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Kaza-kırım ya da kaçırılma gibi kriz durumlarında, aile desteğini gerektiren tüm 

hizmetlerin yerine getirilmesinde gönüllü olarak rol alan şirket personellerinden oluşan 

gruptur.  

Krizden sonraki ilk 72 saat içinde kişilerin psikolojik durumlarını korumaya yönelik 

uygulanan acil bir yaklaşım türüdür. 

Türk Hava Yolları’nda Kriz Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yönetilip tüm gruplar bu 

müdürlüğün sorumluluğundadır.  

 

Aile Destek Timi (ADT) Nedir? 



Star Alliance 

Aile Destek Timleri, Türk Hava Yolları’nda Star Alliance üyeliğimizle birlikte, Star Alliance 

gerekliliği olarak oluşturulmuştur. Bununla ilgili “Star Alliance Emergency Response 

Policies & Procedures” referans alınarak SERP (Star Alliance Station Emergency 

Response Plan” kitabından faydalanılmıştır. ADT yapısı, ADT organizasyon şeması 

bütünüyle Star Alliance gerekliliklerini karşılamaktadır. 

Star Alliance’a göre  “En geniş gövdeli uçağın  koltuk 

sayısı kadar ADT üyesi” olması gerekmektedir. 



Aile Destek Timi Amaçları 

 Durumun kişiler üzerinde yarattığı etkileri en aza indirmek 

 Kazazedelerin güçlüklerle baş edebilmelerini sağlamak 

 Yolcuların veya personelin çeşitli taleplerini karşılamak, 

 Şirket ile mağdurlar arasında köprü görevinin görülmesi, 

 Kişilere şefkatle yaklaşarak elden gelenin en iyisinin yapılması, 



Kaza-Kırım: Şirket sorumluluğundaki bir hava aracının yurt içinde ve dışında, ölüm ve/veya 

bedenen yaralanma ile sonuçlanan bir kazaya ya da kırıma uğraması ve sebep olmasıyla ortaya 

çıkan acil durumlar 

Uçak Kaçırma: Şirket sorumluluğundaki  bir hava aracının yurt içinde ve dışında kaçırılması veya 

rehin alınmasıyla ortaya çıkan durumlar 

Diğer:  Şirket sorumluluk sahasında önceden tahmin edilemeyen herhangi bir sebeble uçuş ve 

yer harekatının bütünlüğünü bozacak şekilde durması, aksaması ve hava sahasının trafiğe 

kapanması halinde meydana gelecek acil durumlar 

ADT; yolcu, yolcu yakınları, mürettabat ve şirket personeline hayatlarını kolaylaştırmak 

amacıyla destek olur.  

 

 
Hangi Durumlarda ve Kimlere Uygulanır? 
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Aile Destek Timi üyeliğinde gönüllülük esas alınmaktadır ve tüm şirket personeli istediği 

takdirde Aile Destek Timi üyesi olabilir. 

 

Türk Hava Yolları bünyesinde toplam 1101 ADT üyesi bulunmaktadır. Bunların 527’si 

yurtdışı, 574’ü ise yurtiçi Türk Hava Yolları çalışanlarından oluşmaktadır.  

Star Alliance grup üyesi 134’dür.  

 

Kimler ADT Üyesi Olabilir? 



 En az lise veya dengi okul mezunu olmak 

  Göreve engel teşkil edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak 

 Çevreye ilgili, insanlarla çabuk iletişim kurabilen bir yapıda olmak 

  Güler yüzlü, anlayışlı ve sakin olmak 

  Psikoloji ve/veya ilgili branşlarda eğitim/kurs görenler/deneyimleri olanlar öncelikli 
tercih edilir. 

 

 

Ayrıca üyeler ilk eğitime katıldıktan sonra Sağlık Müdürlüğü psikologları ile görüşmenin 
ardından uygun gruplara yerleştirilirler.  

 

 
ADT Üyesi Nasıl Seçilir? 
 



 Erişilebilir, organize ve dikatli, iyi bir dinleyici, güvenilir, soğukkanlı, 

yardımsever, kendinden emin, temiz ve bakımlı olmaları beklenmektedir.  

