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Serenek4 
Frenleri pilotlar8 pistte yava1lamak irin kullan,rlar. Yuksek silratli olduklar, ifin ve T-37 

frenlerinde ABS gibi bir sistem olmad1g1 ifin e1it frenleme yapamazlar pilotun tecrubesine bagl1d1r. 
Hidrolik boruda en kuriik bir karak, disklerin yerine yan/1§ kafllmas,, lastik havas,n,n yetersiz 
bas,lmas, ar,zaya sebep olacakt,r. Sonu kesin ölum olmasa dahi urak kayb,na ve yaralanmalara sebep 
olacaktir. Pilotlar,n uraktan yerde atlama 1anslar1 olmad1g1 irin yang,n ftkma ihtimali rok yiiksektir 
ve yak,t dolu urak infllak ederse son ur yine ölum. 

Serenek 5 
Pilotlar,n urag, kontrol ederken dikey kuyrugun tak1l1 oldugu orta k1s1mdaki vida/ar, kontrol 

ediyorlar. As,/ dikey kuyrugu tutan en altta görmesi zor roklu perrinlerin oldugu dikkat edilmez ise 
görmesi zor olan bir yerdedir. Bu k1s1mda olu1an bir problem viril hareketi irin kullanilan kuyrugun 
i§levini yitirmesine sebep olabilir. Buna ilave olarak kunda telleri de zayiflatil,rsa ar1za garantilenmi§ 
olur. Urak virile girdiginde flkamaz duruma gelmi§ olur. 

Serenek 6 
Urak oksijen sistemine ihtisas ekibi tarafindan yap,lan bir i1lem sonucunda tiiplere oksijen 

yerine kokusu hemen ay,rt edilemeyecek bay1lt1c1 veya öldurucii bir gaz doldurulmas, kismen olsa da 
yeterli olabilir f akat teknik detaylar, iyice ara1t1r1lmal1 hata yap1lmamal1. Pilot paramparfa olacag, 
irin adli t,p incelemelerinde ortaya r1kmayacakt1r. 

Serilecek pilot önu ar1k, ba§ar1l1, urak tipindeki tecriibesi az olan ki1ilerden serilmelidir. 
Yukar1daki plan/ar, gerrekle1tirebilecegimiz personeller: 
UTGM.KEREM AK�ALI 
KD.BCV$.SATILMI$ YILMAZ 
KD.BCV$.AHMET CANTANCI 
KD.BCV$. YUSUF YllKSEL 
KD.BCV$.MUSTAFA FiDAN 
KD.BCV$.ÖMER TEKE 
KD.BCV$. CUNEYiT YAL�IN 
KD.BCV$. UMiT DAGDEviREN 
KD.B�V$.BORA BOZKIR 
KD.BCV$.HAMiT TA$DEMiR 
KD.BCV$. MURAT ERGEZEN 
KD.B�vs. OSMAN TURK 
B�V$.HAMDi BAR/$ 
BCV$. HAKAN KOCUM 
BCV$. SULEYMAN iZMiRLi 
KD.BCV$.ALTAN GÖKALP 
KD.BCV$.ALi �AKICI 
MUHSiN BIYIK 
Bu beige suc; örgiitiiniin s1n1r lann1 göstermesi ac;1s1ndan c;ok önemlidir. Zira bu belgeden, suc; 

örgiitiiniin TSK uc;ag1n1 dii�fuiip pilotlar1n1 öldiirebilecek �ekilde örgiitlendigi, bu eylemleri 
gerc;ekle�tirecek nitelikte ihtisas ekibini de kurdugu c;ok net bir bic;imde anla�1lmaktad1r. Suc; örgiitiiniin 
hedefine ald1g1 pilotlar ise '' önu arik, ba§ar,l,, urak tipindeki tecrubesi az olan '' pilotlard1r. Gerektiginde 
bu pilotlann, suc; örgiitiiniin ihtisas ekibi taraf1ndan uc;ag1n oksijen sistemine yap1lacak miidahale ile 
oksijen yerine kokusu hemen ay1rt edilemeyecek bay1lt1c1 veya öldiiriicil bir gaz doldurularak etkisiz hale 
getirilebilecegi, hatta uc;ak dii�tiigiinde pilot paramparc;a olacag1 ic;in Adli Ttp incelemelerinde ortaya 
c;1kmayacak �eklide öldfuiilebilecegi öngörtilmektedir. 

