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UZMANINDAN UÇAK KAZALARINA DAİR DEĞERLENDİRMELER 

Pakistan’da düşen uçak sonrasında, uçak kazaları ve vaka incelemeleri konusunda 

uzman Dr. Öğretim Üyesi S. Haluk Kul değerlendirmelerde bulunarak, olabilecek olan 

kazaların önüne geçilebilmesi için yapılabilecek önlemlerden bahsetti. Haluk Kul 

ayrıca, “Dünya ortalamasına bakıldığında trafik kazalarında yılda 1 buçuk milyon kişi 

hayatını kaybediyor. Fakat bir uçak kazası kadar gündeme gelmiyor” diyerek hava 

yolunun en güvenilir ulaşım yolu olduğunu vurguladı.  

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı motorlarının 

arızalanması sonucu Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düştü. PK8303 sefer sayılı 

uçak 91 yolcu, 8 mürettebat taşıyordu. Lahor'dan ülkenin en yoğun havalimanlarından 

Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havaalanı'na giden uçak ikinci iniş denemesinde 

düşerken, 97 kişi hayatını kaybetti. Genellikle uçaktaki tüm insanların hayatını 

kaybetmesine sebep olan her uçak kazasından sonra gündem olan ve son zamanlarda 

uçakların yaşadığı teknik sorunların gündeme gelmesiyle birlikte, hava yolu ulaşımı ne 

kadar güvenilir sorusu da tekrar gündem oldu. Fakat yine de dünya ortalamasındaki 

ölümlere bakıldığında en güvenilir ulaşım şeklinin yine de hava yolu olduğuna dikkat 

çeken İstanbul Gelişim Üniversitesinden Uçak Kazaları ve Vaka İncelemeleri Eğitimcisi 

Dr. Öğretim Üyesi S. Haluk Kul, gelişen teknoloji ve alınacak olan tedbirlerle uçak 

kazalarının her yıl daha da azaldığını söyledi.  

“HAVALİMANLARI ŞEHİR MERKEZLERİNE ÇOK UZAK OLMALI” 

Pakistan’a ait olan uçağın bir yerleşim yerine düşmesi ve bu tip durumlarda yerdeki 

insanların da zarar görmemesi açısından havalimanlarının her zaman şehir dışına 

yapılması gerektiğini dile getiren Dr. Öğretim Üyesi S. Haluk Kul, bu şekilde 

oluşabilecek olan kazalarda zararın daha az olacağını söyledi. Haluk Kul, “Yolcular 

ulaşımı rahat olsun diye havalimanlarının şehir merkezine yakın olmasını istiyor. Fakat 

bunun bir yandan da riski var. Mesela Atatürk Havalimanının Yenibosna tarafına doğru 

pist bitimi tam Küçükçekmece Belediyesinin nikah salonunun olduğu yerdeydi. Bu son 

derece büyük bir risk, kalkış yapamayan uçağın çarpacağı yer nikah salonundaki 

birden fazla nikah için bulunan topluluğun olduğu yere olacaktır. Bu bizim maalesef 

şehirciliğimiz ile ilgili de bir sorun. Çünkü biz çok sıkışık yapılarda yaşayan insanlarız. 

Gelişmiş ülkelere baktığınızda ise yaygınlaşmanın olduğunu ve pist sonlarının ve 

civarlarının şehirden uzaktan olduğunu görmekteyiz. Hatta bizde şöyle bir yaklaşım 

var; havalimanına yakın olması emlak açısından fiyatların artması olarak 

değerlendiriyor. Fakat gelişmiş ülkelerde havalimanından uzakta olan yerler tercih 

edilir. Bu durumda herhangi bir kalkış ve iniş esnasından yaşanabilecek olan sorunlar 

için pist sonu ne kadar açık olursa o kadar yerdeki insanlar açısından iyi olur” dedi. 
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“KABİN GÖREVLİLERİ TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER HAYATİ ÖNEM 

TAŞIYOR” 

