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bülten, tMMob Makina Mühendisleri odası eskişehir şube-
si üyelerine bedelsiz olarak gönderilir. Gönderilen yazıların 
yayınlanıp yayınlanmamasına tMMob Makina Mühendisleri 
odası eskişehir şubesi Yönetim kurulu karar verir. Yayınla-
nan yazılardaki sorumluluk, yazarlarına, ilan ve reklamdaki 
sorumluluk ilan veren kişi ve/veya kuruluşa aittir. bültene 
gönderilen çeviri yazılarının kaynağı mutlaka belirtilir. Gön-
derilen yazılar yazarlarına geri verilmez.
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SunuM

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımızla,

Oda Genel Kurul ve Seçimlerimizin ardından 
1 yılı geçti. Özellikle sağlık açısından çok 
zor geçen bir yılın ardından geriye dönüp 

baktığımızda yaşamın her alanına olduğu gibi biz 
mühendislerin yaşantılarına da birçok yeni kavram 
girdi. Bu kavramların en başında evden çalışma yer 
almaktadır. 

Geçirdiğimiz dönem içerisinde kamu sağlığı açısın-
dan öneminin gerçekten büyük olduğunu görüyo-
ruz.Eğitim, kurs ve seminerlerimize online olarak 
devam ediyoruz. Hem Şubemiz hem de Oda Mer-
kezimiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklerimizi 
sosyal medya hesaplarımız, internet sitemiz ve tele-
fon uygulamalarımız üzerinden takip edebilir, kayıt 
yaptırabilir ve katılım sağlayabilirsiniz.

Protokol imzaladığımız belediyelerin sınırları içeri-
sinde yer alan asansörlerin periyodik kontrollerinde 
pandemi sürecine rağmen personellerimizin özveri-
li çalışmalarıyla büyük bir bölümünün kontrollerini 
gerçekleştirdik. 

Kamu yararı doğrultusunda kontrollere başladı-
ğımız 2012 yılından bu yana gerçekleştirmiş ol-
duğumuz asansörlerin periyodik kontrollerinde 
şehrimizde bulunan asansörleri daha güvenli halde 
kullanılmasına yönelik katkımızın büyük olduğunu 
düşünüyoruz.   

Geçtiğimiz dönem içerisinde X. Ulusal Uçak Hava-
cılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’nın ardından 
önümüzdeki dönemde de Odamız adına on birinci-
sini gerçekleştirmek adına sekreteryalığını yeniden 
üstlenerek havacılığın önde gelen kenti olan şehri-
mizde yapmanın onurunu yaşayacağız. Aynı zaman-
da önümüzdeki dönem içerisinde demiryollarının 
keşişim noktası olan kentimizde Raylı Sistemler 
Sempozyum ve Sergisi gerçekleştirmeyi planlıyo-
ruz.

Her türlü soru, sorun ve önerileriniz için bizlerle 
dijital platformlar dahil olmak üzere iletişime geçe-
bilirsiniz. Sağlıklı, mutlu ve birlikte geçireceğimizin 
günlerde görüşe bilmek dileğiyle.

“Kanatlı bir gençlik memleketin geleceği ba-
kımından en büyük güvencedir. Bir gün batılı 
ayaklar Ay’da ayaklarının izlerini bırakacaklar-
sa, bunların arasında bir de Türk’ün bulunması 
için şimdiden çalışmalara girişmek, aşamalar 

kaydetmek gerekir.”

Mustafa Kemal Atatürk
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eĞİtİMleR

eĞiTimler
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 

TARİHİ
EĞİTİMİN 
YERİ

KATILIMCI 
SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Kursu 
(Mühendislere Yönelik) 
Çevrimiçi

M. Simavi Bakır 

(Makina Mühendisi) 08-10 Şubat 2021 Eskişehir 11

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı 
Kursu (Çevrimiçi)

Erhan İnan 
(Makina Mühendisi)

15-18 Şubat 2021 Eskişehir 18

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMCİ EĞİTİM 
TARİHİ EĞİTİMİN YERİ KATILIMCI 

SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) 
Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 

