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ÖZEL RAPOR 

Boeing-737’ler Güvenli mi? 
 

ABD Havayolu şirketleri uçakları yeniden göklere döndürmek için hazırlanırken 

Avrupa sivil havacılık otoriteleri daha fazla düzeltme yapılmasını talep 

etmektedir. Federal Havacılık Dairesi (FAA) ise hâlâ muhbirleri susturmak için 

çaba göstermektedir. 

 

Yazar: Clive Irving, DAILY BEAST, 29 Aralık 2020 

Çeviren: Ercan Caner,  Sun Savunma Net, 15 Ocak 2021 

 

 

Neler Olmuştu? 
 
Endonezya Lion Air Havayollarına ait JT610 sefer sayılı yolcu uçağı 29 Ekim 2018 

tarihinde düşer ve uçakta bulunan 189 insan yaşamını yitirir. Kaza yapan uçağın 

modeli; bütün dünyada oldukça popüler olan Boeing 737 Max 8’dir. Kalkışından 

neredeyse hemen sonra düşen uçak çok yenidir, fabrikadan çıkışı üç ay dahi 

olmamıştır. Etiyopya Havayollarına ait 302 sefer sayılı yolcu uçağı da 10 Şubat 2019 

tarihinde düşer ve uçakta bulunan 157 insan yaşamını yitirir. Kaza yapan uçağın 

modeli de oldukça popüler Boeing 737 Max 8’dir.  

 

Her iki uçakta da kalkışlarından çok kısa bir süre sonra, derin tırmanma ve 

alçalmalar ile hava hızında büyük oynamalar görülmüştür. Düşen uçaklara Boeing 

Firması tarafından yeni bir yazılım yüklenmiş ve adına da Manevra Karakteristikleri 

Geliştirme Sistemi (MCAS – Maneuvering Characteristics Augmentation System) adı 
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verilmiştir. Boeing 737 MAX 8 modeli yolcu uçaklarına MCAS takılmasının nedeni; 

hava aracına takılan ağır ve yakıt tüketiminde %14 oranında tasarruf sağlayan yeni 

motorların hava aracının aerodinamik karakteristiklerini değiştirmiş olmasıdır. 

 

Yaşanan ikinci kaza sonrasında bütün dünyada 737 MAX modellerinin uçuşları 

kesilir. Kazaların nedeni hatalı hücum açısı sensöründen aldığı sinyal ile devreye 

giren Manevra Karakteristikleri Geliştirme Sistemidir. MCAS yazılımının takılma 

maksadı; önceki 737 modelleriyle karşılaştırıldığında MAX modellerine yeni takılan 

motorların ebatları ve yeriyle ilgili modifikasyonu telafi etmektir.  

 

Motorların yeniden konfigürasyonu sonrasında; uçağın stol olmasını engellemek 

maksadıyla eklenen yazılımdan uçakları kullanan ve uçuş emniyetinden birinci 

derecede sorumlu olan pilotların haberi dahi bulunmamaktadır. İkinci trajik kaza 

sonrasında dahi pilotların 737 MAX simülatör eğitimleri zorunlu hale getirilmemiştir. 

 

 
 

Boeing 737 MAX Uçakları Artık Güvenli mi? 

 
Birleşik Devletler sivil havacılık düzenleyicileri ve Boeing güvenli olduğunu iddia 

ettiklerine göre bundan sonra Boeing 737 MAX yolcu uçakları ile uçmalı mısınız? 

Bu soruyu yanıtlamadan önce Boeing ve Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) hava 

ulaşımını güvenli muhafaza etmek için verdikleri sözleri defalarca tutmadıklarını ve 

şimdi bu uçağın güvenli olduğunu söyleyenlerin de aynı insanlar olduğunu 

hatırlamak önemlidir. 
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Acı ve bir o kadar da çarpıcı şu basit gerçekle başlayalım: muhtemelen dünyanın en 

tehlikeli hava araçları olan Boeing 737 MAX yolcu uçaklarının, 2019 yılı Mart ayında 

nihayet uçuşları kesilene kadar toplam 23 ay uçmalarına ve yolcu taşımalarına 

müsaade edilmiştir. 

 

Mart 2019 tarihinde; 47 havayolu şirketi bünyesinde uçan toplam 371 Boeing 737 

MAX yolcu uçağı bulunmaktadır. Milyonlarca insan, 2018 yılı Ekim ayında meydana 

gelen ve 181 insanın yaşamını yitirdiği Lion Air Flight 610 kazasından sonra dahi bu 

hava araçlarında uçmuştur. 

Muhtemelen dünyanın en ölümcül bu yolcu uçağının, 2019 yılı Mart ayında 

Etiyopya’da meydana gelen ve 157 insanın hayatını kaybettiği ikinci kazadan sonra 

uçuşu kesilmiştir. Her iki kazada da uçakların büyük bir hızla yere çarpmaları 

öncesinde defalarca tekrarlanan ve pilotların bütün çabalarına rağmen önlenemeyen 

korkunç dalışlar yaşanmıştır. 

Etiyopya kazasından sonra birçok insan, sivil havacılık otoritelerinin 737 MAX yolcu 

uçaklarının uçuşlarının kesilmesi için neden ikinci bir felaketin yaşanmasını 

beklediğini sorgulamıştır. 

Bu soru yanlıştır. Sorulması gereken ve yanıt aranması gereken doğru soru; neden 

Boeing 737 MAX yolcu uçaklarının hizmete sokulması ve yolcu taşımalarına izin 

verilmesi öncesinde emniyetli olduklarının ilan edildiğidir. 

Büyük ölçüde Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi ve Senato komiteleri tarafından 

yapılan araştırmaları sayesinde, bugün artık ilk 737 MAX yolcu uçağı hizmete 

sokulduğu 2017 Mayıs öncesinde Boeing yöneticileri ve FAA yetkililerinin uçağın 

kontrol sisteminde ölümcül bir hata olduğunu bildiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. 

Gerçekten de ilk kaza sonrasında FAA, hatanın giderilmemesi durumunda, uçağın 

kullanımda kaldığı süre içinde tahmini olarak felaketle sonuçlanacak 15 kazanın daha 

yaşanacağını hesaplamış ve bu dehşet veren gerçeği nedense gizli tutmuştur. 

Sorun; yolcu uçağının kumanda sistemine yeni eklenen Manevra Karakteristikleri 

Geliştirme Sistemindedir (MCAS-Maneuvering Characteristics Augmentation 

System). 
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Manevra Karakteristikleri Geliştirme Sistemi iki kazadan sonra iğneden ipliğe 

incelenmiştir. Fakat nedense Boeing firmasının MCAS kullanma ve Federal Havacılık 

İdaresinin de bu sistemin güvenli olduğunu ilan etmeye dünden hazır olması ve 

aceleciliği ancak Kongre araştırmaları sonrasında anlaşılabilmiştir. Kongre 

tarafından yapılan derinlemesine soruşturmalar sonucunda çok sık risk uyarıları 

yapılmasına rağmen programın devam ettirilmesi yönünde kritik kararlar verildiği 

ortaya çıkmıştır. 

Ölümcül Kararlar Zinciri 

Her iki kazada da MCAS’ın rolü daima kafamı karıştırmıştır. 

Her şeyden önce sistemi hava aracı üzerine yerleştirmenin gerekçesi; bazı yüksek 

hava hızlarında uçağın burnunun ani olarak yukarı doğru kalkması nedeniyle yüksek 

hız aerodinamik stol riski olduğunun tespit edilmesi ve bu sorunun giderilmek 

istenmesidir. 

Fakat her iki kazada da uçaklar henüz yeni kalkış yapmıştır, düşük hızda ve alçak 

irtifada uçmaktadır. Peki, o halde neden her iki kazada da Manevra Karakteristikleri 

Geliştirme Sistemi devreye girmiştir? 

Lion Air kazası üzerinden uzun bir zaman geçmeden, Boeing Firması uçaklara MCAS 

modifikasyonunun gerekçesi olarak yüksek hız stol riskini açıkladığında üst düzey bir 

şirket mühendisinin bana uçağın bu davranışının ilk kez 2011 yılında rüzgâr tüneli 

testlerinde ortaya çıktığını açıkladığı bir brifinge katılmıştım. 
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Boeing 737 MAX’lerin kumanda sistemlerini anlamama yardımcı olan eski bir Boeing 

pilotu bana; günlük uçuş operasyonları esnasında çok az pilotun kendisini böyle bir 

durum içinde bulacağını anlatmıştır.  