Her uçuş öncesinde yolculara kabin görevlileri tarafından verilen eğitimlerin de son 

derece hayati önem taşıdığını ifade eden Kul, “Örneğin uçak bir şekilde acil iniş yaptı, 

fakat uçakta yangın var çok hızlı bir şekilde kaçılması lazım. İşte bu çok hızlı bir şekilde 

kaçılmanın sağlanması için buradaki prosedürlere uyulması gerekiyor. Ya da bir miktar 

enerji aktarımı ile sert iniş yapıldı bu sert inişte pisi pisine insanların kollarını 

bacaklarını hatta burunlarını kırmamasını sağlamak için bu tedbirlere uymak lazım. Ya 

da suya başarılı bir şekilde iniş yapıldı diyelim uçakla beraber batmamak için hemen 

düzgün bir tahliye yapılması ve kurtarma ekipleri gelene kadar da suyun üzerinde 

kalabilmek için can yeleklerinin kullanılmasını bilmek gerekiyor. Bu bağlamda 

havacılıkta yazılmış olan her kural deneyimlerle ve can kaybı ile kazanılmıştır. Uçağın 

kasidesi kurallardır” şeklinde konuştu.  

HAVACILIKTA EMNİYET VE GÜVENLİK 

Gelişen teknoloji ile birlikte uçak kazalarındaki ölüm oranlarını düşürecek yöntemlerin 

gün geçtikçe arttığını bu bağlamda havacılığın büyük bir özveri ile çalışarak ilerlediğini 

ifade eden Kul, “Havacılıkta emniyet kazanın olmaması durumudur. Güvenlik ise 

yasadışı eylemlerin olmamasıdır. Havayollarında emniyet açısından üç tane aşama 

oluyor, başlangıçta mekanik ve teknolojik olarak sistemlerin hatasız olması istenir. 

Bunlarda belli bir yetkinliğe gelince bunları kullanan insanların yani pilotların ve bakım 

yapan teknisyenlerin bu işi çok düzgün yapabilmesine bakılıyor. Daha sonra ikinci 

aşama havacılığı düzgün bir örgütle doğru işleri yapan kişilerin doğru teçhizatla doğru 

işlemler yapabilir hale gelmesine çalışılınıyor. Teknolojik olarak uydu yoluyla 

navigasyon sistemleri var, bizde kullanıyoruz bunu, daha önceden udu ile navigasyon 

konum belirlemede hız yön belirleme işlemleri yapılamıyordu birkaç kazadan sonra 

askeri uygulamadan sivil uygulamalara da geçildi. Şu anda standart hale geldi. Bunun 

dışında çok farklı sistemler de var. Sürekli olarak düşünülerek hayal edemeyeceğimiz 

kadar süreçler, kontrol, ölçüm ve kayıt altındadır” ifadelerini kullandı.  

“HAVA YOLU ULAŞIMINDA ÖLÜM ORANI ÇOK DAHA DÜŞÜK” 

Hava yolu ulaşımlarının kara yolu ulaşımlarına nazaran ölüm oranlarının arasında çok 

fazla fark olduğunu da vurgulayan Kul, “ 

Havacılık faaliyetleri her sene yüksek miktarda artmaktadır, Covid 19 nedeniyle 

bugünlerde bir azalma var ama her sene taşınan yük miktarı, sefer miktarı havadaki 

uçak miktarı ve yolcu sayısı artıyor. Fakat buna rağmen yıl içerisinde ölen insan miktarı 

askeri havacılığı ayrı tutuyoruz, sivil havacılıkta belli bir düzeyin altında tutuluyor. 

Bundan 20 sene önce 1500-2000’lerde olan sayı bu son yıllarda 850 oldu. Oysa dünya 

ortalamasın bakıldığında trafik kazalarında her yıl 1 buçuk milyon kişi hayatını  
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kaybediyor. Fakat bir uçak kazası kadar gündeme gelmiyor. Her ne kadar çok 

sansasyonel olsa da uçak kazalarına rağmen havacılığın uçuş emniyeti açısından en 

emniyetli ve en güvenilir yolculuk tarzı olduğunu belirtmekte fayda var” dedi.  