Mühendisi)
14-15 Ocak 2021 Afyonkarahisar İl 

Temsilciliği 11

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) 
Kursu

Erkan Sütpınar   
(Makina 

Mühendisi)
15-16 Şubat 2021 Afyonkarahisar İl 

Temsilciliği 7

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı) 
Kursu

Enis Emrah 
Ertan   (Makina 

Mühendisi)
25-26 Şubat 2021 Kütahya İl 

Temsilciliği 9

Teknik perSonel YeTişTirme kurSları 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ONLİNE EĞİTİM 15-18 ŞUBAT 2021/ESKİŞEHİR

LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU/AFYON
LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU/25-26 
ŞUBAT 2021/KÜTAHYA
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şube’Den HabeRleR

Topluluk önünde konuşma 
webinarı gerçekleşTirildi

Şubemiz tarafından 08 Ocak 2021 tarihinde “Topluluk Önünde 
Konuşma” konulu webinar gerçekleştirildi.

Makina Mühendisi Cenk Oskay’ın 
konuşmacı olarak katıldığı we-

binarda  “İnsanların en çok korktuk-
ları şeyin başında Topluluk Önünde 
Konuşma olduğunu ifade eden Oskay; 
korkularımızı yenmek için neler yap-
mamız gerektiğini, iletişimde; beden 
dili, söyleyiş tarzı ve sözcüklerin önem 
derecelerini, sunum dosyası hazırlar-
ken dikkat edilecek konulara değindi. 
Webinara 55 kişi katıldı.

bakımın endüSTri deVrimi ile 
eVrimi SöYleşiSi gerçekleşTirildi

“Bakımın Endüstri Devrimi İle Evrimi Söyleşisi”ni 22 Ocak 2021 
tarihinde saat 21:00’da online olarak gerçekleştirdik.

Makina Mühendisi Nezih Tok’un konuşmacı olduğu 
seminere 52 kişi katıldı. Tok ; “Sanayi Devrimleri, 
Bakım Departmanının Tarihçesi, Türkiye’deki Top-

lam Üretken Bakım (TPM) Başarıları, Toplam Üretken Bakım 
(TPM), TPM Hedefleri, TPM ve Geleneksel Bakım Mukaye-
sesi, Tesis ve Makine Arızalarının Nedenleri, Otonom Bakım, 
Çalışanların Görevleri, Bakımcıların Görevleri, Donanım 
Kontrol Listesi, Bakım Planlama, Önleyici Bakım, , Verilerin 
Değerlendirilmesi Bakım ve Varlık Programları (Enerji Prog-
ramlama), Dijital Dönüşüm- Sanal Gerçeklilik, Endüstri 4.0 
ve Türkiye’deki Uygulamalar konuları hakkında bilgi verdi. 
Söyleşi sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.
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Xı. uluSal uçak, HaVaCılık Ve 
uZaY müHendiSliĞi kurulTaYı 

düZenleme kurulu 1. ToplanTıSı 
gerçekleşTirildi

Odamız adına Şubemiz sekreteryalığında düzenlenecek olan XI.  Ulu-
sal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Düzenleme Kurulu 

1. toplantısı 09 Ocak 2021 tarihinde saat 14:00’da gerçekleştirildi. 

Düzenleme Kurulu toplantımız Covid-19 salgı-
nı nedeniyle kişisel mesafenin korunabilmesi 
amacıyla zoom programı üzerinden gerçekleşti-

rildi. 18 üyenin katılımı ile düzenlenen toplantıya Oda 
Merkezi, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Mersin Şube temsilcileri katıldılar. Toplantıda bir ön-
ceki kongre hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Ger-
çekleşecek olan kurultayın amaç ve kapsamı ile bildiri 
konuları hakkında görüşüldü. Kurultay yürütme kuru-
lu ve kurultay sekretaryası belirlenerek, kurultayın ha-
zırlık çalışmalarına başlanmış oldu.

mmo eĞiTim Sorumluları 
ToplanTıSı Yapıldı

Covid-19 pandemisi süre-
cinde Odamız tarafından 
yürütülen eğitim faaliyetle-

rine yönelik çevrim içi toplantı 23 
Şubat 2021 tarihinde gerçekleşti-
rildi. Eğitim Sorumlumuz Marife 
Elçin Çetinköprülü’nün katıldığı 
çevrim içi toplantıda online olarak 
gerçekleştirilecek eğitim ve sınav-
lara yönelik konular görüşüldü. 
Eğitimlerimiz ve gelişen süreçle 
alakalı bilgiler verildi. Öte yandan 
toplantıda, yapılması planlanan fa-
aliyetler hakkında da karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu.
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şube’Den HabeRleR