Ne yazık ki bu bulmacanın cevabı; Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi Ulaştırma ve 

Altyapı Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturma sayesinde bulunmuştur ve 

önemi kesinlikle göz ardı edilmemelidir. 
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Solda Boeing 737 MAX, sağda ise Boeing 737NG modeli yolcu uçakları 

görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi 737 MAX modelindeki motorlar ebat olarak 

daha büyüktür ve kanadın daha ilerisine yerleştirilmiştir. Bu modifikasyonun 

nedeni ise daha fazla yolcu taşımak, yani daha fazla para kazanabilmek için uçak 

gövdesinde yapılan büyümenin telafi edilmesidir. 

 
Boeing Firması ölümcül hatalar zincirini herkesten gizlemiştir. 

2016 yılı başlarında icra edilen uçuş testleri (rüzgâr tüneli testleri değil), bazı düşük 

süratlerde Boeing 737 MAX uçaklarının önceki 737 modelleri gibi davranmadığını 

ortaya çıkarmıştır. 

 

Boeing 737 son nesil uçaklarında yeni geliştirilen motorların hava aracının 

dengesini etkilediği ileri sürülmektedir. Yeni motorlar yakıt etkinliğini sadece %14 

oranında artırmak için hava aracına takılmıştır. Yakıt etkinliğini artırmanın yanı 

sıra daha fazla yolcu alarak daha fazla para kazanmak maksadıyla uçağın gövdesi 

de 200 koltuk alacak şekilde uzatılmıştır. Jakarta’dan havacılık uzmanı Gerry 

Soejatman, BBC ile yaptığı bir röportajda 737 MAX uçak motorlarının Boeing’in 

önceki modelleri ile kıyaslandığında uçağın kanatlarına göre biraz daha ileride ve 

yukarıda olduğunu ifade etmektedir. 
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Ortaya çıkan bu durum; 737 MAX reklamlarında, önceki modellerden bu uçağa geçiş 

yapacak olan pilotların pahalı simülatör eğitimlerinde zaman geçirmeyeceği ve uçuş 

el kitaplarında da değişiklik yapılmasına gerek olmadığını iddia eden Boeing Firması 

için gerçekten kötü bir haberdir. 

Boeing 737 MAX’lerin düşük hızda kararsız olmasının nedeni yüksek hızlarda 

MCAS’a ihtiyaç duyma nedeniyle aynıdır; artan ağırlık ve motorların değiştirilen 

yerleri uçağın aerodinamik dengesini ve istikrarını bozmuştur. Manevra 

Karakteristikleri Geliştirme Sistemi aslında, pilotları olaya dâhil etmeden trim 

problemini çözmek maksadıyla bir şeylerin gizlenmesi için bilerek uygulanan bir 

modifikasyondur. 

 

Hücum Açısı (AOA) sensörünün görevi; hava akışı ile kanatlar üzerinde bulunan bir 

referans hattı arasındaki açıyı ölçmektir. Uçağın kanatlarına çarpan hava akışı 

ileri süratin çok az olması veya çok dik bir tırmanma nedeniyle bozulduğunda, 

kanatlar gereken kaldırma kuvvetini üretemez ve hava aracı stol olur. Hava akışı 

ile kanatlar arasındaki nisbi açıyı ölçen sensörün arıza yapması durumunda ise 

hava aracının bilgisayarları hatalı bir şekilde uçağın stol olduğunu düşünecek ve 

hava aracının burnunu süratle aşağı düşürme komutu verecektir. 

Yapılan araştırmalar; MAX programı sorumlusu Keith Leverkuhn’un, uçuş test 

bulgularının sonucu olarak 2016 yılı Mart ayında MCAS ile ilgili kritik bir 

modifikasyon kararını onayladığını ortaya çıkarmıştır. MCAS’a, stol ikazı alındığında, 

düşük hız ve irtifalarda da rolünü genişletmek maksadıyla yeni bir yazılım ilave 

edilmiştir. Toplam 346 insanın hayatını kaybettiği iki kazada da yaşananlar tam 

olarak budur; iki yolcu uçağı da seyir irtifasına çıkmak üzere tırmanıştayken stol ikazı 

alınmış ve devreye giren MCAS iki uçağın da düşmesine neden olmuştur. 

MCAS ile uçağa ilave edilen kontrol yüzeyi; uçağın burnunun aşağı-yukarı doğru 

yönlendirilmesini sağlayan, kuyruk üzerine yerleştirilen yatay stabilatördür. Haziran 

2016’da MCAS düşük hava hızlarında da devreye girecek şekilde yeniden 

düzenlendiğinde, yatay stabilatörün kontrol yüzeyi olarak etkinliği daha da 

artırılmıştır. 

Yapılan bu düzenleme potansiyel olarak ölümcül bir uygulamadır, bunun nedeni ise 

MCAS’ın düşük hızlarda hatalı olarak yatay stabilatörü aktif hale getirdiği, yani 

tetiklediği durumlarda, yaşanan iki ölümcül kazada da görüldüğü gibi pilotun verdiği 

kumanda girdilerini etkisiz hale getirmesidir. 
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MCAS’ın düşük hava hızlarında da rolünü genişletmek maksadıyla karar alındığı 

Mart 2016’da, başka bir üst düzey program yöneticisi olan baş teknik pilot Mark 

Forkner’in de yine maliyeti yükseltmemek adına, MCAS’ın uçuş el kitaplarında yer 

almaması yönünde bir talebi olmuştur. Sırf pilot intibak/fark eğitimi gerektiren 

maliyetlerden havayolu şirketlerini kurtararak uçağı daha cazip hale getirebilmek 

maksadıyla; uçuş kitaplarının sadece tanımlar bölümünde Manevra Karakteristikleri 

Geliştirme Sistemine yer verilmiştir.  

Bu iki ölümcül senaryo, Boeing 737 MAX’lerin yolcuları ilk kez uçurmaya başladıkları 

zamandan bir yıl önce uygulamaya koyulmuştur. Hava aracına kritik durumlarda 

uçağın kontrolünü pilotlardan alacak bir sistem eklenmiştir ve pilotların böyle bir 

sistemin varlığından haberi dahi yoktur. 

 

Hava aracı üzerindeki bütün kanat ve kuyruk yüzeyleri kaldırma kuvveti 

oluştururlar. Kaldırma kuvveti, hücum açısı ve kanat yüzeyinden akan hava akışı 

tarafından yaratılır. Hücum açısı arttıkça kaldırma kuvveti orantısal olarak, hava 

akışı kanat yüzeyinden ayrılmaya başlayana kadar artar. Kritik hücum açısında 

hava akımı kanatlardan ayrılır ve kanat yüzeyi stol olur. Bu olay hava aracının hızı 

veya irtifadan bağımsızdır. 

Toparlanacak olursa; daha fazla yolcu taşımak maksadıyla yapılan gövde ve motor 

modifikasyonları nedeniyle yolcu uçağının aerodinamik balans ve istikrarı bozulmuş, 

uçağın stol olmasına neden olabilecek bu problemi giderebilmek maksadıyla önce 

yüksek, sonra da düşük hava hızlarında devreye giren MCAS; kuyruk üzerindeki 

kontrol yüzeylerinden yatay stabilatöre eklenmiştir. Son olarak da havayolu 

şirketlerini intibak eğitim maliyetinden kurtarmak maksadıyla bu sisteme uçuş el 

kitaplarının sadece tanımlar bölümünde yer verilmiştir. 

Bu ölümcül senaryoların sonuçları çok geçmeden ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Temsilciler Meclisi raporunda yer alan bilgilere göre; 2016 yaz aylarında yapılan bir 

test uçuşu esnasında pilot, MCAS sürekli olarak devreye girdiğinden düşük hava 

hızında uçağı kontrol etmekte problemlerle karşılaşmıştır. Test uçuşuna katılan bir 

mühendis neler yaşandığını kavramış ve çok büyük bir öngörüyle hücum açısı 

sensöründe bir hata olması durumunda neler yaşanabileceğini sorgulamıştır.   
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Bu sorunun yanıtı Sayın (!) Boeing yöneticileri tarafından göz ardı edilmiştir. 