“İHMALİN ULUSLARARASI STANDARTLARDA OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM” 

Son olarak da kazalarda herhangi bir insan ihmalinin olup olmaması durumu hakkında 

da değerlendirmelerde bulunan Kul, “İnsanın doğasında hata yapmak vardır. Fakat 

hata olması durumunda bunları telafi edebilecek ya da hata yaptığını fark ettirebilecek 

önleyici sistemler kullanılır. İhmalin uluslararası standartlarda olmayacağını 

düşünüyorum. Havacılıkta yapılacak olan ufak bir ihmal insanlığa karşı işlenecek bir 

suçtur. Bir otomobilin trafik kazasına karıştığını düşünün, buradaki faciaya neden olan 

şey enerjidir yani genelde arabanın hızından dolayıdır. Kazaya karışan uçak yaklaşık 

40 ton civarında yani bir otomobilin 40 katı ağırlığında, hızı bir otomobilin 10 katı 

kadardır. Yani patlarsa bu çok büyük kazaya neden olur. Havacılıkta bir kaza olursa 

hiçbir zaman bir suçlu aramayız, yani bir linç girişimi olmaz. Sistemde bir hata olmuşsa 

bunun nedenlerini aktif ve pasif hataları test edip buna göre önlem almaya çalışırız. O 

yüzden kişiler hata yapmış olsa bile mümkünse anında ya da sonrasında söylenerek 

güven ortamı oluşturulur” diyerek sözlerini sonlandırdı.   

ÜNİVERSİTELERİN TANITIM GÜNLERİ ‘ONLİNE’ YAPILACAK 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na az bir zaman kala üniversiteler de aday öğrenciler 

için tanıtım günleri hazırlıklarına başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tanıtımların 

üniversite ziyaretlerinin yanı sıra bu yıl online olarak da gerçekleştirileceğini söyleyen 

Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Üniversitelerin sosyal medya hesapları üzerinden 

canlı yayınlanan tanıtım günlerinde, aday öğrenciler ilgilendikleri bölümlerin öğretim 

elemanları ile iletişime geçebilecek” dedi. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin 27 – 28 Haziran 2020 olarak 

güncellenmesinin ardından üniversiteler de aday öğrenciler için tanıtım günlerine 

başladı. Covid-19 salgını sebebiyle yapılacak olan tanıtımlar ise bu yıl online olarak da 

gerçekleştiriliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde yarın başlayacak ‘Online Tanıtım 

Günleri’ hakkında konuşan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, ‘Tanıtım günleri ile 

üniversitelerin bölümleri, yabancı dil imkânları, barınma ve burs imkânları, sosyal, 

kültürel, sportif faaliyetler, kampüste yaşam ve akademisyenler hakkında 

bilgilendirmeler yapılacak. Tanıtımlar canlı olarak her gün 16:00’da başlayacak” diye 

konuştu. 
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“ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLETİŞİME GEÇİLECEK”     

Her yıl öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla 

üniversite tanıtım günleri düzenlendiğini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu 

etkinlikleri online olarak da düzenlediklerini söyleyen Rehberlik Uzmanı Elif Aluç 

Gülşen, “Üniversitelerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan tanıtım 

günlerinde, aday öğrenciler ilgilendikleri bölümlerin öğretim elemanları ile iletişime 

geçebilecek” diye konuştu. 

“DAHA FAZLA ADAY LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLECEK” 

Lisans programları için ilgili puan türünde 180 olan barajın 170’e çekilmesinin daha 

fazla adayın lisans programlarını tercih edebileceğini belirten Gülşen, “Bu 112.000-

195.000 civarında aday olarak tahmin ediliyor. Ancak baraj değişikliğinden etkilenecek 

kitle daha çok sınavın AYT (Alan Yeterlilik Testi) oturumunda baraj sıkıntısı olan 

öğrenciler olacaktır” ifadelerini kullandı. 