makina müHendiSleri odaSı eSkişeHir 
şubeSi, elekTrik müHendiSleri odaSı 

eSkişeHir şubeSi Ve inşaaT müHendiSleri 
odaSı eSkişeHir şubeSi ToplanTı YapTı

Toplantıya Makina Mühendisleri Odası Es-
kişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
Tomsuk, Makina Mühendisleri Odası Eskişe-

hir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat, 
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Metin Uçkun, Elektrik Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kelleci, Elekt-
rik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Şakar, Elektrik Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu  Yazmanı Doğukan Yurttaş, İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Orkun Kılıç, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Üyeleri Fulya Pinici, Yahya Kaya katıldı. Or-
tak hareket edilerek ilişkilerinin geliştirilmesi adına 
yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. 2022 yılında yapılması planlanan Raylı 
Sistemler Sempozyumu hakkında görüşüldü. 

Xı. uluSal uçak, HaVaCılık Ve 
uZaY müHendiSliĞi kurulTaYı 

YürüTme kurulu 1. ToplanTıSı 
gerçekleşTirildi

XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Yürütme Kurulu 1. 
Toplantısı  27 Ocak 2021 tarihinde saat 19:00'da online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda kurultayın amaç 
ve kapsamı, kurultayda ele 
alınacak konular, kurultay 

danışmanlar kurulu ve destekle-
yen kuruluşlar belirlenmesi gün-
dem maddeleri hakkında görüşül-
dü. Toplantıya Kurultay Yürütme 
Kurulu’ndan Hakan Öztürk, Prof. 
Dr. Oğuz Çolak, Prof. Dr. Melih 
Cemal Kuşhan, İsmail Saçkesen, 
Cihan Altun, K. Levent Güler, İl-
ker Özcan, ve Kurultay Sekteri 
Marife Elçin Çetinköprülü katıldı.
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şube’Den HabeRleR

makina müHendiSleri odaSı 
eSkişeHir şubeSi YöneTim 

kurulumuZ boZüYük belediYe 
başkanını ZiYareT eTTi

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Bozüyük 
Belediye Başkanı Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube-
si Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, 
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şu-

besi Yönetim Kurulu  Sekreteri  Neşet Aykanat, Ma-
kina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim 
Kurulu  Saymanı Esra Turan,  Makina Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şube Müdürü İlker Özcan ve Ma-
kina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi  Asansör 
Kontrol Merkezi Birim Sorumlusu İbrahim Küçüka-
çıl 08.02.2021 tarihinde  Bozüyük Belediye Başkanı 
Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti. Zi-
yarette 2020 yılında Asansör Periyodik Kontrol Pro-
tokolü ile başlayan işbirliği ve kamusal denetim için 
karşılıklı durum değerlendirilmesi yapılarak sonuçlar 
değerlendirildi.

Bozüyük Belediyesi ile Şubemiz arasında 18.02.2020 
tarihinde imzalanan Asansör Periyodik Kontrolü Pro-
tokolü ile Bozüyük Belediyesi Sınırları içerisindeki 
asansörlerin periyodik kontrollerine başlanmış olup 

bununla birlikte Makina Mühendisleri Odası Bozü-
yük İrtibat bürosu açılışı gerçekleştirilerek de birebir 
iletişim avantajı sağlandığı belirtildi. Firmalarla ya-
pılan toplantılarla bakım listeleri gözden geçirilmiş 
yapılan saha taraması ile mevcut asansör envanteri 
çıkarıldı ve yıl sonuna kadar asansör periyodik kont-
rolleri yüzde 100 oranında tamamlandığı konusunda 
bilgi verildi.

