KÜÇÜK veya CİDDİ 
hataları rapor edemezken, yazılmış raporlara 
düzenli bir geri dönüş görülmemektedir. Bu 
durum, havayolu kabin hizmetleri sektöründe 
Adil Kültür’ün ve dolayısı ile de Rapor 
Yazma Kültürü’nün henüz ve gerçek anlamda 
yerleşmemiş olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. 	  

Rapor yazma kültürü ve 
Adil Kültür? 
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Göreviniz sırasında yorgunluk nedeni ile yaptığınız 
hatalardan dolayı rapor yazmakta mısınız?  



Bu hatalardan bazıları! 
Kabin: 

1.  EMERGENCY MALZEME KONTROLLERİNİ 
ÜSTÜNKÖRÜ YAPMIŞ OLMAMIZ BİLE BAŞLI BAŞINA 
EN BÜYÜK TEHLİKE. AYRıCA ÇOĞU ZAMAN 
LİMİTLERDE TUTAN BİR UÇUŞA GELDİĞİMİZDE 
UÇUŞ ÖNCESİ ZİHİNSEL HAZIRLIK YAPABİLME 
YÜZDEMİZİN NE KADAR DÜŞTÜĞÜNÜ TAHMİN 
EDEBİLİRSİNIZ. BU DA HERHANGİ BİR EMERGENCY 
DURUMA NE KADAR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE 
MÜDAHALE EDEBİLECEĞİİIZİN KANITIDIR.  

2.  SLIDE PATLAMASI 

3.  YARI UYUKLAR VAZİYETTE İNİŞ 

4.  KAPI KAPATTIKTAN SONRA SLIDE ARMED YAPMAYI 
UNUTTUM  

5.  KONSANTRASYON EKSİKLİĞİNE BAĞLI DETAY 
ATLAMA UÇUŞ SONRASI ARAÇ KULLANIRKEN 
TRAFİK KAZASINA NEDEN OLMAK 
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Uçak teknisyenleri 
ve  
yorgunluk 

Anketimize toplam 35 Teknisyen katılmıştır. 39	  



Şimdiye kadar hiç 12 saatin üzerinde sürekli çalıştığınız oldu 
mu? 

Bu soruda birbirine çok yakın cevaplar olan “Evet” ve “Sık sık” 
birleştirildiğinde, %56’lık bir oranla karşılaşmaktayız. Ankete 
katılan her 10 uçak teknisyeninden 5 – 6’sı, 12 saat üzerinde 
çalışmaktadır. 

Göreviniz 
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Eksik ekipman ve / veya uygunsuz şartlarda iş yapmak 
zorunda kalıyor musunuz? 

Bu uygunsuzluklar sizde aşırı yorgunluğa yol acıyor mu? 

“Evet” ile “Sık sık” seçenekleri toplandığında ortaya çıkan %50.7 oranı, 
her 10 teknisyenden 5 – 6’sının eksik ekipman ve / veya uygunsuz 
şartlarda iş yapmak zorunda kaldığı gerçeğini vurgulamaktadır. 
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Yorgunluk ve  
hatalar zinciri! 

Yukarıdaki sebeplerden dolayı hiç hata yaptınız mı veya iş 
güvenliğini tehlikeye atacak bir durum ortaya çıktı mı? 
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Yorgunluğun neden olduğu küçük hatalar birikerek ileride daha 
ciddi hataların ve sonucunda kaza veya kırımların oluşmasına 
neden olmaktadır. Her 10 uçak teknisyeninden den 6 - 7’si 
yorgunluk nedeniyle küçük hatalar yapmaktadır. 



Bu hatalardan bazıları! 
Uçak teknisyeni: 

1.  KOMPLEKS BİR PARÇANIN SÖKÜM TAKIMI 
SIRASıNDA UNUTULAN BİR BAĞLANTI OLABİLİR. 
YADA YAPILAN BİR TEST SIRASINDA ATLANAN BİR 
ADIM. YADA YORGUNLUK VE UYKUSUZLUK NEDENİ 
İLE TROUBLESHOOTING SIRASINDA YANLIŞ PARÇA 
DEĞİŞİMİ  

2.  YORGUNLUK DALGINLIĞI GETİRİYOR. BU 
NEDENLE TORKLAMALAR UNUTULUYOR VEYA 
YAPTIĞINIZ İŞİ EVİNİZE GİTTİĞINİZDE ACABA ORAYI 
KAPATTIMMI VEYA EMNİYETİNİ YAPTIMMI DİYE 
HUZURSUZ OLUYOR VE TEKRAR YA İŞE GİDİP 
BAKMAK VEYA GÜVENDIĞİNİZ BİR ARKADAŞINIZA 
KONTROL ETTİRMEK ZORUNDA KALIYORSUNUZ.  