suc; ÖRGÖTÖNÖN iHTiSAS EKiBiNE iLiSKiN DEGERLENDiRME 
Suc; örgut-Uniin ihtisas ekibinden kas1t, yukar1da izah edilen uc;aklar1n du�uriilmesine ili�kin 

planlar1 ger9ekle�tirecek ekiptir. U9aklar1n du�uriilmesine ili�kin planlan uygulayacak olan ekip uc;ak 
bak1m ve kontrol-Unde görevli uzman personeldir. Suc; örgiitu bu ki�ilere ula�arak u9aklar1n dii�iirtilmesine 
ili�kin planlar1 uygulamaya koymaktad1r. ''x.doc'' dosyas1n1n sonunda bu plan1 gerc;ekle�tirebilecegimiz 
personeller ba�l1g1 alt1nda degi�ik riltbelerde toplam 18 ki�inin ismine yer verilmi�tir. Öte yandan Narin 
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Kormaz'dan elde edilen <;igli U�ak klasöriinde ayr1ca "xpersoneli.xls" ismi ile dosya haz1rlann11§ ve bu 
dosyada, u�ak bak1m ve kontroliinde görevli personel ve bu personelin hangi eylemleri ger�ekle�tirerek 
u9aklar1n du�Uriilecegine ili�kin a91klamalar1n yap1ld1g1 tespit edilmi�tir. ''xpersoneli.xls'' listesindeki 
ki�ilerin, su� örgiitiiniin u�aklar1n dii§iiriilmesine ili§kin planlann1 ger�ekle�tirecek ihtisas ekibi oldugu 
kabul edilmi§tir. Her ne kadar "x.doc" dosyas1n1n sonunda belirtilen 18 ki§i hakk1nda su� örgiitii 
taraflndan "plan/ar, gerf eklettirebilecegimiz personeller" a�1klamas1 yapilmt§ ise de; bu ki§ilerin su� 
örgiitu ile irtibatlar1na ili�kin herhangi bir tespit veya u9aklar1n u9u� öncesi a�amadaki bak1m ve 
kontrolleri s1ras1nda yapmalan veya yapmamalar1 halinde u�ag1n dii§mesine neden olacak eylemlerine 
ili§kin herhangi bir a�1klaman1n bulunmad1g1 anla�Ilmakla su� örgiitiiniin ihtisas ekibinin "xpersoneli.xls" 
listesindeki ki�iler oldugu kabul edilmi�tir. 

''xpersoneli.xls' ' 
''xpersoneli.xls'' isimli beige a91ld1g1nda 
1- Arda Dogan Sava�
2- Cemal Emre Giirsoy
3- Ömer <";ankaya
isimleri s1ralanarak, bu ii� ismin kar§1s1na gelecek §ekilde "Uf U§dan öncen pilot ile birlikte