Pilotun uçağı kontrol etmekte güçlükler yaşadığı test uçuşuna katılan mühendis, 

aslında farkında olmadan ölümcül hatalar zincirindeki üçüncü halkayı da 

tanımlamıştır. Yukarıda gösterilen, hava aracının hücum açısını izleyen sensör, 

yaklaşmakta olan bir stol uyarısı (burnun yukarı doğru kalkması) verdiğinde MCAS 

tetiklenecek ve devreye girecektir. Yaşanan ve 346 insanın yaşamına neden olan iki 

kazada da hatalı hücum açısı sensörü ölümcül olaylar zincirini başlatmıştır. 

Suç Pilotlarda 

Boeing Firması, tıpkı Federal Havacılık İdaresi (FAA-Federal Aviation 

Administration) gibi her iki kazanın suçunu da pilotların üzerine yıkmıştır. Hava 

aracı kaza-kırımları sonrasında, hele de pilotlar ölmüşler ise bu yaklaşım dünyanın 

her yerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. 

Lion Air pilotlarının, Boeing Firmasının planına ve niyetine uygun olarak uçakta 

MCAS olduğundan haberleri dahi yoktur. Etiyopya kazasında ise pilotlar artık MCAS’ı 

bilmektedir ve kalkışın hemen sonrasında MCAS devreye girdiğinde uygulanması 

gereken bütün prosedürleri yerine getirmişler, fakat ne yazık ki çabaları hiçbir işe 

yaramamıştır. 

Lion Air kazası sonrasında, kazayı haber yapan ben dâhil bütün gazeteciler, Boeing 

Firması tarafından yapılan pilotların hava aracını başarıyla kurtarabileceğine yönelik 

keskin bir dille yaptığı açıklamalara bağlı kalmıştır. Boeing Firması iddiasında; 

pilotların uçuş el kitaplarında listelenen; kontrolden çıkan yatay stabilatör acil 

durumu ile karşı karşıya kaldıklarını ve uçağı kurtarmak için uygulanması gereken 

acil durum prosedürlerini gerektiği gibi uygulamadıklarını iddia etmektedir. 

Oysa Lion Air kazasında yaşanan yatay stabilatör olayı; MCAS hava araçlarına 

takılmadan önceki acil durum prosedürlerini kapsamaktadır. Bazen yaşandığı gibi 

yatay stabilatörün aşırı reaksiyon gösterdiği acil durumlarda, pilotlar devreye girerek 

kumandaları almakta ve uçağın kontrolünü yeniden kazanabilmektedir. 
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Boeing Firmasının bu yaklaşım ve iddiası ne yazık ki Birleşik Devletler Federal 

Havacılık İdaresi (FAA) tarafından da desteklenmiştir. Kazadan sadece bir hafta 

sonra yayınlanan Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifinde pilotlara acil durum 

prosedürü hatırlatılmıştır.  

 

(ÇN: Hatırlanacağı gibi her iki kazada da uçaklar defalarca burun aşağı dalış 

pozisyonuna girmiş ve pilotların bütün çabalarına rağmen kalkışlarından hemen 

sonra yere çakılan uçaklarda 346 insan yaşamını yitirmiştir. Aerodinamik yapıları 

daha fazla kâr için bozulan uçakların sertifikasyon sürecinde, Boeing Firması ile 

FAA arasındaki ilişkinin ayrıntılarını ve hatalar zincirini, Sun Savunma Net 

sitesinde 30 Haziran 2019 tarihinde paylaşılan ‘‘Uçuş Emniyeti Hava Aracı 

Üreticilerine Bırakılmamalıdır!’’ başlıklı yazıda okuyabilirsiniz). 
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Boeing Firması ve FAA ikinci kazadan sonra dahi bu meselede benzer iddialarını 

sürdürmüştür, aslında yaptıkları ise ortak oldukları ihmaller zincirini gizlemeye 

çalışmaktan başka bir şey değildir. 

Bu ihmaller zinciri; 15 Ocak 2009 tarihinde kontrolündeki US Airways Flight 1549 

sefer sayılı yolcu uçağını Hudson Nehrine mucizevî bir şekilde indirmeyi başaran 

Kaptan Chesley Sullenberger’in Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi komitesine 

verdiği ifadede yadsınamaz bir şekilde görülmesini sağlamıştır. 

Kaptan Sullenberger ifadesinde kazaların bir dizi olaylar zincirinin sonucu olduğunu 

ifade etmiş ve Boeing 737 MAX kazalarında da hatalar zincirinin, 50 yıllık bir 

tasarımın değiştirilmesiyle, aslında kazaların meydana geldiği andan yıllar önce 

başladığını dile getirmiştir. 

 

Fotoğraf: Ed Wray/Getty 

İddialara göre FAA, Boeing 737 MAX 8 modeli yolcu uçaklarının uçuşa elverişlilik 

sertifikasyon işini Boeing firmasına bırakmıştır. FAA mühendisleri, yakıt etkinliğini 

artıran (%14) yeni motor ve daha fazla yolcu alabilmek için uzatılan gövde 

nedeniyle yolcu uçağının aerodinamik yapısının değiştiğini anlayamamış ve 

Boeing firması tarafından uçağa takılan MCAS’ın ne işe yaradığını anlamak ve 

sorgulamak ihtiyacını dahi hissetmemiştir.  

Üretici firma Boeing ise hava araçlarına taktığı yeni uçuş kontrol sisteminin 

gücünü yanlış tahmin etmiştir. Seattle Times gazetesinde yayınlanan bir makalede, 

uçakların hizmete girmesi sonrasında MCAS’ın kuyruğu, ilk emniyet analiz 

dokümanında belirtilenden dört kat daha fazla hareket ettirme kabiliyetinde olduğu 
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iddia edilmektedir. Boeing değerlendirmesinde bunun yanı sıra sistemin pilot 

tepkisinden sonra kendisini nasıl resetleyeceği de göz önüne alınmamıştır. Bu ihmal 

de MCAS’ın her iki yolcu uçağının burunlarını defalarca aşağı doğru sertçe 

bastırmasına neden olmuştur. 

Seattle Times gazetesinin iddialarına göre Boeing firması, Airbus firması 

tarafından imal edilerek pazara sürülen A320 NEO yolcu uçakları ile rekabet 

edebilmek maksadıyla; daha uzun gövdeli ve yakıt tasarrufu sağlayan Boeing 737 

MAX modeli yolcu uçaklarını pazara sürmekte çok aceleci davranmıştır. 

Boeing 737 MAX’ler, sadece tek nesil bir teknoloji kullanılmaması özellikleri ile 

mevcut yolcu uçakları arasında benzersizdirler. Yolcu uçağının kokpitinde birkaç 

farklı nesil teknoloji kullanılmaktadır. Bir pilotun ifade ettiği gibi; kokpite ilk kez 

oturduğunda karşısında sadece modern video görüntüleri değil, geçmişe; orijinal 

737’lerin ilk tasarlandığı Apollo modelleri dönemine kadar giden bir dizi anahtar, 

düğme ve butonlar görmektedir. 

 

Kritik olan husus; uçuş kumandalarının, Kaptan Sullenberger’in Hudson nehrine 

indirmeyi başardığı Airbus A320 uçağında olduğu gibi; pilotun verdiği konvansiyonel 

el kumandalarını elektronik bir arayüzle birleştiren modern bir ‘‘fly-by-wire’’ 
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sisteminden ziyade, hidrolik sistem vasıtasıyla mekanik olarak kontrol edilen tipte 

olmasıdır. Bunun anlamı ise; Boeing 737’nin kokpitinde bir şeyler yanlış gittiğinde, 

pilotların hem kumandalarda görülen ani fiziksel problemler, hem de video 

ekranlarında yanıp sönen sayısız sensör ikazları ile boğuşmak zorunda olmalarıdır. 

Sullenberger, ABD Temsilciler Meclisi komitesinde verdiği ifadesinde; böylesine ani 

bir kriz yaşayan çok az insandan biri olduğunu ve neler öğrendiğini anlatabilecek 

kadar yaşadığı için şanslı olduğunu ifade etmiştir. Bu tür acil durumlarda pilotlar; 

saniyeler içinde kendilerini, yolcuların hayatlarını kurtarmak için yaşamlarının en 

büyük mücadelesini verirken bulmaktadırlar. 

Boeing Firması ise en başından beri bu gerçeği göz ardı etmektedir. Boeing’in 

senaryosuna göre pilotlar kararlı bir şekilde, sadece saniyeler içinde harekete geçmek, 

neler olduğunu doğru bir şekilde tespit etmek ve düzeltici prosedürleri hatırlayarak 

uygulamak zorundadır. 