 Beklenmeyen özelliklerden bazıları ise; dikkatsiz, dağınık, telaşlı, panik halinde, 

sorgulayıcı, suçlayıcı, öfkeli, bitkin ve yorgun olmalarıdır. 

 

 
ADT Üyesi Özellikleri 
 



Aile Destek Timi 
Grupları 

03 



 İlk Karşılama Grubu 

 İlk Danışma Grubu 

 Aile Eskort Grubu 

 Hastane Koordinasyon Grubu 

 Şahsi Eşya Grubu 

 Konaklama Grubu 

 Lojistik Grubu 

 

 
ADT Grupları 
 



ADT Organizasyon Şeması  



 İlk karşılama grubu, acil durum süresince Aile Destek Tim liderleri ile koordineli 

çalışır. Genel yönetim binasında ve/veya giriş kapıları olan Dış ve İç hatlar, B kapısı, 

Kargo gibi gerekli görülen yerler ile olay yerinde görev alırlar.  

Grup Liderleri ve yardımcılarının izni olmadan hiç bir şekilde olayla ilgili bilgi veremezler. 

 

 
İlk Karşılama Grubu 
 



 Acil durum süresince, kriz masasının faaliyetine başlamasıyla, yolcu yakını 

ailelerle ilk teması kuran gruptur. Bu gruptaki kişiler yolcuları dinleyerek; ulaşım, iaşe, 

iletişim, hastane nakli, ambulans taleplerinin karşılanması, doktor, psikolojik isteklerinin 

kaşılanmasını, cenaze teslimi gibi konularda taleplerini alır ve diğer gruplara iletir.  

 

 
İlk Danışma Grubu 
 



 Grup lideri veya olay mahallindeki grup lider yardımcılarından kendisine 

verilen görevleri alarak, refakat etmesi istenen aile ile derhal irtibata geçer.  Ayrıca, aile 

fertlerinin konaklama, ulaşım, haberleşme gibi ihtiyaçlarını karşılayıp, kişileri basından 

ve kendilerine rahatsızlık verebilecek kişilerden uzak tutar. Refakat ettiği ailenin 

yanından asla ayrılmaz.  

 

 
Aile Eskort Grubu 
 



 Kriz durumu sona erene kadar kişilerin tüm sağlık, hastane ve tedavi 

süreçlerinin takibi konusunda yardımcı olurlar. Grup üyeleri belirlenmiş hastanelerde 

görevlerini yürütürler. Kişler, hastane yetkililerine kendisini tanıtarak hasta ve yakınları 

ile ilk temasta bulunurlar.  

Bu gruptaki kişiler Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından hekimler, 

hemşireler, psikologlar ve iş analistlerinden oluşmaktadır.  

 

 
Hastane Kordinasyon Grubu 
 



 Kriz durumu sona erene kadar kazazedelerin her türlü konaklama ihtiyaçlarının 

karşılanması konusunda yardımcı olurlar. Grup liderlerinden aldıkları talimatlarla, 

mağdurları ve yakınları otellere yerleştirerek, belirlenmiş otellerde görevlerini 

yürütürler.  Otel yetkililerine kendilerini tanıtırlar ve kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda 

diğer gruplarla köprü görevi görürler. 

 

 
Konaklama Grubu 
 



 Kazazedelerin her türlü şahsi eşya, bagaj ve yazışmaları konularından 

sorumludurlar. Yolcu eşyalarının toplanması maksadıyla ayrılan bölgeye giderek, 

kurtulan eşyaları muhafaza altına alındığından emin olurlar. Yolcuların şahsi eşyalarının 

bulunması ve bir araya getirilmesini sağlar.  Resmi makamlardan onay alındıktan sonra 

yolcu yakınlarına eşyalarının geri verilmesini sağlar, eşyalar kişilere geri verilmediğinde 

de gerekli yerlere 24 ay saklanması konusunda eşyaları teslim eder. 

 

 
Şahsi Eşya Grubu 
 



 Kriz durumu sona erene kadar; kazazedelerin ve yakınlarının yiyecek, giyecek, 

ulaşım, telefon ve benzeri her türlü temel ihtiyaçlarının karşılanmasından 

sorumludurlar.  

