Pilot İşe Giriş Sağlık Muayene Süreci
Tüm Süreçleri Tamamlayan Adayların İşe Giriş Muayenesine Gelirken Yanında
Bulundurması Gereken Evraklar:
1. Sağlık Raporu
•

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilmiş Ek-1 SHGM Yetkili
Havacılık Tıp Merkezleri Listesinde bulunan Havacılık Tıp Merkezleri’nden, Ek-2
Kabin/Kokpit Personeli İşe Giriş ve Periyodik Muayene Tetkik Listesinde belirtilen
muayene ve tetkikleri kapsayacak şekilde Sağlık Raporu almanız gerekmektedir.

•

İşe Giriş Muayenesi için son 30 gün içerisinde düzenlenmiş, kapalı zarf içerisindeki ve
mühürlü sağlık muayene dosyanızla beraber (açık şekilde getirilen dosyalar kabul
edilmeyecektir) tarafınıza bildirilen tarih ve saatte Türk Hava Yolları AO Sağlık
Birimine başvurmanız gerekmektedir.

2. Özgeçmiş veya e-Nabız Kayıtlarınızda Mevcut Olan Durumlarla İlgili Geçmiş Kayıtlar
•

Özgeçmişinizde herhangi bir hastalığınız, ameliyat, büyük yaralanma, uzun süre
istirahat raporu kullanma durumunuz, iş kazası, uzun süre ilaç kullanımı, doğuştan
gelen hastalık/anomali öykünüz var ise bu durumlarla ilgili tüm geçmiş raporlarınızı
ve varsa halen takip edilen hastalığınız ile ilgili en son uzman doktor görüşünün yer
aldığı rapor ve tetkiklerinizi İşe Giriş Muayenesinde yanınızda bulundurmanız ve
mutlaka beyan etmeniz gerekmektedir.

•

Sürekli ilaç kullanıyorsanız veya muayene döneminde herhangi bir tedavi başlandı ise
işe giriş muayenesinde işyeri hekimine beyan etmeniz ve göstermeniz gerekmektedir.

•

Gözlük kullanıyorsanız mevcut gözlüğünüz ile lens kullanıyorsanız muayeneye
lensiniz çıkarılmış ve gözlüğünüz takılı olarak gelmeniz gerekmektedir.

3. Son Çalıştığınız İşyerinizdeki Sağlık Kayıtlarınız
• Son çalışmış olduğunuz işyerinizdeki sağlık dosyanızı kurumun yetkili kişisine
imzalatmalı ve kapalı zarf içerisinde yanınızda getirmelisiniz. Henüz istifa etmediyseniz,
kurumunuzdan belgeleri alamıyorsanız işe girişiniz uygun bulunduğu takdirde daha
sonra tarafınızdan getirilmelidir. Son çalışmış olduğunuz kurum kapandı ise bu belgeleri
getirmenize gerek olmayıp, işe giriş muayenesi sırasında bu durumla ilgili sizden dilekçe
vermeniz istenecektir.

4. Askerlik Durum Belgesi
•

Askerlik Durum Belgesi-1 adet

•

Sağlık sebebiyle askerliğe elverişli değil veya sağlık sebebiyle askeri kurumlardan
malulen ayrılmış iseniz bu durumu gösteren belgelerinizi İşe Giriş Muayenesine
gelirken yanınızda getirmeniz ve göstermeniz gerekmektedir.

5. e-Nabız Uygulaması
•

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Nabız mobil uygulamasını kişisel
telefonlarınıza yüklemeniz ve İşe Giriş Muayenesi sırasında THY AO işyeri
hekimlerinin talep etmesi halinde kişisel sağlık bilgilerinizi bu uygulama üzerinden
göstermeniz gerekmektedir.

•

‘’Çalışan ve Çalışan Adaylarının Sağlık İşlemleriyle İlgili Kişisel Veri İşlemeye İlişkin
Aydınlatma Metnine’’ İşe Giriş muayenesi sırasında ulaşabilirsiniz.

6. Sarıhumma Aşı Kartı
•

Sarıhumma aşısı T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Seyahat Sağlığı Merkezleri’nce yapılmakta olup,
http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/YetkiliMerkezAdresleri ‘ne link üzerinden
erişilebilmektedir.

•

İstanbul Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi’ndeki yolcu yoğunluğunun fazla
olması sebebiyle, alternatif merkezlerden randevu almanız tavsiye edilmektedir.

•

Aşılar hafta içi mesai saatleri içerisinde randevu ile yapılmaktadır.

•

Randevu tarihinde aşı yaptırılmaya gidildiğinde, bu e-postanın ibraz edilmesi
gerekmektedir.

•

Aşı kartının işe giriş muayenesi sırasında ibraz edilmesi ve aşı kartı görüntüsünün işe
giriş

muayenesinden

sonra

VACCINE@THY.COM

adresine

gönderilmesi

gerekmektedir.
7. Covid-19 Aşı Kartı
•

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş aşı gerekliliği şartlarının sağlanmış olması
gereklidir.

İşe Giriş Muayene Süreci Genel Bilgiler/Uyarılar
1. Havacılık tıp merkezlerinde yaptıracağınız muayene/tetkikler sırasında, THY AO
işyeri hekimleri tarafından yapılacak olan İşe Giriş Muayenesi sırasında ve
dolduracağınız formlarda doğru ve eksiksiz beyanda bulunmanız gerekmekte olup,
yanlış ve eksik beyanda bulunmanız halinde işe alım süreciniz iptal edilecektir. Bu
durumun işe alımınız sonrasında tespit edilmesi halinde ise iş akdiniz fesh
edilecektir.
2. THY A.O. Sağlık Birimi işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında;
(SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor
olsa dahi) özgeçmişte herhangi bir hastalık tanısı, ameliyat, ilaç kullanımı vb. bir
durumu tespit ettiklerinde aşağıda yer alan durumları ve İş Sağlığı ve Güvenliği
mevzuatı gerekliliklerini dikkate alarak değerlendirme yapacaktır.
o Görev yapacakları süre boyunca emniyet görevlerini ve sorumluluklarını
yerine getirmelerini engelleyebilecek, inkapasiteye neden olabilecek,
performansında azalmaya yol açabilecek fiziksel veya ruhsal herhangi bir
hastalık tanısı konulması durumları,
o Geçmişte geçirdiği fiziksel ve ruhsal hastalıkların tekrarlama/ilerleme
ihtimali ile tekrarladığı/ ilerlediği dönemlerde işgücü kaybı, ulusal ve
uluslararası mevzuat gereği sağlık gerekliliklerinin yerine getirememeleri
riski olması,
3. THY AO işyeri hekimleri, İşe Giriş Muayenesinde ek tetkik ve muayene yaptırmanızı
isteme hakkına sahiptir.
4. THY AO SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğunuza
dair rapor olsa bile kendi iç prosedürleri, belirlemiş olduğu sağlık kriterleri ve
yanlış/eksik beyanda bulunmanız nedeniyle “İşe Başlatılması Uygun Değildir”
şeklinde karar verebilir. Bu durumda aday herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
5. Sağlık süreci ile ilgili tüm sorularınızı UCUSHEKIMLIGI@THY.COM e-posta adresinize
iletebilirsiniz.