Yapılan değerlendirmede önceki dönemde; 629 adet 
asansörün 169 adet kırmızı, 13 adet sarı, 222 adet 
mavi, 203 adet olan yeşil etiket renkleri;  2020 yılı so-
nunda toplam 750 asansör için; 38 adet kırmızı, 3 adet 
Sarı, 267 adet mavi ve 442 adet yeşil renkli etiketli 
asansör durumuna çevrilerek büyük bir kamusal de-
netleme sağlandığı, her yıl Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından yayınlanan asansör periyodik kontrol 
birim fiyat tablosunda yer alan taban ve tavan fiyatla-
rından taban fiyat uygulaması yapılarak belediyecilik 
anlayışının gereğinin yerine getirildiği belirtildi.
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şube’Den HabeRleR

şube YöneTim kurulumuZ 
eSki genel müdürü oĞuZHan 

öZen’i ZiYareT eTTi
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu ESKİ 

Genel Müdürü Oğuzhan Özen’i ziyaret etti.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Atila Tomsuk, Makina Mühendis-
leri Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Saymanı 

Esra Turan, Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yö-
netim Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat, Makina Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Nergis Uygun 
Baş, Metin Uçkun ve Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şube Müdürü İlker Özcan, 18.02.2021 tarihinde ESKİ Genel 
Müdürü Oğuzhan Özen’i ziyaret etti. 

Hayırlı olsun ziyaretinde Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Atila Tomsuk, ESKİ'nin kent için çok önemli bir kurum ol-
duğunu ifade ederek Özen’e çalışmalarında başarılar diledi. 
Özen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür etti.
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uZaY çöplüĞü
İlk uydunun fırlatıldığı 1957 tarihinden günümü-

ze, uzaya 10500’ün üzerinde uydu; iletişim, askeri 
bilgi toplama, uzaktan algılama, seyrüsefer, uzay 

keşfi ve bunun gibi birçok amaçla fırlatıldı. 3300’ün 
üzerinde uydu ise hala operasyonel durumda. Kalan 
uyduların bir kısmı atmosfere inerek yanmış, bir kısmı 
Dünya dışı yörüngelerde ilerlerken, büyük çoğunluğu 
ise, işe yaramaz bir şekilde Dünya’nın yörüngesinde 
dolaşmakta.

 Dünya yörüngesinde, görevleri bitmiş şekilde 
dolaşan uydular, fırlatıldıktan sonra yörüngede kalan 
roket parçaları gibi nesneler “Uzay Çöplüğü”nü oluş-
turur. Fırlatılan uydu sayısının çok yüksek sayılara 
çıkmasının bir sonucu olarak, uzay çöplüğü son yıl-
larda hatrı sayılır derecede artmıştır. Sayıları artan ve 
saniyede 8-10 km hızla hareket eden bu çöpler, sahip 
oldukları bu yüksek hız nedeniyle, hala görevlerine 
devam eden uydular için büyük bir tehdit oluşturmak-
tadır. Öyle ki yaklaşık 10 cm büyüklüğündeki bir uzay 
çöpü, görev yapan herhangi bir uyduya çarpacak olur-
sa, onu parçalayıp, uzayda onlarca yıl dolaşacak olan 
binlerce küçük tehlikeli uzay çöpü oluşturabilir.

Bu noktada uzay çöpleriyle mücadele etmek için üç 
temel yaklaşımdan bahsedilebilir:
1. Daha fazla uzay çöpü oluşmasını sınırlamak için 
adımlar atmak
2. Uzay çöplerini yörüngeden temizlemek
3. Görev yapan uydularla olası çarpışmaları engelle-
mek 
Maalesef bu yaklaşımlar günümüzde oluşan problem-
leri çözmek için yetersiz kalmaktadır. Bu sorunu çöz-
mek için atılması gereken en büyük adımlardan biri, 
fırlatılan uydu sayılarına sınırlandırmak olsa da; son 

yıllarda, fırlatılan uydular, beklenen durumun aksine, 
tarihinin en yüksek sayılarına ulaşmış durumdadır. 
Özellikle SpaceX, Boeing, OneWeb, Telesat gibi şir-
ketler, yakın gelecekte, takım halinde çalışacak olan 
15 binden fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi plan-
lamaktadır. Bu yazının yayımlandığı tarih itibarıyla 
SpaceX şirketi, Starlink Projesi kapsamında 1000’den 
fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmiş bulunmakta. 

 Fırlatılan bu uydu takımları, yörüngede do-
laşan uydu sayısını önemli ölçüde değiştirecek. Öyle 
ki, önümüzdeki 10 yılda fırlatılacak olan toplam uydu 
sayısı, geçtiğimiz 60 yılda fırlatılan toplam uydu sayı-
sından fazla olabilir. Bu uyduların kullanım ömürleri 
bittikten sonra ne yapılacağı, diğer operasyonel uydu-
lara zarar vermeyecek şekilde çöplüğe dönüştürülme-
leri planlanmalıdır. 