 
Lojistik Grubu 
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Aile Destek Timi üyelerine verilecek eğitim psikoloji ve lojistik olmak üzere iki bölüm olarak verilmektedir. Tüm 

eğitimler iki yıldır bir tekrarlanarak tazeleme eğitimleri verilmektedir.  

Psikolojik Yaklaşım Eğitimleri Modüller olarak verilmektedir.   

Modül 1 E-Learning Eğitimi: Travma tanımı, özellikleri ve etkileri, kriz dönemlerinde görülebilen travmatik stres 

tepkileri, yas süreci, travmanınolumlu etkileri, destek çalışmalarının ana prensipleri konularını içerir. 

Modül 2 Sınıf Eğitimi: Duygular (öfke, stres, fobi, korku), duygu çalışmaları, müdahale yöntemleri (0-6 yaş, 6-12 

yaş, engelli kişiler, yetişkinler ve yaşlılar), ne yapmalı ve ne yapmamalı, doğaçlama drama yapılmaktadır.  

Modül 3 Grup Eğitimi:  Aile Destek Timi gruplarında yer alan kişilerin biraraya gelerek, gruplara ait 

bilgilendirilme yapılmasını içerir.  

 

 
Aile Destek Timi Eğitimleri 
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 Kriz durumlarında; Kriz Koordinasyon Müdürlüğü sorumluluğunda grup 

liderleri, lider yardımcıları ve aile destek merkezi sorumlularına ulaşılarak gerekli bilgi 

verilir.  Grup liderleri üyelere ulaşarak, görevlerini tebliğ eder. Görev verilen hastane, 

konaklama, karşılama, şahsi eşya grupları gerekli görüldüğünde derhal kaza mahalline 

sevk edilir. Aile eskort görevindeki üyeler Aile Destek Merkezi’nde İlk Danışma 

Grubu’ndan gelecek bilgi akışına göre ailelere eskortluk yaparlar.  

Acil durum halinde; kriz Acil Durum Merkezi (ADYM)’nden Yönetim Kurulu Başkanı veya 

Genel Müdür aksine bildirimde bulunmadıkça Genel Müdür (Uçuş İşletme)  

Yardımcısıdır.  

 

 
Kriz Durumları 
 



Aldıkları eğitimler doğrultusunda üyeler; 

 Kendilerini tanıtıp, 

 Kişilerin ihtiyaçlarını tespit eder, 

 Fiziksel ihtiyaçlarını karşılar, 

 Yakınlarıyla irtibata geçebilmelerine yardımcı olur, 

 Yaşamlarına  dönmelerini sağlayacak etkinliklere teşvik eder, 

 Gelecekle ilgili belirsizlikler psikolojik yıkımın artmasına sebep olması nedeniyle 
belirsiz konuları tespit edim bilgi akışını sağlar,  

 

 
Aile Destek Timi ve Müdahale  
 



 2009 THY Amsterdam kazası sonrasında Aile Destek Timlerinin hazırladığı raporlar 

değerlendirmeye alındığında, görüşmeleri kayıt altına alınmış olan 69 kişiden; 

• 47 kazazede yakının şirket personeline ve şirkete olumlu yaklaştığı 

• 2 kazazedenin yaklaşımlarının olumsuzken ADT ekiplerinin desteği sonrasında olumluya 

döndüğü 

• 8’i Türk 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 11 yolcu yakının ise olumsuz kaldıkları 

raporlanmıştır.  

Amsterdam kazasında toplam 250 Aile Destek Timi üyesi görev yapmıştır. Kaza gününden 3 aya 

kadar çeşitli gün aralıkları içinde görev yapmışlardır.  

 

 
Amsterdam Kazası 
 



Olası bir acil durumda, yolcuların ve yolcu yakınlarının 

şirketten öncelikle ilgi, şefkat ve acil ihtiyaçlarının 

karşılanması konusunda destek talep edeceği göz önüne 

alındığında Aile Destek Timi organizasyonel yapılanmasının 

önemi daha da artmaktadır.  

 




