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EKİP KAYNAK YÖNETİMİ (CRM) NEDİR?

H

areket noktası ’Kokpit
Kaynak Yönetimi’ olan
kavramda (Cockpit Resource
Management), hava aracı kaza
nedenlerini dört başlıkta belirlemiştir bunlar mürettebat etkileşimi,iletişim,liderlik ve karar
verme (crew interaction, communication, leadership, and
decision making) olarak sınıflandırılmış ve uçuş emniyet
risklerinin yönetilmesine yeni bir yaklaşım getirmiştir.Kapsam daha sonra kabin mürettebatını ve diğer
bileşenleride içine aldı.Yeni adı Ekip Kaynak Yönetimi
(Crew Resource Management) olarak günümüze kadar geldi .Ekip Kaynak Yönetimi (Crew Resource Management)
CRM, sivil havacılıkta bilinen ve uçuş emniyetine pozitif
etkileri kabul edilen bir kavramdır.Amaç eldeki mevcut tüm
kaynakların etkin kullanılarak olası insan ve sistem hatası
farkındalığını yaratmak,ekip tutum davranış bilincinin yanı
sıra, pratik uçuş yönetim becerilerini geliştirmektir. Ülkemizde önemsenen ve eksiksiz olarak uygulanması için gerekli
çabanın gösterildiği bir kavram olduğu söylenemez.

CRM bilinci,personel ve pilot hatalarından
kaynaklanan hatalar zincirinin, herhangi bir
kazaya neden olmaması için önceden farkına
varılarak, gerekli olan önleyici tedbirlerin
alınmasına ve bu hataların tekrarının önlenmesine yardımcı olacaktır.CRM ve emniyet kültürünün bir işletmede uygulanabilmesinin
temel koşulu, profesyonel yönetim ve risk
analizi yapmaktır. Bunları başarılı bir şekilde
eksiksiz olarak uygulamanın işletmelere hiçbir
ek maliyeti olmayacağı gibi çok önemli kazanımlar da sağlayacağı bir gerçektir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sevincini yaşamamızı sağlayan Türk Ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu uğurda
canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi
saygı ve rahmetle anıyoruz.

ACİL DURUM TATBİKATI
THK İzmir Selçuk Meydan Müdürlüğü ve İzmir Güney İtfaiye Genel Müdürlüğü ile beraber belirli bir senaryoya bağlı kalarak Acil Durum Tatbikatımızı gerçekleştirdik.Senaryoya göre Selçuk Havaalanından, C-172 tipi uçak ile ilk yalnız uçuş için kalkan öğrenci pilot,Selçuk havaalanına uzun iniş yaptıktan sonra
pist dışına çıktı.Öğrenci pilot yaralı şekilde uçaktan ayrıldı ve uçakta yangın
başladı.Olaya Meydan Müdürlüğü ekipleri ile İzmir Kurtarma ve Yangınla Mücadele birimi ekipleri anında müdahale etti.Alarm verildikten sonra zaman tutularak Selçuk İtfaiyesinin ne kadar zamanda meydana ulaştığı raporlandı .Yangın
kısa sürede söndürüldü ve yaralı temsili olarak ambulans ile hastaneye sevk
edildi. İlgili birimler tatbikatın seyrini daha önceden hazırlanmış kontrol listelerine göre gözlemleyerek değerlendirdiler. Tatbikattan hemen sonra tatbikata katılan tüm tarafların yer aldığı bir
değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda tatbikatın başarılı ve başarısız yanları değerlendirildi. Sonrasında değerlendiriciler bireysel raporlar hazırladılar ve Tatbikat Komitesine ilettiler.
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SICAKLIK HATALARI ARTIRIYOR

H

avayolu Pilotlar Derneği (ALPA) tarafından yapılan araştırmalara göre artan sıcaklık pilotların daha fazla hata yapmasına neden
oluyor. İnsandaki deri ısısı 2 derece arttığında vücut ısısı 1 derece
yükseliyor. Hata oranı ise yüzde 3 artıyor. Deri ısısı 6 derece yükseldiğinde vücut ısısı 1.2 derece artıyor. Hata oranı ise yüzde 25'e çıkıyor.
Konforun lüks olmadığını belirten dernek, yüksek tempoda ve çok
dikkat gerektiren bir iş olan pilotlukta havalandırma sistemlerinin ve
termal konforun önemine dikkat çekiyor.

EMNİYET KÜLTÜRÜ NEDİR?
Pozitif Emniyet Kültürü kazaları önlemede kritik bir kavram.Emniyet kültürü yüksek ortamlarda insanlar, risklerin daha net
farkında olur, sürekli olarak bu tehlikelere karşı dikkatli olmaya
gayret eder ve güvenli olmayan davranışlardan mümkün olduğunca
kaçınmaya çalışır. Riskler daha net görüldüğünden yaşamadan önleme yaklaşımı öne çıkar. Yerleşmesi uzun vadede olsa da, bu sayede kısa süreli değil, daha kalıcı farkındalık yaratılmış olur.
Emniyet kültürünün sürekliliğinin sağlanması için öncelikle emniyet bilincinin yaşamımızın her anına sirayet etmesini sağlamalıyız.

POZİTİF EMNİYET KÜLTÜRÜNÜN 5 TEMEL ÖĞESİ
Bilgi Kültürü (Informed Culture): Organizasyonlar,
gerekli operasyonel bilgileri toplayıp; analiz ederek
uçuş güvenliği konusundaki bilgileri aktif olarak tüm
çalışanlarıyla paylaşabilmelidirler.
Rapor Etme Kültürü (Reporting Culture): Çalışanlar sorgulanmaktan ve suçlanmaktan çekinmeden uçuş
güvenliği konusundaki tüm kaygılarını açıklıkla dile
getirebilmelidirler.
Öğrenme Kültürü (Learning Culture): Organizasyonlar kendi yaptıkları hataları araştırıp, oluş nedenlerini ortaya çıkardıktan sonra gereken dersleri almayı bilmelidirler. Ayrıca organizasyonların her
kademesinde çalışan insanlar güvenlik yönetimi konusunda kendilerine düşen görevlerin bilincinde
olmalıdırlar.
Adil Kültür (Just Culture): Hatalar kasıtlı olmadığı sürece cezalandırılmamalıdır; ama gereksiz ve
kabul edilemez risklere girenler disipline edilmelidirler.
Esnek Kültür (Flexible Culture): Organizasyon ve çalışanları, değişen koşullara adapte olabilmeli
ve güvenlikten taviz vermeden değişen taleplere cevap verebilmelidirler.
Bu bülten THK Uçuş Akademisi Emniyet Yönetim Sistemi
Birimi tarafından hazırlanmaktadır