3.  SEFERDEN ÖNCE SÖKÜLMESİ GEREKEN İNİŞ 
TAKIMI EMİIYET PİMİNİ ÇIKARTMAI UNUTTUM.  

4.  SERVOLARI TERS TAKTIK  

5.  TEKNİSYEN ARACI İLE UÇAĞA ÇARPTIM. O GÜN 14. 
SAATİ ÇALIŞIYORDUM 

6.  DİKKAT VE KONSANTRASYON KAYBI, YANLIŞ 
BÖLÜMDEKİ KOMPENENTİ DEĞİŞTİRDİM, ÇALIŞMA 
BÖLGEMDE TAKIM UNUTTUM 
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ATC 
ve  

yorgunluk 
Anketimize toplam 120 ATC çalışanı katılmıştır. 
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Bir GÜNDÜZ nöbetiniz kaç saatten oluşuyor? 

Gündüz nöbetinizin kaç saatini aktif çalışarak 
geçiriyorsunuz? 

Her 10 Hava Trafik Kontrolörü’nden 5 – 6’sı, 12 saatlik 
GÜNDÜZ nöbetinde iş yerinde bulunurken, bu 12 saatlik 
nöbetin sadece 6 saatini aktif olarak geçirmektedir. Geri kalan 
inaktif 6 saati de iş yerinde geçirme mecburiyeti yorgunluğa da 
neden olmaktadır. 
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Bir GECE nöbetiniz kaç saatten oluşuyor? 

Gece nöbetinizin kaç saatini aktif çalışarak 
geçiriyorsunuz? 

GÜNDÜZ nöbetinde olduğu gibi her 10 Hava Trafik 
Kontrolörü’nden 5 – 6’sı, 12 saatlik GECE nöbetinde iş 
yerinde bulunurken, bu 12 saatlik nöbetin sadece 6 saatini 
aktif olarak geçirmektedir. Geri kalan inaktif 6 saati de iş 
yerinde geçirme mecburiyeti yorgunluğa da neden 
olmaktadır. 46	  



Aktif çalışma saatlerinizin dışında da işyerinde bulunuyor 
musunuz? 

Aktif çalışma saatlerinizin dışında da işyerinde bulunmak 
sizi daha da çok yoruyor mu? 
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Dinlenme saatlerinizde çalışma ortamından 
uzaklaşma fırsatı bulabiliyor musunuz? 

Dinlenme saatlerinizi istediğiniz gibi 
değerlendirebiliyor musunuz? 
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12 saatlik çalışma saati 
kontrolörlere uzun geliken, 
aktif çalışma saatleri dışında 
orada bulunmak onları daha 
da yorduğu gibi dinlenme 
saatlerini de istedikleri gibi 
kullanamadıklarından 
yorgunluk üzerine daha da 
yorgunluk yaşamaktadırlar. 
Bundan önceki grafiklerde her 
10 Hava Trafik 
Kontrolörü’nden 5 – 6’sının, 
12 saatlik GÜNDÜZ veya 
GECE nöbetinde iş yerinde 

bulunduğunu, bu 12 saatlik 
nöbetin sadece 6 veya daha 
fazla saatini aktif olarak 
geçirmekte olduklarını 
görmüştük. Çalışma 
ortamından uzaklaşma 
imkanını bulamayan bu 
kontrolörler 12 saatlik görev 
süresinin 6 saatini "çok 
aktif" (board başında 
çalışarak), geri kalanını ise 
aynı ortamda bulunmaktan 
dolayı "az aktif ama gene de 
aktif" olarak geçirmektedirler. 

Çalışma saatlerinizin uzunluğunun havacılık emniyetine 
olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? 
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Çalışma saatlerinizin uzunluğu konsantre bozukluğuna 
sebep oluyor mu? 

Evet”, “Sık sık” ve “Bazen” seçenekleri toplandığında ortaya 
çıkan %94 oranı, her 10 köntrolörden 9’unun, çalışma 
saatlerinin uzun olması nedeni başta olmak üzere iş yerinde 
dinlenememesinden dolayı konsantre bozukluğu yaşadığını 
ortaya koymaktadır.  

Çalışma saatlerinizi uzun buluyor musunuz? 