“ÖĞRENCİLER KONULARI YETİŞTİREBİLECEK” 

Sınav tarihinde yapılan değişikliklerin öğrencilerin konuları yetiştirememesi gibi bir 

durum ile karşı karşıya bırakmayacağını ifade eden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, 

“Bu yıla özgü olarak sınav müfredatında da bir takım değişikliğe gidildi. 12’nci sınıfın 

ikinci döneminde işlenen konular sınav müfredatından çıkarıldı. Bu durum 12’nci sınıf 

öğrencilerinin mezuniyet işlemlerinde de bir takım farklılıklar yarattı. 2019 – 2020 

eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönem alınan notlar geçerli 

olacak. Yılsonu puanı birinci dönem alınan notlar ile belirlenecek. Yılsonu başarı puanı 

50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçebilecek. Sınıf geçme şartını taşıyan 12’nci 

sınıf öğrencileri diploma alıp mezun olabilecek. 12.Sınıf öğrencilerinin başarısız veya 

sorumlu derslerinin olması YKS’ye girmeleri için engel oluşturmayacaktır. Bu durumda 

üniversiteye yerleşen öğrenciler, diplomalarını aralık ayı sonuna kadar öğrenim 

gördüğü yükseköğretim kurumuna ibraz etme hakkına sahip olacaklar. 12’nci sınıf 

öğrencilerinin ortaöğretim başarı puanları; 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfın birinci döneminin 

yılsonu notları aritmetik ortalaması hesaplanarak oluşturulacak” ifadelerini kullandı. 

“EKSTRA PANİĞE GEREK YOK” 

Bir yıldır sürdürülen maratonun son 100 metresine gelindiğini ifade eden İstanbul 

Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Havalar sıcak diye, 

virüs var diye çalışmalarımızı gevşetemeyiz aksine en hızlanmamız gereken 

dönemdeyiz. Bu nedenle aday öğrencilerin konu bazlı veya genel denemeleri sık 

çözmesi gerekiyor. Eksiklikler tespit edilip, kısa sürede giderilebilir. Öğrenciler artık  
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uyku ve yeme düzenine dikkat etmeli. Biyolojik saatimizin sınav gününe rahatça uyum 

sağlaması için bu rutini oluşturmak gerekiyor. Gerçek sınav koşulları nasılsa ona 

uygun ortamda ve koşullarda deneme çözmeliyiz. Bu süreçte en çok dikkat etmemiz 

gereken bir diğer faktör de “Pozitif olmak”. Olumsuz konuşmaların olduğu ortamlardan 

sessizce uzaklaşmak bize fayda sağlayacaktır. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 

“Avantajlı bir sınav formüle edilmiştir” sözüne dayanarak, öğrencilerin içinde 

bulunduğumuz süreç dolayısıyla ekstra bir panik yaşamasına gerek yok” diye konuştu. 

ÖĞRENCİLERE TELAFİ SINAV İMKÂNI 

Yükseköğretim Kurulu’nun(YÖK) dijital ortamda yapılacak dönem sonu sınavlarına 

yönelik üniversitelere gönderdiği ilkeler doğrultusunda kabul edilebilir sebeplerle 

sınava giremeyen öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı verildiğini hatırlatan 

Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu, “Alınan kararlar yalnızca salgın dönemi ile sınırlı” dedi. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), 

üniversitelerdeki uygulanacak dönem sonu dijital sınavlar için öğrencilere teknik destek 

sağlanmasından sınav güvenliğine kadar uygulanacak ilkeleri belirleyerek, 

üniversitelere gönderdiğini duyurdu. Buna göre, kabul edilebilir sebeplerle sınava 

giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için telafi amaçlı çevrimiçi sınav 

imkânı verileceği bildirilen ilkelerde yer aldığı İGÜ tarafından belirtildi.    