bak,mdan ge/en urag,n son kontrollerini makinistler yapar bizim arkada�lardan arda dogan sava�, 
cemal emre giirsoy, emre yard,m, ömer rankaya, bizim makinist elemanlar. pilot bizim istemedigimiz 
ki§i ise gerekli if ler i yapacak arkada1lar. son kontrol yap1/1rken istedigi gibi yönlendirir. ali ercandan 
gelen Ufag1 pilot ile kontrol ederlerken i1lemin tam olup olmad1g1 noktas,nda pilotu yan/1§ 
yönlendirecek. eger ali ercan gerekli i.$lemi yapamad1 veya b�ka biri tam bak1nun1 yapt1 ise en kolay 
ve kesin sonuf getirecek 4 flaplar, az s1kma veya fazf,a s1kmak sureti ile 4i hitirecek ekip" 
a91klamas1n1n yap1ld1g1 tespit edilmi�tir. Bu a�1klamada; su� örgiitiiniin hedefine ald1g1 pilotun u9ag1n1n 
nas1l d-U�iiriilecegine ili�kin planlar1n en ince aynnt1s1na kadar anlat1ld1g1 götiilmektedir. U9u�tan önce 
pilot ile birlikte bak1mdan gelen u9ag1n son kontrollerini su� örgiitiiniin ekibi yani Arda Dogan Sava�, 
Cemal Emre Giirsoy, Emre Yard1m, Ömer <;ankaya yapmaktad1r. Bu ki�ilere ili�kin bizim arkada�lar 
tabiri ve yine bizim makinistler tabiri kullan1larak su9 örgiitiinun ekibi oldugu belirtilmi�tir. ''Pilot bizim 
istemedigimiz ki�i ise'' a�1klamas1yla su9 örgiitiiniin istemedigi pilottan bahsedilmektedir. Pilot bizim 
istemedigimiz ki�i ise gerekli i�leri yapacak arkad�lar'' tabiri ile a91klamada isimleri ge�en ki�ilerin su� 
örgiitii ad1na hareket ederek pilotun u�ag1n1n dii�iiriilmesi i9in gerekli miidahaleleri yapacag1 
anlat1lmaktad1r. ''Bizim arkada�lar, bizim makinistler, bizim istemedigimiz pilot, gerekli i�leri yapacak 
arkada�lar'' tabiri ile hep su� örgiitii ve onun ad1na hareket eden ki�iler kastedilmektedir. Bu ki�iler u9ag1n 
son kontrolleri yap1I1rken pilotu yanl1� yönlendirecekler, eger u9ag1n bak1m1 daha önce tam yap1ld1 ise 
''kolay ve kesin sonu9 getirecek i� flaplar1 az s1kma veya fazla s1kmak sureti ile i�i bitirecek ekip'' 
denilerek ''x.doc'' dosyas1ndaki 2. Se9enek olarak belirtilen plant uygulayarak u9ag1 dii�urecek hamleyi 
yapacaklan belirtilmi�tir. A�1klamada ismi ge�en ki�iler ''i�i bitirecek ekip'' olarak da nitelendirilmi�lerdir. 

''xpersoneli.xls'' isimli belgenin 4 ve 5 no ' lu sat1rlar1 bo� b1rak1ld1ktan sonra 6 no'lu sat1ra Arda 
Dogan Sava� ismi yaz1larak kar�1s1nda ''arda uraklar,n gövde arzalar,nda bizim sedat oldugunda 
hemen gövdeye bildirilecek sedatta bunu aliye özellikle vurgulayarak bak1m1 yapacak o arada ali 
kuyruk flaplar1n1 ya gev1etecek veya rok sikacak o urag,n döniilil bizi makinisit arkada1lardan 
birisine yar,s,n '' a�1klamas1 ile yine ''x.doc'' dosyastndaki 2. Seyenek olarak belirtilen plan1n uygulanarak 
u�ag1n nas1l dii�uriileceginin anlat1ld1g1 göriilmii�tiir.

''xpersoneli.xls'' isimli belgenin 7 ve 8 no'lu sat1rlar1 bo� b1rak1ld1ktan sonra 9 no'lu sat1ra yine 
Arda Dogan Sava� ismi yaz1larak kar�1s1nda ''urag,n yerde beklerken kanatlar1n1n riizgar ve sair 
nedenlerle hareket etmemesi irin pilot mahali (kokpit)ifinde lövyeyi kumanda kolu ile kilitlenir. Bunu 
makinist yapar Uf u1 zaman, makinist lövyeyi kilitten kurtat,r kilitleme kolunu a1ag1da 
sabitler.sabitlemeyi geviek yapar urak kalkmadan.eger sabitleme olmazsa ise ur Uf esnas,nda hareket 
edeceginden dolay, levyeye denk ge lir Uf ak kilitlenir yani pilot Ufaga istedigi hareketi veremez. Uf ak 
hareketine yönlendirilemeden gider ve rak1l1r'' a�1klamas1 ile yine Arda Dogan Sava�' 1n yapacag1 hamle 
ile u9ag1n nas1I du�iirilleceginin anlat1ld1g1 göriilmii�tilr. 