Çalışma saatlerini uzun bulmayan %4.2 oranı, büyük meydan 
ve / veya hava sahalarını değil, küçük ve gece nöbeti boyunca 
1 – 2 uçağa hizmet veren kontrolörleri temsil etmektedir. 
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Dinlenme saatlerinizde meşgul olabileceğiniz (TV odası, 
Kütüphane, Gazete, internet vb.) aktiviteler için yeterli 

kolaylıklar var mı? 

Her 10 kontrolörden 5’i, GECE nöbetindeki dinlenme 
sırasında kendisini iş aktivitelerinden uzaklaştıracak 
kolaylık ve imkanlarına sahip değil.	  

Dinlenme saatlerinizde yemek veya bir şeyler içmek için 
yeterli kolaylıklar var mı? 

Her 10 kontrolörden 7 - 8’i, GECE nöbetindeki  dinlenme 
sırasında yemek veya içme kolaylık ve imkanlarına sahip 
değil.	   51	  



Gece nöbetlerinde nerede dinleniyor veya 
uyuyorsunuz? 

Her 10 kontrolörden 8’i, GECE nöbetlerinde dinlenme veya 
uyuma amacı ile “DİNLENME ODALARINI”  kullanırken, her 
10 kontrolörden 2’si aşağıda “DİĞER” olarak sıralanan 
yerleri kullanmaktadır: 

•  1 adet küçük ortak kullanıma açık oda 
•  1 adet oda benzeri bir yer 
•  Boş bulunan herhangi bir yer 
•  İş ortamındaki koltuklar 
•  Kanepe 
•  Kule 
•  Kulede sandalye üzerinde 
•  Kulenin alt katı 
•  Nereyi bulursam 
•  Sağlıklı dinlenme odaları mevcut değil, koltuk 
ve çekyatlar temiz ve konforlu değil 
•  Sandalye 
•  Televizyon odaları 
•  Eski sistemlerin olduğu terk edilmiş eski radar 
ofisi	  
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Dinlenme odalarından memnun musunuz? 

Her 10 kontrolörden 8 – 9’u, GECE nöbetlerinde dinlenme 
veya uyuma amacı ile kullandıkları DİNLENME 
ODALARI’ndan menun olmadıklarını ifade etmektedir. 	  

Uyurken odaları kaç kişi ile paylaşıyorsunuz? 

Her 10 kontrolörden 4’ü, GECE nöbetlerinde dinlenme 
veya uyuma amacı ile kullandıkları DİNLENME 
ODALARI’nı 4 ila 6 kişi ile paylaşırken, diğer 2’si 
dinlenme odalarını 6’dan daha fazla kişilerle 
paylaşmaktadır.	   53	  



Dinlenme odalarınızda: 

Yatak,   çarşaf,   battaniye 
ve bunun gibi gereklilikler 
sunuluyor mu? 

Gerekli ısıtma / soğutma 
olanakları var mı? 

Genel  (temel)  sağlığa uygunluk  
ve  hijyen kurallarına dikkat 
ediliyor mu? 

Kontrolörlerin gece nöbetlerinde uyuma ve 
dinlenmeleri için tahsis edilen dinlenme odalarında 
Hijyen kurallarına uyum olmadığı gözlenirken; 
yatak, çarşaf ve battaniye gibi uyuma 
gereksinimlerinin de sağlanmadığı ortaya 
çıkmaktadır. 
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Gece nöbetlerinde hangi LOKAL saat gruplarında en çok 
yorgunluk hissediyorsunuz? 

Gece nöbetlerinde uyuma fırsatı bulabiliyor musunuz? 

GECE nöbetlerinde yorgunluk en fazla 03:00 – 04:00 saatleri 
arasında hissedilmektedir.	  

Her 10 kontrolörden 6 - 7’si, GECE nöbetlerinde uyuma fırsatı 
bulsa da, çalışma sırasında yorgunluk hissetmeleri dinlenme 
odalarında uygun ve yeterli bir dinlenme yaşayamadıklarını 
göstermektedir.	   55	  



En yoğun olduğunuz çalışma döneminizdeki görev 
sırasında yorgunluk hissetiniz mi?  

Her 10 kontrolörden 9’u, görevi sırasında yorgunluk 
hissetmektedir.	  

Görev sırasında ATC de birlikte çalıştığınız diğer mesai 
arkadaşınızın yorgunluk belirtilerine hiç rastladınız mı? 

Hemen hemen her kontrolör hem kendi hem de 
çevresindeki çalışma arkadaşının yorgunluğuna şahit 
olmaktadır.	  
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İşe geldiğinizde kendinizi yeterince dinlenmiş ve dinç 
hissediyor musunuz? 