“KARARLAR SALGIN DÖNEMİ İLE SINIRLI”  

Konu hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri 

Kuruoğlu, “YÖK öğrencilerinin sesini duydu ve üniversitelere gönderdiği yazıda 

sınavların ilkelerini belirledi. Alınan kararlar yalnızca salgın dönemi ile sınırlı. Ayrıca 

üniversitelerde dijital ortamlardaki sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için 

öğrencilerin teknik ve idari destek alabileceği yapılanmalar oluşturuluyor. Kabul 

edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı 

veriliyor” dedi. 

 “GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINACAK”  

Teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli prosedürler 

belirlendiğini ifade eden Kuruoğlu, “Çevrim içi değerlendirmelerde, sınavın türüne 

uygun olarak öğrencilere yeterli süre verilecek. Dezavantajlı, engelli öğrencilerin 

sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli bütün tedbirler 

alınacak” dedi. 
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KORONAVİRÜS MESLEK SEÇİMLERİNİ DE ETKİLEDİ  

Koronavirüs salgınının öğrencilerin meslek seçimlerini de etkilediğini belirten İstanbul 

Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Üniversite tanıtım 

günleriyle aday öğrenciler tercihlerini de belirmeye başladı. Öğrenciler daha çok sağlık 

ve mühendislik bölümlerini tercih etmek istiyor” dedi. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin 27 – 28 Haziran 2020 olarak 

güncellenmesinin ardından üniversiteler de aday öğrenciler için tanıtım günlerine 

başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tanıtımlar üniversite ziyaretlerinin yanı sıra bu 

yıl online olarak da gerçekleştiriliyor. Online görüşmelerde bölüm tercihlerinde 

koronavirüs salgınının etkili olduğunu ifade eden Gayretli, “Tüm sağlık programları, 

bilgisayar, elektrik – elektronik, mekatronik, inşaat mühendisliği bölümleri ve mimarlık 

bölümü yoğun ilgili görüyor” diye konuştu. 

“SALGIN BÜYÜK BİR DEĞİŞİME SEBEP OLDU” 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yükseköğretimde sessiz devrim niteliğinde 

uyguladığı politikaların sıçramaya sebep olduğu vurgusunu yapan Gayretli, salgın 

sürecinin çok iyi yönetildiğini belirterek, “Salgın bize dijitalleşmenin ve teknolojinin 

hayatımızın her alanını etkisi altına aldığını gösterdi. Hazır altyapılarımızla, eğitimde 

teknolojiyle dönüşüm geçirdik. Bu dönüşüm aday öğrencilerin tercihlerine etki edecek 

kadar büyük bir değişime sebep oldu” dedi.    

“ÖRNEK MİMARİ PROJELERE İMZA ATABİLİRİZ” 

Salgının müstakil konut projelerine ve akıllı ev teknolojilerine ihtiyaç doğurduğunu 

belirten Gayretli, “Yüksek katlı binaların balkonsuz dairelerinde mahsur kaldık. 

Dışarıya adım atamaz olduk. Türk mühendislerinin ve mimarların zekâsıyla yapılan 

çalışmalar dünyaya değer katacak. Geçmişten günümüze kadar uzanan mimari bir 

kültüre sahibiz. Bu kültür bu sayede yeniden canlanacaktır” dedi. 

“KENDİNİZİ NE KADAR TANIYORSUNUZ?” 

Rehberlik uzmanlarının ve danışmanlarının YKS öncesi de öğrencilerin yanında 

olduğunu hatırlatan Gayretli, “ Bu sınav bilginin yanı sıra, psikolojik olarak hazır 

olmanın da gerekli olduğu bir sınav. Her zaman da öyleydi. Bilgi eksiklerinizi 

tamamladınız, denemelerinizi çözdünüz; peki stratejiniz hazır mı? Psikolojiniz ne 

durumda? Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Öğrencilerin başarılı olmasını sağlayacak 

şey yüzde 50 olarak bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar ise; yüzde 50 de iyi bir 

sınav stratejisinden, güçlü psikolojiden ve kendini tanımaktan geçiyor” diye konuştu. 