 

Uzay çöplerinin aktif yöntemlerle temizlenmesi için 
birçok proje geliştirilmiştir. Bu projeler, aşağıdaki 
başlıklar altında sıralanabilir:

•Lazer tabanlı yöntemler
•İyon ışını kullanma tabanlı yöntemler
•İp kullanma tabanlı yöntemler
•Yelken tabanlı yöntemler
•Uydu tabanlı yöntemler
•Dinamik sistem tabanlı yöntemler
•Diğer yöntemler

 Lazer tabanlı yöntemler, yer tabanlı ve uzay 
tabanlı lazer yöntemleri olarak ikiye ayrılabilir. Yer 
tabanlı lazer yöntemleri, yerden gönderilen yüksek 
güçlü lazer darbeleri ile uzay çöplerini yavaşlatmayı 
amaçlamaktadır. Bu yöntem, uzaya herhangi bir araç 
göndermeyi gerektirmediğinden oldukça ekonomik-
tir; fakat hedeflemenin yapılması oldukça hassas yön-

Şekil 1: Dünya etrafındaki uzay çöplerinin bir benzetimi

Şekil 2: Hubble Uzay Teleskopu’nun anteninin bir uzay çöpü 
tarafından tamamen delinmesi sonucu oluşan görüntü (NASA)
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temler gerektirmektedir. Uzay tabanlı lazer yöntem-
leri, uzay çöplerinin yine uzaya gönderilen uydular 
tarafından oluşturulan lazer darbeleriyle yörünge-
lerinin değiştirilip, atmosfere girmelerini sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu konuda, yaklaşık 400 km irtifada 
dolaşan Uluslararası Uzay İstasyonu’nu korumaya 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Lazer tabanlı yön-
temler gerçekleştirilmesi oldukça mümkün yöntem-
ler olmasına rağmen henüz geliştirilmeye muhtaçtır.

İyon ışını kullanma tabanlı yöntemlerde (ing. IBS) 
amaç, bu ışınları bir elektrik itki motoru tarafından 
üretip hedefe yönlendirmektir. Böylece hedefin üze-
rinde üzerinde bir kuvvet ve tork oluşacaktır. Burada 
iyon ışınlarının hedefe ulaşması için, ışınları gönde-
ren uzay aracının hedefe, hedefin uzunluğunun birkaç 
katı kadar yaklaşması gerekmektedir. Bu yöntemle 
hareket ettirilmesi gereken büyük kütleler düşünü-
lecek olursa, uzay aracının ürettiği iyon ışınlarının 
etkisi düşük kalmaktadır. Bu durumu geliştirmek için 
farklı çalışmalar da yapılmıştır. Aynı zamanda yüksek 
güç tüketimi gerektiren bir yöntemdir.

        İp kullanma tabanlı yöntemlerde çoğunlukla öne-
rilen, kilometrelerce uzunluktaki bir elektrodinamik 
ipin (EDT) kullanılmasıdır. İletken bir yapıya sahip 
olan bu ip, Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime 
girerek Lorentz kuvveti denen bir kuvvet oluşturup 
hedefin yörüngesinin değişmesini sağlayacaktır. Bu 
yöntem kullanılarak yapılan temizleme işleminde ön-
celikle görev yapan uzay aracı, uzay çöpüne yaklaşıp 
kenetlenecek, kenetlenme sonrası EDT’yi kullanarak 
uzay çöpünün yörüngesini, atmosfere girecek şekilde 
değiştirecektir. Bu operasyon oldukça uzun sürelidir. 
Öyle ki, 5-10 km uzunluğundaki EDT’nin, bir uzay 
çöpünü 1 yıl içerisinde ortadan kaldırması hesaplan-
maktadır. 

 Yelken tabanlı yöntemlerde, uzay aracına 
yerleştirilen bir Güneş yelkeni ile, aracın yörünge-
sinin değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yönteme 
göre, uzay çöpüne dönüşen araç, sahip olduğu Güneş 
yelkenlerini açarak, Güneş’ten gelen radyasyon ba-
sıncı sayesinde bir kuvvete maruz kalacak. Bu kuv-
vet, uzay çöpünün atmosfere yakın yörüngeye girerek 
hava sürüklemesi sayesinde irtifasının sürekli düş-
mesine sebep olacak ve araç, atmosferde yanacak. Bu 
yöntem, yakıt ve güç kullanımı gerektirmemesi açı-
sından tercih edilebilir; ancak diğer taraftan, uzay çö-
pünün imha edilmesi bu yöntemde de oldukça uzun 
sürmektedir. Yöntemin diğer dezavantajı ise operas-
yonun kontrol edilebilirliğinin zor olmasıdır.