Boeing Firmasının bütün bunların mümkün olabileceğini düşündüğüne inanmak 

gerçekten çok zordur. 

Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi komitesi, Boeing dokümanlarının, Lion Air 

kazasından sadece beş ay önce, 2018 yılı Haziran ayında, firma mühendislerinin 

pilotların MCAS arızasına tepki gösterme süresinin 10 saniye gibi çok kısa bir süreden 

uzun sürmesi durumunda sonucun felaket olacağını tanımladıklarını ortaya 

çıkarmıştır. 

 

Boeing Firması, inanılmaz ve anlaşılmaz bir şekilde pilotların dört saniye içinde hem 

problemi doğru olarak tespit edeceklerini, hem de uygun acil durum düzeltme 
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prosedürlerini uygulayacaklarını varsaymıştır. Ve Federal Havacılık İdaresi 

müfettişleri de yolcu uçağının Mart 2017’de uçuşa verilmesi öncesindeki sertifikasyon 

işlemleri esnasında, hava aracı üretici firmasının bu varsayımını kabul etmiş ve 

uçağın güvenli olduğunu teyit etmiştir. 

Kaza yaşanan her iki uçağın kokpit ses cihazı kayıtlarında yapılan incelemede 

pilotların soğukkanlı bir şekilde ve sezgilerine dayanarak başlarına geleni anlama ve 

tepki gösterme yerine, birçok gösterge sisteminden gelen ses ve görsel ikaz 

bombardımanına tutuldukları belirlenmiştir. 

İrkilme Etkisi 

Her iki kazada da çeşitli göstergelerden gelen işitsel ve görsel ikaz bombardımanına 

tutulan pilotlar, Federal Havacılık İdaresi tarafından ‘‘İrkilme Etkisi’’ olarak 

tanımlanan duruma maruz kalmışlardır. İrkilme Etkisi FAA tarafından; ‘‘Ani ve 

beklenmeyen şiddetli bir olaya maruz kalındığında görülen; kontrol edilemeyen, 

otomatik adale refleksi, artan kalp atışı, kan basıncı vb. semptomlar görülen bir 

etkidir. 

 

İrkilmeye güzel bir örnek: Halka filmindeki ucube kızın uçağın ön camından kokpite 

doğru süzülürken pilotların gösterecekleri tepkiyi hayal edin… 

University of North Dakota araştırmacılarının bulgularına göre; alarm etkisine maruz 

kalan pilotların bütün bilişsel yeteneklerini yeniden kazanabilmeleri için kendilerini 

şaşırtan beklenmedik olay sonrası 30 ile 60 saniye arasında bir zaman geçmesi 

gerekmektedir. 
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Pilotlarda görülen İrkilme Etkisiyle ilgili aşağıda sunulan bilgiler Griffith 

University araştırmacıları; Wayne L. Martin, Patrick S. Murray ve Paul R. Bates 

tarafından kaleme alınan ‘‘Kritik Olaylar Esnasında İrkilmenin Pilotlara Etkisi’’ 

başlıklı yazıdan derlenmiştir. 

İrkilme refleksi bütün memeliler, kuşlar, sürüngenler ile hem karada hem de denizde 

yaşayabilen canlılarda rastlanan bir davranıştır. İrkilme refleksi, herhangi bir duyu 

organıyla algılanan şaşırtıcı uyarılara karşı doğuştan gelen ve istem dışı gösterilen bir 

tepkidir. İrkilme üzerine yapılan ilk araştırmalarda, uyarıcı olarak genellikle yarış 

tabancaları, yüksek sesli çanlar, sesli uyarıcılar ve şok edici resimler kullanılmıştır. 

Sonraki yıllarda daha gerçekçi araştırmalar yapabilmek maksadıyla araç hava 

yastıkları ve seyir halindeyken araçtan ayrılabilen araç tavanları kullanılmıştır. 

İrkilme refleksi, uyarıcının alınmasından çok kısa bir süre içinde gerçekleşmektedir. 

İnsanlarda ilk irkilme belirtileri uyarıcının alınmasından sonraki 14 milisaniye içinde 

görülmektedir. Bunun anlamı ise refleks aksiyonu ile çeşitli duyular arasında çok ilkel 

bir bağlantı olduğudur. Ve Davis, 1986; Eaton, 1984; Landis & Hunt, 1939; Lang, 

Bradley & Cuthbert, 1990; Le Doux 1996, 2000; Phelps & Le Doux, 2005; Whalen & 

Phelps, 2009 tarafından yapılan yoğun araştırmalarda, irkilmenin ortak paternleri ve 

dâhil olan sinir yolları belirlenmiştir. 

 

Beynin limbik bölgesinde bulunan amigdala, duygusal değerlerin ilkel yorumları için 

amigdala kompleksi içinde bulunan çeşitli sahalardan gönderilen duyusal sinyaller ile 

irkilme tepkisinin merkezi gibi görülmektedir. Amigdala; açlık, tokluk, cinsel içgüdü, 

üreme dürtüsü, kavgaya katılma veya aniden kaçma duygularını kontrol eder.  

Amigdala bölgesi, korku, güven ve sosyal ilişki kurma gibi davranışlarımızdan da 

sorumludur. Beynin serebral korteks bölümü; düşünme, problem çözme, bilgi ağı 

yaratma, çıkarımda bulunma, iyiyi, doğruyu ve güzeli anlama, estetik değerler 
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üretme, felsefe yapma ve karmaşık problemlerin çözülmesinde kullanılır, fakat 

amigdala ile kıyaslandığında serebral korteks çok yavaştır. 

Üçlü beyin konsepti, insanın davranışsal dışavurumlarını beyinde bulunan fizyolojik 

alanlarla ilişkilendiren, Amerikalı modern çağ sinirbilimcisi Paul D. MacLean 

tarafından ileri sürülmüştür. MacLean’in araştırmaları günümüzde ‘‘Üçlü Beyin’’ 

olarak bilinen bir konseptin formüle edilmesine yol açmıştır.  

Üçlü Beyin modelinde insan beyni olarak düşünülen organ, aslında üç adet bölümden 

veya insanın hayatta kalabilmesi ve kendisini ifade edebilmesi için tek bir beyin 

olarak çalışan üç adet daha küçük beyinlerden oluşmaktadır. 

Üçlü Beyin Konsepti 

Beyin bölümlerinden birincisi evrimsel gelişme açısından bakıldığında en eski 

olanıdır. Bu bölüm, büyük beyin kütlesinin altında yer alan beynin en derin kısmıdır. 

R-Complex (R-Kompleksi) olarak bilinen bu bölüm, beynin kökü ve beyincikten 

oluşmaktadır. ‘‘R’’ harfinin anlamı ‘‘Reptile – Sürüngen’’dir. Beynin bu bölümü, 

sorumlu olduğu davranışsal özellikler genellikle sürüngenlerde görüldüğünden, 

Sürüngen Beyin olarak adlandırılmıştır. Sürüngen Beyin tarafından kontrol edilen 

davranışsal özellikler; kuramsal hayatta kalma içgüdüsü, direkt uyarıcılara verilen 

tepkiler, kavga-kaçma tepkisi, rekabet, saldırganlık, hükmetme, taklit, ritüel ve 

kaynakları depolama arzusudur. 

 

Amigdala ve ‘‘Hızlı Tehdit’’ Değerlendirmesi. Kaynak: Aylin Er tarafından çevrilen 

‘‘Beyinde Amigdalanın Otomatik İşleyişi’’ adlı makale, 11 Ağustos 2015, Okyanus 



Sayfa 17 / 33   Ercan Caner, Sun Savunma Net 
 

Düşük seviyede kontrolün hâkim olduğu Sürüngen Beynin refleks ve içgüdüsel 

fonksiyonları ile temel ve güdüleri: 

 Yaklaşma/Kaçınma, 

 Hormonsal kontrol, 

 Isı kontrolü, 

 Açlık/Susuzluk, 

 Üreme güdüsü, 

 Soluma ve kalp atım hızı kontrolüdür. 

Belirli bir öneme sahip sinyaller irkilme refleksini tetikleyebilir ve bu sinyalleri 

bilişsel işlem süreci için duyu korteksine de yönlendirirler. Alın kompleksinde süreç 

500 mili saniye gibi sürelerde gerçekleşirken, ilk amigdala analizi çok hızlıdır ve 

uyarıcı kaynağına dikkat mekanizmasını oriente ederken, aynı zamanda uyarıcıdan 

hızla kaçınmayı sağlayan bir irkilme refleksini tetikler.  