Devamlı yorgunluk hissine sahip misiniz? 

Her 10 kontrolörden 7 – 8’i sürekli yorgunluk 
yaşamaktadır. Uçuş emniyetinin sorumluluğunu birinci 
derecede taşıyan ATC çalışanlarının bu kronik yorgunluğu, 
yönetim tarafından  “Yorgunluk Risk Yönetim Sistemi” ile 
kontrol altına alınmalı ve iyileştirilmelidir. 57	  



Sağlığınızı olumsuz etkilediğini düşündüğünüz faktörleri 
işaretleyiniz. 

Her 10 kontrolörden 9’u iş ortamında dinlenme odalarının 
yetersizliği nedeni ile uykusuzluğu en başta gelen olumsuz 
sağlık faktörü olarak işaret ederken, aşağıda “DİĞER” olarak 
sıralanan faktörler yetersiz çalışma şartlarını ifade etmektedir:	  

• 	  Ortam hijyeni 
•  Ortopedik olmayan çalışma koltukları 
•  Sosyal donatılar yok, çevre temizliği iyi değil 
•  Aşırı iş yükü,  çalışma sistemi ve yetersiz dinlenme süreleri, 
beslenme kolaylıklarının olmaması vb. saymakla bitmez 
•  Temizlik ve mutfak eksikliği 
•  Telsiz antenleri 
•  Elektronik cihazların yarattığı yoğun radyasyon 
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Yorgunluk ve  
hatalar zinciri! 

Yorgunluğun neden olduğu KÜÇÜK hatalar birikerek ileride 
daha CİDDİ hataların ve sonucunda kaza veya kırımların 
oluşmasına neden olmaktadır.  
Her 10 kontrolörden 8’i yorgunluk nedeniyle küçük 
hatalar yapmaktadır. 

Yorgunluk nedeni ile uçuş emniyetini olumsuz etkileyecek 
CİDDİ hatalar yaptınız mı?  
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Yorgunluk nedeni ile zaman zaman KÜÇÜK hatalar yaptınız 
mı?  



Bu hatalardan bazıları! 
ATC: 

1.  PİLOTLARI ANLAMA GÜÇLÜĞÜ. ÇAĞRI İSİMLERİNİ 
YANLIŞ SÖYLEME.  OLASI  KONFLİKTLERİ GEÇ 
GÖRME.  

2.  YAKIN GEÇME HADİSELERİ  

3.  KALKIŞ TRAFIĞİNİ PİSTTE UNUTMA, İNİŞ 
TRAFİĞİNE İNİŞ VERMEYİ UNUTMAK  

4.  AYIRMA MİNİMALARININ ALTINA DÜŞMEK. 
DURUMSAL FARKINDALIK KAYBI 

5.  MESELA PİST BAŞINDA BARİYER VARKEN YOK 
DEDİM UYKUSUZLUKTAN İNİŞTEN SONRA 
FARKETTİM ALLAHTAN PİLOT FARKETTİ VE KAZA 
KIRIM OLMADAN İNİŞİ TAMAMLADI SONRA 
ANLADIM Kİ 24 SAAT’TE 3 SAAT UYUMUŞUM 

6.  DİKKAT VE KONSANTRASYON KAYBI  

7.  TRAFİK SIRALAMASINDA HATA YAPMAK, YANLIŞ 
YOL MÜSAADESİ VERMEK, PİSTTE ARAÇ 
OLDUĞUNU UNUTUP SON ANDA FARKETMEK, 
TALİMATLARA UYMAYAN TRAFİĞİ GEÇ FARKETMEK 
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Göreviniz sırasında yorgunluk nedeni ile yaptığınız 
hatalardan dolayı rapor yazmakta mısınız?  

Her 10 kontrolörden 7’si yorgunluk nedeni ile 
yapmış olduğu KÜÇÜK veya CİDDİ hataları 
rapor edemezken, yazılmış raporlara düzenli 
bir geri dönüş görülmemektedir. Bu durum, 
ATC sektöründe Adil Kültür’ün ve dolayısı ile 
de Rapor Yazma Kültürü’nün henüz ve 
gerçek anlamda yerleşmemiş olduğu gerçeğini 
yansıtmaktadır. 	  