 Uydu tabanlı yöntemlerde hedeflenen, uzay 
çöpünün fırlatılan uydular aracılığıyla ortadan kal-
dırılmasıdır. Robotik kola sahip olan bu uydular uzay 
çöpüne yaklaşıp, robotik kol sayesinde onları tutabi-
leceklerdir. Çöpe kenetlenmiş olan uydu, çeşitli yön-

temleri kullanarak uzay çöpünün yörüngesini değişti-
rebilecektir. Yörüngeyi değiştirme, yukarıda anlatılan 
EDT kullanılarak yapılabileceği gibi, çeşitli çalışma-
larda elektrik itki, kimyasal itki vb. yöntemler de kul-
lanılmaktadır. Bu yöntemin avantajı birçok diğer yön-
temle beraber kullanılmaya olanak vermesi olmasına 
rağmen, temizleme operasyonu oldukça karmaşıktır.
 
Dinamik sistem tabanlı yöntemler, uydu üzerinde 
oluşan bozucu etkileri kullanarak onları yörüngesin-
den saptırmayı amaçlar. Dünya yörüngesinde hareket 
eden bir cisme, Dünya’nın her yerde eşit olmayan çe-
kimi, Ay ve Güneş’in çekimi, Güneş ışınım basıncı gibi 
bozucu etmenler etki edebilir. Bunun dışında birçok 
bozucu etmen yapay ve doğal olarak incelenebilir. Bu 
bozucu etmenler sayesinde uzay çöpü, yörüngesinden 
saparak Dünya yörüngesinden çıkabilir ya da atmos-
fere girebilir. Dinamik sistem tabanlı yöntemler, basit 
yöntemler olsa da bilgisayar hesaplamalarını yapmak 
oldukça zaman alıcıdır.  

 Anlatılan bu yöntemlerin birlikte kullanılıp 
optimize edildiği, hibrit yöntemler de mevcuttur. Bu 
yöntemler dışında, uzay aracını görevi bittikten sonra 
köpükle kaplama, üzerine başka bir uydu ile ağ fırla-
tarak onu tutma, manyetik alan kontrollü plazma kul-
lanımı gibi birçok fikir ortaya atılmıştır. Sonuç olarak 
tüm bu yöntemler sayıları giderek artan, yakın gele-
cekte kontrol edilemez miktarlara ulaşacak olan uzay 
çöplüğünü ortadan kaldırmanın en verimli yollarını 
aramayı amaçlamaktadır. Aksi takdirde bu çöplerin, 
görev yapan uydularla çarpışma olasılıkları giderek 
yükselecek, varlıkları başa çıkılamaz bir hal alacaktır. 
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Emre SAYIN/Uzay Mühendisi
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bİZDen bİRİ

1947 yılında Sarayköy’ ün Ahmetli kasabasında 
doğdum. İlkokulu Ahmetli de, orta ve lise öğre-
nimimi Denizli Lisesinde yatılı olarak tamamla-

dım.  O dönemler Anadolu’da bir köyden çıkıp okumak 
kolay değildi, birkaç büyük şehirde üniversite vardı, 
ekonomik zorluklar nedeniyle büyük şehirlerde üni-
versite okumayı hayal bile edemiyorsunuz. Ancak 
lise çağlarımda öğretmenlerimizin yönlendirmesi ve 
cesaretlendirmesi ile ülkemizin kalkınmasında ve ge-
lişmişlik düzeyinin yükseltilmesinde mühendislerin 
önemine ilişkin anlatımları beni çok etkiledi ve bu aşa-
madan sonra mühendis olmaya karar verdim. Hayalim 
makina mühendisi olmaktı ve bu hayalimi,  İstanbul 
Devlet Müh. ve Mim. Akademisi Vatan Müh. Yüksek 
Okulu Makina Mühendisliği Bölümü’ne girerek, dev-
let bursu ve kredi yurtlar kurumunun olanaklarından 
yararlanarak gerçekleştirdim.