 

Amigdalanın bu özelliği bize tehdit edici bir uyarıcıya karşı çok hızlı tepki 

göstermemizi sağlar, aynı zamanda birçok yanlış alarm sinyali de üretir. Toplam 

şaşırma süresi; uyarıcının şiddet ve ciddiliği, kişinin ürkme eğilimi, duygusal durumu 

ve birkaç diğer faktöre bağlı olarak 0,3 ile 1,5 saniye arasında değişebilmektedir. 

Buraya kadar amigdala ve işleviyle ilgili hiçbir sorun yok gibi görünmektedir. Sorun 

tehdidin sürmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Artık basit kaçınma refleksi yerini 

tam kapasite şaşkınlık ve sürprize bırakmış durumdadır.  

Sempatik sinir sistemi ve endokrinal sistem yaygın olarak; ‘‘savaş ya da sıvış’’ olarak 

bilinen reaksiyon ile devreye girer. Bu reaksiyon ise kalp atış hızını, kan basıncını ve 

solunum oranını etkiler ve kanın ana kas gruplarına erişme imkân kabiliyetini azaltır. 

Bu süreç kafa karışıklığının artmasına veya yaygın olarak güçlü bir şaşkınlık 

sonrasında süreç hızında gecikmelere neden olmaktadır. 

Türk Hava Yolları (THY) 1951 Sefer Sayılı Uçak Kazası 

THY 1951 Sefer Sayılı, Boeing 737-800 modeli uçak Amsterdam Schipol Havaalanına 

iniş esnasındayken, Kaptan pilotun radyo altimetresinde bir problem meydana gelir. 

Kaptan pilotun radyo altimetresi hatalı olarak -8 feet irtifa göstermeye başlar ve 

otomatik gaz kolu devreye girerek uçağın hızını yavaşlama itki modu pozisyonuna 
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alır. Bu durum uçağın süratinin düşmesine ve kumanda titreticiden stol ikazı 

alınmasına neden olur. 

 

Ve uçak yerden yaklaşık olarak 460 feet yükseklikte stol olur. Normal stoldan çıkış 

genellikle 0-200 feet irtifa kaybıyla başarılabilecekken, ikinci pilotun gösterdiği tepki 

tipik olarak beklenmeyen bir durumla karşılaşanların verdiği tepkidir.  

Kaptan pilot kumandaları devralıp uçağı anormal durumdan kurtarma teşebbüsünde 

bulunur, fakat otomatik gaz kolları yardımcı pilotun başlangıçta levyeyi ileri itmesi 

nedeniyle devreye girmiş ve gazı kısmıştır. Kaptan pilot gaz kolunu açmak için dokuz 

saniye boyunca hiçbir şey yapmamıştır. Sonuçta kaptan pilot, yolcu uçağını yere 

vurmasından önce anormal durumdan kurtarmayı başaramamıştır. 

Gaz kolunun açılmaması ve hiçbir tepki gösterilmemesi, beklenmedik olaylar 

karşısında şaşkınlığa uğranıldığında, bilgi işlem kabiliyetinde yaşanan olumsuz 

etkiler nedeniyle azalan performansın tipik bir göstergesidir. Sürmekte olan tehdit ve 

ölüm olasılığının ortaya çıkması, beynin bilişsel işlem etkinliğinin zayıflama 

etkileriyle birlikte psikolojik reaksiyonların, beyni gerilime hazırlayan sempatik sinir 

sisteminde tam zirve yapmasına neden olmuştur.  

Air France 447 Sefer Sayılı Uçak Kazası 

Airbus A330 modeli yolcu uçağı Atlantik Okyanusu üzerinde 35,000 feet irtifada oraj 

içinde uçmaktadır. Pitot tüplerin kristal buzlanma nedeniyle tıkanması sonrasında 

otopilot devreden çıkarılır ve hava aracı kumanda sistemleri normal modan çıkarak 

alternatif moda geçer. Uçağın stol olduğuna yönelik bütün işitsel, görsel ve hissedilir 

belirtilere rağmen yardımcı pilot uçağın başını yukarı doğru çeker ve uçuşun geri 

kalan kısmında levye kumandasına geriye doğru tazyik uygulamayı sürdürür.  
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Yardımcı pilot tarafından tam stol durumuna sokulan ve stol durumu sürdürülen 

yolcu uçağı büyük bir hızla irtifa kaybeder ve sonunda; ilk stol belirtilerinin 

görüldüğü andan 3-4 dakika sonra büyük bir hızla Atlantik Okyanusunun derin 

sularına gömülür. Bütün stol durumlarında gösterilmesi gereken normal tepki; gaz 

kolunun tam olarak açılması ve uçağın levye kumandasının ileriye doğru tatbik 

edilerek dalış veya düz uçuş pozisyonuna getirilmesidir. 

 

Atlantik Okyanusu sularına gömülen Air France 447 Sefer Sayılı Uçak Kazası 

sonrasında uçağın bulunabilen parçaları. Kaynak: Fransa Kaza İnceleme Bürosu 

Yardımcı pilotun levyeyi sertçe geri çekme şeklindeki ilk tepkisi, irkilme sonrasında 

felce uğrayan bilgi işlem fonksiyonu, karar verme ve problem çözme yeteneklerinin 

tipik bir göstergesidir. Stol ikazı sonrasındaki 3-4 dakikalık uçuş süresince levyeyi 

geriye doğru tatbik etmekteki ısrarı da birçok defa uğradığı irkilme veya irkilmeler 

sonrasında ortaya çıkan zayıflamış bilgi işlem yetenekleri ile tutarlıdır. 

Colgan Air 3407 Sefer Sayılı Uçak Kazası 

Bombardier Dash 8-Q400 modeli uçak New York kentindeki Buffalo Havaalanına 

alçalma halindedir. Kaptan pilot Alet Uçuş Yaklaşması (Instrument Landing System) 

için 2300 feet irtifada uçağı düz uçuş durumuna getirir. Yolcu uçağı süzülüş hattına 

oturmadan ve alçalmaya başlamadan önce kaptan pilot iniş takımlarını açar, birkaç 

flap koyar ve motorlara olan yakıt akış seviyesini azami duruma getirirken gücü de 

uçuş rölanti durumuna yakın bir seviyeye getirir. İniş takımlarının erken 

açılmasından kaynaklanan ilave geri sürükleme kuvveti nedeniyle uçağın sürati hızla 

stol süratine kadar düşer ve levye üzerindeki kumanda titretici devreye girer. 

Kaptan pilotun bu acil duruma tepkisi gaz kolunu tam açmak ve uçağın hızını 

artırmak maksadıyla burnu aşağı doğru bastırmak olmalıdır. Fakat kaptan pilotun 

tepkileri tam aksi yönde olur. Levyeyi geriye doğru tatbik ederken mevcut güç 

seviyesini %75’te tutmaktadır. Kaptan pilot, levye üzerinde bulunan ve aerodinamik 

stola girildiğinde uçağın burnunu aşağı doğru ezen levye iticisinin devreye girmesine 
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müsaade etmez ve levyeyi geride tutmayı sürdürür. Yardımcı pilot ise bu esnada 

flapları sıfır pozisyonuna almış,  bu da stol durumunun daha da kötüleşmesine neden 

olmuştur. Kontrolsüz yunuslama ve yalpalamalar ile hızla alçalmaya devam eden 

uçak tam stol olur ve yerdeki bir eve çarpar.  

 

ILS hattına oturan uçakta kanatlarda buz oluşumu başlar, 131 knot süratte uçağın 

kumanda titreticisi yaklaşmakta olan stolu ikaz eder. Kaptan pilot ileri kumanda 

tatbikiyle burnu ezmek ve tam gaz tatbik etmek yerine aniden levyeyi geriye doğru 

çeker. Bombardier Q400 modeli uçağın burnu yukarı doğru kalkar ve sürat daha 

da düşer. Stolu önlemek maksadıyla kumanda iticisi devreye girer, fakat pilot 

levyeyi ileri iten kumanda iticisine izin vermez. Burun önce 31 derece yukarı, 

ardından 25 derece aşağı yunuslama hareketi yapar ve sonrasında önce 46 derece 

açıyla sola ve müteakiben 105 derece açıyla aksi yönde yıkılır. Kaynak: Peter 

Greenberg 

Kumanda titreticinin devreye girmesi ve hemen sonrasında otopilotun devreden 

çıkmasıyla kaptan pilotun irkilmesi büyük bir olasılıktır. Levyeyi geriye doğru 

çekmesi ve sonrasında da kumanda iticinin ileri doğru tatbik gücünü yenerek geride 

tutmayı sürdürmesi kaptan pilotun bilgi işlem yeteneklerindeki ciddi azalmanın 

işaretleridir. Kaptan pilotun verdiği kumandalar ve yaptıkları,  geçmişte aldığı bütün 

stoldan çıkış eğitimlerine aykırıdır ve kaptan pilot irkilme reaksiyonu sonrası 
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başlayan psikolojik etkilerin esiri durumundadır. Yardımcı pilotun flapları 

yükseltmesi onun da irkilme reaksiyonu sonrasında tetiklenen zayıf bilişsel fonksiyon 

durumunda olduğunun göstergesidir. 