''xpersoneli.xls'' isimli belgede 10 no'lu sat1ra Cemal Emre GORSOY ismi yaz1larak kar�1s1nda 
''uru� öncesi kontrolde yag seviyesine bakar eksik ise tamamlar. Cemal emre giirsoy hif bakmaz urak 

Bu beige 5070 say1/1 Yasa hiikiimlerine göre elektronik olarak imzalanm1�tzr. iidNCj BÖLOM 244 

w
w

w
.N

ordic
M

onito
r.co

m



• yags1z Ufar motor yanabilir.yatk sarabilir.kalk11 dan önce hidrolik seviyesine bakar. Cemal emre
giirsoy kapag, afmadan konto/ ettim der .hidrolik eksik ise Ufag,n ini§ ,kalk11 sistemini ral11t1rd1g1
irin kontrol rok zor olur veya hif olmaz urak pistten fikar veya rak,labilir. '' a91klamas1 yap1larak X 
dosyas1ndaki 3 no'lu se9enek olarak belirtilen plan1 uygulayarak u9ag1 nas1l dii�iireceginin anlat1ld1g1 
göriilmii�tilr. 

''xpersoneli.xls'' isimli belgede 11 no'lu sat1ra Ömer <;ANKAYA ismi yaz1larak kar�1s1nda ''ufU$ 
öncesi kontrolde yag seviyesine bakar eksik ise tamamlar.ömer fankaya baktiktan sonra yag kapag,n, 
iyice sikmaz kapak ar1l1p yag akabilir. Urag,n yan,p dii§mesine neden olur. '' a91klamas1 yap1larak X 
dosyas1ndaki 3 no'lu se9enek olarak belirtilen plant uygulayarak u9ag1 nas1l dii�iireceginin anlat1ld1g1 
göriilmu�tiir. 

''xpersoneli.xls'' isimli belgede 12 no'lu sat1ra Mustafa YILDIRIM ismi yaz1larak kar�1s1nda 
''urakin kalk11 tan evvel egzoz unda yag kuruk ta§.boya k,r,k rat/ak ku1 varm, diye . Mustafa y1ld1r1m 
kontrol etmez urak ral11t1ktan sonra okzoz daki kuruk parralar urag1n egzoz una biiyiik rizikler afar 
urak egzoz yanabilir veya parralanabilir'' a91klamas1 yap1larak X dosyas1ndaki plan1 uygulayarak u9ag1 
nas1l dti�iireceginin anlat1ld1g1 görillmii�tiir. 

''xpersoneli.xls'' isimli belgede 13 no'lu sat1ra Din9er KILAVUZ ismi yaz1larak kar�1s1nda 
''urak,n kalk11 tan evvel egzoz unda yag kiiriik ta1.boya k,r,k ratlak ku1 varm, diye. Dinrer kilavuz 
kontrol etmez urak ral11t1ktan sonra okzoz daki kuruk parralar urag,n egzoz una biiyiik rizikler arar 
urak egzoz yanabilir veya parralanabilir'' a91klamas1 yap1larak X dosyas1ndaki plant uygulayarak u9ag1 
nas1l du�ilreceginin anlat1ld1g1 göriilmu�tiir. 

''xpersoneli.xls'' isimli belgede 14 no'lu sat1ra Levent TÖR ismi yaz1larak kar�1s1nda ''urak 
kalkmadan önce göz kontrolu yapar.fatlak k1r1k kopuk a11nan varm, ve boya at1k/ar1na bakar.yag yak1t 
hidrolik ve nitrojen seviyesini kontrol eder eksik ise tamamlar oksijen eksik ise onu doldurur bunu 
yapacak levent'' a91klamas1 yap1larak X dosyas1ndaki plant uygulayarak u9ag1 nas1l dii�iireceginin 
anlat1ld1g1 göriilmii�tiir. 