Rapor yazma kültürü ve 
Adil Kültür? 
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FMRS 
Yorgunluk Risk 
Yönetim Sistemi 
ICAO'nun havacılık otoriteleri 
için hazırlamış olduğu 
Yorgunluk Risk Yönetim 
Sistemi (FRMS - Fatique Risk 
Management System), 
yorgunluğu kontrol etme, 
yönetme ve iyileştirme 
sorumluluğunu hem 
şirketlere, hem de havacılık 
aktörlerine eşit bir şekilde 
paylaştırmaktadır. FRMS, 

SMS içine entegre edilmiş ve 
SMS – Emniyet Yönetim 
Sistemi ile birlikte işleyen bir 
uçuş emniyet sistemidir. 
Dolayısı ile SMS sistemi 
uygulamaya geçirilmeden 
FRMS sistemini uygulamak 
mümkün değildir. Adil kültür 
bağlamında bir Rapor Yazma 
kültürü de SMS’in olmazsa 
olmaz unsurlarından biridir. 
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Şirket veya organizasyonunuzda yorgunluk kaynaklı 
sorunları çözümleyen önlemler alınıyor mu? 

Şirket veya organizasyonunuzda yorgunluğu kontrol 
eden ve sorgulayan bir sistem var mı? 

SMS ile birlikte uygulanması ön görülen Yorgunluk Risk 
Yönetim Sistemini’nin şirket veya organizasyonlarda 
henüz tam olarak uygulanmadığı görülmektedir. 

Kurum yönetimleri, başta liderlik kavramının da önemini göz 
önünde bulundurarak, organizasyon tarafından yapılan 
etkinliklerin çalışanlara en iyi şekilde aktarılması konusunu 
yeniden gözden geçirmelidirler. Bu konuda en üst düzey 
yöneticiler tarafından yapılacak konuşmalar bunlara bir örnek 
olabilir. 
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Anketimize katılanların 
dürüstçe yanıtladığı bu 
sorunun yanıtları çok 
etkileyici bir gerçeği ortaya 
koymaktadır. Yaklaşık 3 
kişiden 2’si değişik aralıklarla 
da olsa göreve dinlenmeden 
gidebilmektedir. Bu konu her 
ne kadar insanların özel 
hayatları ile bağlamlı olsa da 
konunun daha detaylı 
araştırılması gerekmektedir. 
Örneğin bir takım çalışanlar, 
gerek ekonomik sıkıntıların 
getirdiği zorluklar nedeniyle 
ek işte çalıştığı için bu gibi 

durumlarla karşı karşıya 
kalıyor olabilirler. Diğer 
taraftan da kendi yaşam 
stilleri gereği tatil, eğlence vs 
gibi nedenlerden dolayı 
dinlenme konusunda 
sorumsuzca davranan 
çalışanların olabileceği de 
unutulmamalıdır. Dolayısıyla 
bir sonraki anketimiz bu 
konuda daha detaylı soruları  
da içerecektir. Tabiki asıl 
amacımız bu konuda 
farkındalığı geliştirmek ve 
sektörün bilincini artırmaktır. 

Çalışma programınızın size yeterince dinlenme şansı 
vermesine rağmen hiç dinlenmeden işe / uçuşa 

gittiğiniz oldu mu? 
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Yorgunluk konusunda şirket / organizasyon yönetim 
politikaları kadar kişisel sorumlulukların da önemli rol 

oynadığını kabul ediyor musunuz? 

Sektörde çalışan 
profesyoneller arasından 
anketi yanıtlayan yaklaşık 
her 5 kişiden 1’i yorgunluk 
konusunda kişisel olarak bir 
sorumluluğunun olmadığını 
düşünmektedir. Bu çarpıcı 
istatistik henüz daha kişisel 
seviyede bile emniyet 
kültürünün tam anlamıyla 
gelişmediğini ve bazı 
insanların yaptıkları işlerin 
toplum ve yolcu hayatı 
üzerindeki etkilerinin bile 

yeterince farkında 
olmadıklarının bir ifadesidir. 
Bu konu gerek kurumsal 
seviyede gerekse sektörel 
seviyede yapılacak 
eğitimlerde göz önüne 
alınmalıdır. Bazı çarpıcı 
örnekler ve kaza 
araştırmalarının sonuçları 
insanlara bu konuda daha 
değişik bir bakış açısı 
vermekte yardımcı olabilir. 
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Bu Yorgunluk Barometresi, Sivil Havacılık Akademisi’nin 
hazırlamış olduğu ve 01 Aralık 2011 – 01 Mart 2012  
tarihleri arasında yayınlanmış olan “Pilot, Kabin, ATC ve 
Teknik için Yorgunluk Değerlendirme Anketi” 
sonuçlarından derlenmiştir.  

Yorgunluk anketimiz hakkında daha fazla bilgi için:  
info@sh-akademi.org 
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