İrkilme etkileri bütün insanlarda yaygın olmasına rağmen bazı insanlarda ağır 

irkilme eğilimi daha yüksektir ve irkilme/şaşkınlık derecesi de neden olayın meydana 

geldiği andaki duygusal durum, stres seviyesi ve dikkat süreçlerine bağlıdır. İnsanlar 

irkildiklerinde ve hayatı tehlikeye sokan bir hava aracı acil durumunda olduğu gibi 

tehdidin de sürmesi durumunda; irkilme tepkisi tam şaşkınlık veya reaksiyon 

seviyesine geçer ve müteakiben de sempatik sinir sistemi aktif hale gelir. 

 

İrkilme deneylerinde gönüllülerin birçoğunda olumsuz etkiler görülmüştür. Vlasek 

(1969), Woodhead (1959, 1969) ve diğerleri tarafından yapılan testlerde irkilme 

sonrasında bilişsel bozuklukların 30 saniyeye kadar sürdüğü görülmüştür ve bu süre; 

bazı kazalarda hava aracını anormal durumlardan kurtarma için gereken kritik 

süreden fazladır.  

Geçmişte yaşanan kazalarda irkilmenin kaza-kırımın nedeni olduğunu kanıtlamak 

zor olsa da irkilme yaşayan pilotlarla yapılan görüşmeler ve uçuş simülatörlerinden 

toplanan veriler, bazı insanlarda irkilme ve/veya şaşırmanın olumsuz etkilerinin 

gerçek ve oldukça büyük olduğunu ortaya koymuştur. Uçuş simülatör deneylerinden 

elde edilen niteliksel veriler de irkilme sonrasında etkilenmenin farklı seviyelerde 
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olduğunu, bazı pilotlar hiç etkilenmezken, bazılarının ise uçuş emniyetini sekteye 

uğratacak seviyelerde son derece kötü etkilendikleri belirlenmiştir. 

THY 1951, Fransa Havayolları 447 ve Colgan Havayolları 3407 sefer sayılı uçak 

kazaları gibi çeşitli kaza-kırımların incelenmesi sonucunda pilot performansının 

beklenemeyen kritik bir olay sonrasında sekteye uğradığı görülmüştür. Bu uçakların 

pilotları irkilme sonrası tetiklenen azalan melekeler altında çalışıyorlar ise belki de 

karşı karşıya kaldıkları acil durumları yanlış ele almalarının nedeni bu olabilir. 

 

Siyah Kuğu Teorisi 

Modern hava araçlarında bulunan güvenilir sistemlerin havacılık emniyeti üzerinde 

önemli ölçüde olumlu etkileri bulunmaktadır. Otomasyon, motor teknolojisi ve 

sistem güvenilirliği öylesine gelişmiştir ki kritik acil durum ve kazalar neredeyse 

nadir görülür hale gelmiştir. Qantas 32 ve US Airways 1549 sefer sayılı uçaklarda 

uçuş esnasında yaşanan motor susması olayları sonrasında, pilotların hem bireysel 

hem de ekip olarak performansları güzel örneklerdir ve bu pozitif sonuçlar açık bir 

şekilde pahalı havacılık eğitimlerinin de temel hedefleridir. Bu tür motor arızaları 

oldukça az görülmekte ve pilotların bu tür olaylar için eğitilmelerine devam edilirken, 

dünyanın her yerindeki havacılık otoriteleri, havayolu şirketleri ve diğer havacılık 

unsurları, giderek artan oranda geleneksel eğitimler yerine, en nadir ve olağandışı 
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olaylara yoğunlaşan Kanıt Temelli Eğitim (EBT-Evidence Based Training) 

programlarına yönelmektedir. Olağandışı, fakat kritik olaylar üzerine yoğunlaşan bu 

eğitim; pilotların havacılık literatüründe ‘‘Siyah Kuğu’’ olarak adlandırılan nadir ve 

sıra dışı olaylarla karşılaştıkları durumlarda bilişsel stratejiler geliştirmelerini 

sağlamaktadır. 

Geçmişte yaşanan kazalarda pilotların kendilerinden beklenen performansı 

gösterememelerinin nedeni irkilmiş ve şaşkınlığın etkisi altında olmaları olsa da 

beklenmeyen kritik durumlarla başa çıkabilmeleri için pilotların eğitimi iki fayda 

sağlayacaktır. Öncelikle bu tür olaylara karşı pilotların çok daha hazırlıklı olmasını 

sağlayacak ve bu tür beklenmedik acil durumlarda hem genel olarak hem de belirli 

yetenekleri kazanmalarını sağlayacaktır. Kanıt Temelli Eğitim girişimlerinin 

yaygınlaştırılması, pilotların karşılaştıkları problemi kabullenme kapasitelerini ve 

kritik olaylarla karşılaştıklarında da performanslarını artıracaktır. 

Düşük Hızlarda MCAS 

Boeing yöneticilerinden, MCAS’ın düşük hız sektörlerinde de rol oynaması kararının 

altına imza atan Leverkuhn,  Mayıs 2019’da senatörlere kanıt sunmuştur. Temsilciler 

Meclisinde kendisine; Boeing Şirketinin, uçağın kaderi belirlenmeden önce pilotların 

10 saniye içinde hareket edebileceklerine yönelik inancı sorulmuştur.  

 

Leverkuhn verdiği yanıtta; karar verildiği esnada bilinenler göz önüne alındığında 

varsayımların doğru olduğunu, günümüzde ise, meydana gelen olaylara bakıldığında 

o varsayımların yanlış olduklarının ortaya çıktığını ifade etmiştir.  

Leverkuhn’un söyledikleri, CEO David Calhoun tarafından söylenenlerle birebir 

aynıdır ve ben bu yaklaşımı oldukça şaşırtıcı ve hatta samimiyetsiz buluyorum. 

25 yıldır havacılıkla ilgili yazılar yazıyorum ve bu sürede birçok mühendis, tasarımcı, 

soruşturmacı ve düzenleyici ile görüşmeler de bulundum. Kazalarda insan faktörü 

rolü ve kokpitte acil durum prosedürlerinin, pilotlara gerçekçi reaksiyon süresi 
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sağlayacak şekilde, gerçek içgüdülere uygun olarak tasarlanması ihtiyacı ile ilgili çok 

fazla sayıda araştırma bulunmaktadır. 

Bu araştırmalar ilk kez NASA’da başlamış ve astronot eğitiminde kullanılmıştır. Elde 

edilen bilgiler daha sonra, organizasyonun ilk insan faktörleri uzmanı olan Dr. Kathy 

Abbott vasıtasıyla Federal Havacılık İdaresine aktarılmıştır. 

 

Dr. Abbott 1999 yılında benimle yaptığı uzun bir görüşmede, kazalarda insan faktörü 

hakkındaki görüşlerini açıklamıştır. Dr. Abbott kazalarda suçu insan hatası üzerine 

yıkmaya şiddetle karşı olduğunu ve kokpite eklenen yeni sistemlerin yeni zayıflıklar 
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yarattığını ifade etmiştir. Ona göre pilot hatası diğer problemlerin bir belirtisidir ve 

kesinlikle bir kazanın nedeni olamaz. 

Boeing Firması ve Federal Havacılık İdaresi, 737 MAX modeli tasarlanırken bütün bu 

bilgilere sahiptir, fakat ikisi de dikkate almamayı veya 737 MAX modellerindeki uçuş 

kontrol problemlerini gidermek için gelecekte baskılara maruz kaldıklarında 

unutmayı tercih etmişlerdir. 