''xpersoneli.xls'' isimli belgede 15 no'lu sat1ra Onur PLEVNE ismi yaz1larak kar�1s1nda ''urak 
kalkmadan önce göz kontrolu yapar.ratlak k1r1k kopuk a§inan varm, ve boya at1klar1na bakar.yag yak1t 
hidrolik ve nitrojen seviyesini kontrol eder eksik ise tamamlar oksijen eksik ise onu do/durur bunu 
yapacak onur plevne'' a91klamas1 yap1larak u9u�tan önceki görevinin ne oldugu belirtilmi�tir. 

''xpersoneli.xls'' isimli belgede 16 no'lu sat1ra Alpaslan BOZKURT ismi yaz1larak kar�1s1nda 
''urak kalkmadan önce göz kontrolii yapar.ratlak k1r1k kopuk a11nan varm, ve boya at,klar,na 
bakar.yag yak,t hidrolik ve nitrojen seviyesini kontrol eder eksik ise tamamlar oksijen eksik ise onu 
dold ur ur alpaslan bozkurt bunu yapacak.pilotlar ur u1da havas,z kal,r. '' a91klamas1 yap1larak u9u�tan 
önceki görevinin ne oldugu belirtilmi�tir. 

''xpersoneli.xls'' isimli belgede 17 no'lu sat1ra Vural YENiEV ismi yaz1larak kar�1s1nda 
_ ''makinistin ucag,n Uf U$ öncesi veya sonras, olu1an sorunlarda elektrik ile ilgili i$ lemleri 
yapar.göstergeleri besleyen giif kahlolar,nda ol,qan y1pranma veya ,s,nmadan kaynaklanan baglant, 
i1lemlerini tam yapmaz gev1ek sikar veya yal1t1m, tam yapmaz.ufU§ s1ras1nda bunlar fikar veya yal1t1m 
olmad1g1 irin kisa devre olabilir. Uf ag,n aviyonik sistem ral1§maz Uf ak du1ehilir. '' a91klamas1 yap1larak 
u9u�tan önceki görevinin ne oldugu belirtilmi�tir. 

''xpersoneli.xls'' isimli belgede 18 no'lu sat1ra Omit DAÖDEViREN ismi yaz1larak kar�1s1nda 
''ufag1n telsiz sistemini kontrol eder pilotun hem kule hemde ögrenci pilotla iletilimini saglar kokpit 
deki göstergelerin fallilP fal11mad1g1n1 kontrol eder. telsiz ve kulakliklar, kontrol eder.ileti1im ile ilgili 
göstergelerin yar1s1na bakar. motorun arpi(RPM)em saati. Yak1t gösregelerine bakar. yak,t 
göstergesinin elektrik baglant1s1n1 zayif haglar buda kisa devre olup yak1t1 tam gösterir.yak1t1n az 
olmas,na ragmen tam gösterir Ufak havada yak1ts1z kalabilir. veya telsizlerin bak1n1 yapmadan yapt, 
göstererek Uf U§ s,ras,nda kule ile irtibat kesilir. '' '' a91klamas1 yaptlarak X dosyas1ndaki plant 

uygulayarak u9ag1 nas1l dii�iireceginin anlat1ld1g1 göriilmii�tilr. 
''xpersoneli.xls'' isimli belgede 19 no'lu sat1ra Adnan �ENOL ismi yaz1larak kar�1s1nda 

''makinistin gövdede olu§an fatlak k1r1k a11nma varsa b11nlar, tamir eder.flap ve kanatriklar, 
gövdeciler bakar bunlar sik kontrol edilen §eyler degildir ancak degi§imlerde s1k1/1r. Degi1im sonras, 
flaplar f azla s1k1lmak sureti lie fazla tork olu1ur Uf U§ s1ras1nda olu§acak basinfdan dolay, flaplar 
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