Yüksekokulda devam ettiğim yıllarda, ekonomik zor-
luklar nedeniyle çalışmak zorundaydım. Mesleğime de 
büyük katkı sağlayacağını düşündüğüm Simtel Elekt-
rik Motorları Fabrikasında Macar Mühendis Frederik 
’in yanında işe başladım, burada meslek alanıma iliş-
kin çok şey öğrendim,  ilk stajımı 302 Mercedes fabri-
kasında Alman Mühendis Rausch’ un yanında ve son 
stajımı Almanya Hannover Meineke AG. Firması’nda 
yaptım. Çalışma hayatımda bana yol gösterecek olan 
bilgiyi, birikimi ve deneyimi, meslek etiğini ve çalışma 
disiplinini kazanmamda bu firmaların büyük katkısı 
oldu.  1972 yılında okuldan mezun oldum ve 1974 yı-
lında Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayi (ELMS) 
de makina mühendisi olarak işe başladım. Araştırma 
Tasarım Grubunda proje mühendisi olarak bir süre 
görev yaptım, 1985 yılında ELMS şirketleşerek TÜ-
LOMSAŞ olarak işlevini sürdürmeye başladı, bu sü-
reçte şirket içindeki fabrikalarda atölye amirliği, baş-
mühendis, şube müdürlüğü, başkan yardımcılığı ve 
kalite kontrol müdürü olarak görev yaptım ve 2003 ta-
rihin de emekli oldum.  Mesleğimiz, bilim ve teknoloji-
yi toplumla buluşturan, insan odaklı ve sorumlulukları 
çok olan onurlu bir meslek, bu nedenle makina mü-

hendisi diplomasını 
aldığım gün, mesle-
ğimizi en iyi şekilde 
temsil eden, mes-
leğimiz ve meslek 
alanlarımıza ilişkin 
yaptığı çalışmaları 
yakından takip etti-
ğim meslek örgütüm 
olan makina mü-
hendisleri odasına 
üye oldum. Meslek 
örgütüm benim ha-
yatımın ikinci okulu-
dur, komisyonlarda 
görev alarak odama 
destek olmaya çalıştım, inandığım son okulum olan 
MMO komisyonlarında görev almanın, oda çalışmala-
rına katkı koymanın mesleki bir sorumluluk olduğuna 
inanıyorum.

Yeni mezun genç meslektaşlarıma önerilerim; meslek-
lerini sevmeleri, araştırma ve takım çalışmasına önem 
vermeleri, meslek etiğini çalışma hayatının odağına 
koymaları, meslek ve meslek alanlarımıza ilişkin geliş-
meleri ve teknolojiyi yakından izlemeleri, mesleğimi-
zi kolaylaştıran programları ve aparatları kullanmayı 
öğrenmeleri, hoşgörülü ve bilgi paylaşımını önemse-
meleri halinde meslek hayatında başarılı olacaklarına 
inanıyorum. Bunun yanı sıra toplumsal duyarlılığa sa-
hip olmaları ve meslek örgütlerine üye olarak çalışma-
lara katkı sunmalarının, toplumcu mühendis olmanın 
gereği olduğunun bilinmesini isterim.

Yoğun çalışma temposu içinde yapamadığım ve hep 
özlemini duyduğum işleri emekli olduktan sonra yap-
ma fırsatı buldum, şu an Denizli Sarayköy’de ailemden 
kalan arazide tarımla uğraşmaktayım ve bunun yanı 
sıra Didim Akbük’te çevre derneği ve huzur evi yöne-
tim kurullarında çalışmalarımı sürdürüyorum. İnsan-
lara dokunmak ve bir şeyler üretmek beni hayata bağ-
lıyor ve huzur veriyor. Tüm meslektaşlarıma sağlıklı, 
mutlu nice yıllar dilerim.

meSlek örgüTüm benim ikinCi okulum
1974 yılından bu yana makine mühendisliği yapan Mahmut Erdaş, 

“Meslek örgütüm benim hayatımın ikinci okuludur, komisyonlarda 
görev alarak odama destek olmaya çalıştım, inandığım son okulum olan 
MMO komisyonlarında görev almanın, oda çalışmalarına katkı koyma-

nın mesleki bir sorumluluk olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Meslek hayatınızda nerelerde çalıştınız ve bu işler size 
neler kattı, öğretti?