Gizleme Kültürü 

Boeing 737 MAX uçakları hakkında ortaya çıkanlar iki taraflı kongre denetlemesinin 

ne kadar değerli olduğunun kanıtıdır. Ortada olayları inceleyecek ve soruşturacak 

başka polis yoktur. 

Toplam 346 insanın hayatlarını kaybettikleri iki kazada da Boeing Firması ve Federal 

Havacılık İdaresinin görevlerini ihmal ettiklerinin ortaya çıkarılması, biri Temsilciler 

Meclisi, diğeri de Senato’daki iki komitenin çalışmaları olmasaydı kesinlikle mümkün 

olmayacaktı. Başka herhangi bir şekilde bilgi almanın imkânsız olduğu bir ortamda, 

her iki komite de muhbirleri bulma ve onlardan faydalanma konusunda çok başarılı 

olmuştur. Sadece Senato Komitesine bilgi veren muhbir sayısı 57 olmuştur. 

 

Bütün bunlara rağmen yürütülen soruşturmalar, tanıkların geri çekilmesi ile FAA ve 

Boeing Firması tarafından sağlanan dokümanların geciktirilmesi nedeniyle sektelere 

uğramıştır. Temsilciler Meclisi komitesi, kilit FAA dokümanlarını teslim etmedeki 

gecikmeler nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı’ndan şikâyetçi olmuş ve her iki komitenin 

başkanları, işbirliği eksikliğinden duydukları hüsranı dile getirmiştir. 
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Temsilciler Meclisi komitesi, Boeing Firmasını özellikle gizleme kültürü nedeniyle 

suçlamıştır. Birkaç çok önemli kritik durumda Boeing Firması; FAA, müşterileri ve 

737 MAX pilotlarından önemli bilgileri saklamıştır. Komite bunun yanı sıra Federal 

Havacılık İdaresinin Boeing Firması üzerindeki gevşek denetim fonksiyonunu da 

bütün ayrıntıları ile ortaya çıkarmıştır. Birden çok alanda uzmanlıkları olan FAA 

yetkilileri, Federal Havacılık İdaresinin kendi teknik uzmanlarının kararlılıklarını 

Boeing Firması yararına dikkate almadıklarını örnekleriyle kanıtlamıştır. 

Bugün gelinen aşamaya bakıldığında; skandalı ortaya çıkarmak ve bir daha 

yinelenmeyeceğini garanti altına almak her ne kadar önemli olsa da ortada 

yanıtlanması gereken bir soru hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Havayoluyla seyahat 

edenler sistemdeki kötü oyuncuların devre dışı bırakıldıklarına ve bu olaylardan 

gereken derslerin alındığına ne kadar güvenebilirler? 

Senato komitesi tarafından hazırlanan yeni bir rapor durumun hiç de beklentileri 

karşılayacak seviyede olmadığını ortaya koymaktadır. Raporda açık ve net bir şekilde, 

Etiyopya kazası üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra dahi Boeing 

yetkililerinin, hâlâ MCAS’ın hatalı olarak devreye girmesi durumunda pilotların 10 

saniyeden daha kısa sürede müdahale ederek problemi giderebileceklerini 

savundukları ileri sürülmektedir. 

 

Haziran 2019’da iki test pilotu, hücum açısı sensörünün hatalı sinyali nedeniyle 

MCAS tarafından tetiklenen ani burun aşağı dalış manevrasının icra edildiği bir 

simülatör uçuş testi icra ederler. 

Boeing Firmasından bir muhbir, bu simülatör test uçuşu öncesinde bir Boeing 

yöneticisinin pilotlara; kontrolden çıkan stabilatöre ait acil durum prosedürüne atıfta 

bulunarak, doğru acil durum anahtarını hatırlattığını ifade etmiştir.  

Simülatör test uçuşu esnasında pilotlardan biri doğru anahtara dört saniye içinde 

basmış, diğer pilot ise tasarlanmış senaryoya aykırı olarak çok geç kalmış ve felaketi 

önlemek için doğru anahtara basması 16 saniye sürmüştür. 
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Başka bir simülatör testinde ise üç havayolu şirketi pilotu, önceki 737 modellerinde 

kontrolden çıkan yatay stabilatör acil durumuna maruz bırakılmış ve uçağı anormal 

durumdan kurtarma süreleri 49, 53 ve 62 saniye sürmüştür. 

Senato Komitesi hazırladığı raporda bu simülatör testlerinin, uzun süredir devam 

etmekte olan insan faktörü varsayımını doğrulamak maksadıyla Boeing Firması ile 

Federal Havacılık İdaresi tarafından birlikte kurgulandığı sonucuna ulaşmıştır. 

Boeing Firması yetkilileri, test protokollerine tamamen aykırı olarak pilotlara, MCAS 

simülatör testinde acil durumda uygulamaları gereken prosedürü test öncesinde 

söylemişlerdir. 

Senato Komitesi raporunda önemle vurgulanan bir diğer ayrıntı da Boeing Firması ve 

Federal Havacılık İdaresinin bu test uçuş kurgularını, yolcu uçağının yeniden uçuşa 

elverişlilik sertifikası sürecindeyken yapmış olmalarıdır. 

 

Olması Gereken Kadar İyi Değil 

Boeing 737 MAX modelleri yaklaşık olarak 22 ay uçuştan men edilir. Uçakların 

güvenli olduğuna ikna edilmesi gerekenler, bu uçaklarla neredeyse her gün uçan 

pilotlardır. Acaba pilotlar yolcu uçaklarının uçuş emniyeti için yapılması gereken her 

şeyin yapıldığına inanmakta mıdır? 

Bu sorunun sorulacağı en uygun insan Kaptan Sullenberger’den başkası olabilir mi? 

Seattle Times ile yaptığı bir röportajda Sullenberger bu soruyu; ‘‘İnsanlar bu 
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uçaklarda uçacaklar ve belki de ben de onlardan biri olacağım. Modifiye edilen 737 

MAX modelleri 737 NG’ler kadar güvenli olacaklar, fakat kesinlikle olmaları gereken 

kadar değil’’ sözleriyle yanıtlamıştır. Daily Beast, Kaptan Sullenberger’in ofisiyle 

yaptığı görüşmede onun bu görüşte olduğunu teyit etmiştir. 

Kaptan Sullenberger ve diğer pilotların her iki kazada da hücum açısı sensörlerinin 

rolü hakkındaki endişeleri hâlâ sürmektedir. 

Federal Havacılık İdaresi, uçuş kontrol bilgisayarında yapılan yazılım 

güncellemesinin ardından yolcu uçaklarının iki adet sensör ile uçuşlarına izin 

vermiştir. Yazılım güncellemesi; hatalı hücum açısı sensörünü tespit edecek ve devre 

dışı bırakacak şekilde yapılmıştır. Federal Havacılık İdaresi tarafından yeterli görülen 

bu modifikasyon, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) tarafından yeterli 

görülmemektedir. EASA, tıpkı Kaptan Sullenberger gibi arıza durumunda devreye 

girecek üçüncü bir sensörün eklenmesini talep etmektedir. 

 

EASA ve Kaptan Sullenberger’in üçüncü sensör talebi, 2013 yılında Manevra 

Karakteristikleri Geliştirme Sisteminin henüz geliştirilme aşamasında bir Boeing 

mühendisi tarafından yapılan isteğin tamamen aynısıdır. Kendi mühendisinin 

üçüncü sensör eklenmesine yönelik önerisi Boeing Firması tarafından göz ardı 

edilmiştir. Bunun nedeni ise üçüncü sensör eklenmesi durumunda bütün Boeing 

pilotlarının Boeing tesislerinde simülatör tip intibak/fark eğitimlerine tabi 

tutulmaları zorunluluğudur. Oysa AIRBUS ile rekabet eden Boeing Firması yeni 
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uçağının havayolu şirketlerine ilave yük getirmesini önleyerek rekabet gücünü 

artırmak istemektedir. 

Daha fazla yolcu taşıyabilen, yakıt sarfiyatı azaltılan uçağın maliyetini daha da 

düşürmek için pilotların ilave eğitim masraflarına hiç gerek bulunmamaktadır. Bu 

eğitim, 346 insan hayatını kaybettikten sonra uçağın yeniden sertifikasyon işlemleri 

esnasında nihayet zorunlu hale getirilmiştir. 

Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı’nın (EASA) baskıları nedeniyle Boeing Şirketi 737 

MAX yolcu uçaklarına üçüncü bir sensör takmayı kabul etmek zorunda kalmıştır, 

fakat bütün uçaklara bu sensörün takılması uzun yıllar alacaktır. 

EASA, Boeing 737 MAX yolcu uçaklarını FAA ve üretici Boeing firmasından bağımsız 

olarak yeniden sertifikalandırmak için çalışırken, yapılması gereken değişikliklerin 

kapsamı konusunda her ikisiyle de çelişkiler yaşamıştır. 

 

EASA Genel Direktörü Patrick Ky, gazetecilerle yaptığı bir konferans görüşmesinde; 

‘‘Boeing ve Federal Havacılık İdaresini dinlemiş olsaydık, Manevra Karakteristikleri 

Geliştirme Sisteminde (MCAS) değişiklik yapmakla yetinme kararı verirdik’’ 

ifadelerini kullanmıştır. 

EASA Genel Direktörü Patrick Ky’nin çekinceleri; Kasım ayında hava araçlarının 

yeniden uçuşlarına müsaade eden FAA’in aksine, Boeing 737 MAX’lerin yolcu taşıma 

hizmetine geri dönmelerine yeşil ışık yakmayan EASA’nın ileri sürdüğü nedenlerdir. 
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EASA, Ocak 2021 ayı içinde bu yolcu uçaklarını yeniden hizmete döndürmeyi 

planlamaktadır. 

EASA, Boeing Firmasına pilot reaksiyon sürelerindeki gerçeklerden tamamen uzak 

yaklaşımından vazgeçmesi için büyük baskı yapar. EASA Genel Direktörü Patrick Ky; 

kokpitte ‘‘alarm yönetimi’’ ve diğer yetersizliklerin, sadece MAX’ler için değil önceki 

NG modelleri için de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ileri sürer. 

Seattle Times ile yaptığı görüşmede Sullenberger, Boeing firmasının geçmişinin 

çoğunda mükemmel hava araçları tasarladığını ve imal ettiğini, fakat Boeing 737 

MAX model yolcu uçakları üzerindeki uçuş kontrol sisteminin hatalı olduğunu ve 

firmanın istemeden de olsa bir ölüm tuzağı yarattığını ifade etmiştir. 

 

Etiyopya’daki kaza sonrası yaşananlar. Kaynak: Mulugeta Ayene/AP 

Boeing 737 MAX modeli hava araçlarının yeniden sertifikasyonu kapsamında Federal 

Havacılık İdaresi; pilotların kontrolden çıkan stabilatör ile başa çıkabileceği ve 

manüel olarak yapmaları gerekenleri kapsayan yeni eğitim standartları 

uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Yolcular şimdi, sivil havacılık otoriteleri ve düzenleyicilerin, Boeing 737 MAX modeli 

yolcu uçaklarının güvenli olduğuna yönelik söylediklerine dayanarak bir karar 

vermek zorundadırlar. United Havayolları ve Southeast Havayolu şirketlerinden 

sonra American Airlines Şirketi de çok yakında bu yolcu uçaklarını yeniden 

kullanmaya başlayacaktır. 
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Birçok uçuş rotasında yolcuların seçenekleri bulunmaktadır ve arzu ettikleri takdirde, 

muhtemelen rakip Airbus A320 gibi farklı hava aracı uçuran başka bir havayolu 

şirketini seçme şansları vardır. 

Bu büyüklükte bir leke kolayca temizlenecek bir leke değildir ve Boeing 737 MAX 

yolcu uçakları lekelenmiştir. Havayolu şirketlerinin tamamı bu durumun farkındadır. 

Bu model yolcu uçaklarını oldukça iyi bir fiyata çok sayıda satın alan İrlanda düşük 

maliyetli Ryanair Havayolu Şirketi de bunu çok iyi bilmektedir ve envanterindeki bu 

uçakları artık Boeing 737 MAX yerine Boeing 737-8200 olarak isimlendirmektedir. 

Diğer havayolu şirketlerinin de aynı doğrultuda hareket edeceklerine hiç şüpheniz 

olmasın! 

 

Mühendislik Etiği 

Boeing 737 MAX olayı henüz kapanmış değildir ve uzun bir süre daha gündemde 

kalmaya devam edecek gibi görünmektedir. Olayı kısaca özetlemek gerekirse; 

AIRBUS ile büyük bir pazar rekabeti içinde olan Boeing Firması, rakibinin A320 NEO 

modellerini piyasaya sürmesi üzerine maliyet-etkin bir çözüm üretmeye karar verir. 

Yeni bir uçak tasarlamak ve imal etmek yerine 737 NG modellerinde bazı 

modifikasyonlar yapmaya karar verir. Daha fazla yolcu kapasitesi için uçağın gövdesi 

büyütülür, daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan yeni ve daha büyük motorlar 

kanatların NG modellerine nazaran daha ilerisine yerleştirilir. 
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Aerodinamik yapısına müdahale edilen uçağın manevra karakteristiklerini 

geliştirmek ve özellikle uçağın stol olmasını engellemek maksadıyla da hücum açısı 

sensörlerinden veri alarak devreye giren, devreye girdiğinde ise pilotun verdiği 

kumanda girdilerine müsaade etmeyen Manevra karakteristikleri Geliştirme 

Sistemini (MCAS) devreye sokar. 

MCAS ilavesi uçuş el kitaplarında değişiklik yapılmasını ve 737 MAX’ler ile uçacak 

mevcut bütün Boeing pilotlarının simülatör eğitimine tabi tutulmasını 

gerektirmektedir. Boeing pilotlarının simülatör eğitimlerine tabi tutulması havayolu 

şirketleri açısından ilave maliyet anlamına gelmektedir. Oysa Airbus A320 NEO 

modeli karşısında 737 MAX’lerin rekabet gücünü artırmak isteyen Boeing Firmasının 

ilave maliyete kesinlikle tahammülü yoktur. 

 

Pilot uçuş el kitaplarında MCAS, sadece ‘‘Tanımlar’’ bölümünde kendisine yer 

bulur. Öyle ki Lion Air kazasında hayatını kaybeden pilotların uçakta böyle bir 

sistemin varlığından haberleri dahi yoktur. 

Bir mühendisin birinci önceliği insandır, 737 MAX olayında ise özellikle uçuş 

emniyetidir. Mühendis etiği 737 MAX olayında çeşitli nedenlerle devreye girememiş 

ve ne yazık ki meydana gelen iki kazada 346 insan yaşamlarını yitirmiştir. İşlerini 

yaparken insanların güvenlik, sağlık ve refahını en ön planda tutmaları gereken ve 

bunların tehlikeye girmesi durumunda bildiklerini derhal açıklamaları gereken 

mühendisler üzerlerine düşen sorumluluğu yeterince yerine getirememiştir. 

Bir mühendisin etik sorumluluğu kaynak yetersizliği, maliyet artışı ve proje takvimi 

gibi nedenlerle kesinlikle göz ardı edilemez. Boeing mühendislerinin, çalıştıkları 

şirketin rakibi Airbus karşısında geride kalması ve sipariş alamaması gibi bir dertleri 

kesinlikle olmamalıdır. Nitekim sırf rekabet gücünü yükseltme uğruna göz ardı edilen 

mühendislik etiği sonuçta yüzlerce insanın boş yere hayatlarını kaybetmelerine neden 

olmuştur. 
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Yukarıda ifade edilen hatalar zincirinde Boeing 737 MAX olayının temelinde yatan 

neden; rekabet gücünü artırmak maksadıyla hava aracının aerodinamik yapısının 

bozulmasının yazılım ile telafi edilmek istenmesidir. Uçağın donanım 

konfigürasyonunda yapılan değişiklikleri telafi maksadıyla eklenen ve arıza yapma 

olasılığı bulunan ilave sistemlerin maliyet kaygıları nedeniyle, yedeklerinin olmaması 

ve pilotların yeni yazılım hakkında bilgilendirilmemesi ve eğitilmemesidir. 

 

Mühendislik etiğinin yanı sıra şirket yöneticilerinin maliyeti düşürme kaygısıyla göz 

ardı ettikleri gerçekler ve Federal Havacılık İdaresi yetkililerinin de bir Amerikan 

şirketinin çıkarlarını korumak gayesiyle şirketin dümen suyunda hareket etmesi de 

737 MAX olaylarında unutulmaması ve cezalandırılması gereken hususlardır. 

Bütün uçuculara ve seyahatlerinde havayolunu seçen yolculara 

emniyetli uçuşlar dilerim… 