Gençlere bu mesleği önerir misiniz? Neden?

Son sözleriniz...

Kendinizden ve eğitim hayatınızdan söz eder misiniz? 
Mühendislik mesleğini neden seçtiniz?

ATAMA
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»  Üyemiz Halil Güllü 06.01.2021 tarihinde,
» Üyemiz Sercan İmece’nin babası 15.01.2021 tarihinde, 
» Üyemiz Tayyar Çaydere’nin kardeşi 23.01.2021 tarihinde,
» Üyemiz Tayyar Çaydere’nin babası 27.01.2021 tarihinde,
» Üyemiz Enes Ak’ın babası 28.01.2021 tarihinde,
» Üyemiz Tevfik Kalas’ın annesi 31.01.2021 tarihinde,
» Üyemiz Saniye Bayrak’ın ablası

 vefat etmiştir. Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor, 
 başsağlığı ve sabır diliyoruz.

VeFaT

Bizim Köşe

» Üyemiz Bektaş Çam, Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak 
atanmıştır.

» Üyemiz Oğuz Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nde Profesör Ünvanını almıştır ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde Bölüm Başkanı olmuştur. 

 Yeni görevlerinde başarılarının devamını dileriz. ATAMA

DOĞUM »  Üyemiz Duygu Bozkurt’un 05.11.2020 tarihinde bir kızı oldu. Eva İdil’e mutlu ve 
sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz İsmail Onur Savaş’ın 24.12.2020 tarihinde bir oğlu oldu. Ege’ye mutlu ve 
sağlıklı bir yaşam dileriz.

» Üyemiz Burak Vural’ın 22.01.2021 tarihinde bir oğlu oldu. Cem’e mutlu ve sağlıklı 
bir yaşam dileriz.

» Üyemiz Hüseyin Bektaş’ın 04.02.2021 tarihinde bir kızı oldu. Deniz’e mutlu ve 
sağlıklı bir yaşam dileriz.
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FİZYOMER %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci 
derece yakınlarına; Ayaktan Hasta Hizmetlerinden 
almış olduğumuz fark ücretlerinden %20 oranında 
indirim uygulanacaktır. (Muayene işlemlerinde Sağlık 
Bakanlığı’nın ilgili tebliği doğrultusunda SGK kapsa-
mında alınan 12 TL ‘den indirim hakkı yoktur.)

SGK’nın karşılamadığı hizmetlerde cari fiyatlarınız 
üzerinden %20 oranında indirim uygulanacaktır. 
Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri 
Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanla-
rında bulundurmalıdırlar.

Adres: Sazova Mh. Doğanay Sk. No: 1
Tel:  0 222 2214040

LİFE DANIŞMANLIK YAŞAM 
KOÇLUĞU HİZMETLERİ 

%20

Makina Mühendisleri odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına;
Tüm Bireysel ve Kurumsal Hizmetlerde %20
Tüm Bireysel ve Kurumsal Eğitimlerde  %20
Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası`na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar.

Adres:  Hoşnudiye Mah. 732. Sokak Bulvar 28 Kat:4 Daire:31 
Tepebaşı /Eskişehir
Gsm: 0 506 816 67 57

ÜYELERİMİZE İNDİRİM 
UYGULAYAN KURUMLARin

di
ri

m
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di

ri
m

DKM DİALOG 
KOPYALAMA MERKEZİ

OPTİK BEYAZ
%10

%20

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; 
birlikte yanında getirdiği yakınlarına;

Proje Çekimi ve Çoğaltma Hizmetleri  %25
Matbaa Hizmetleri   %25
Reklamcılık Hizmetleri %25 indirim uygulanacaktır.

Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri 
Odası`na bağlı olduklarını gösteren üye kartını 
yanlarında bulundurmalıdırlar.

Adres: İstiklal Mah. Yeşiltepe Sok. No:3/A  Eskişehir 
Telefon: 0 222 230 43 27 

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; birlikte 
yanında getirdiği yakınlarına; Optik çerçeve ve Cam, Güneş 
Gözlüğü, Lens ürünlerde  %20  indirim uygulanacaktır. 
Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası’na 
bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundur-
malıdırlar.

Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad.   No: 11/D Eskişehir      
Tel: 0 222 232 22 87

MOR MASA OFİS MOBİLYALARI %20

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birinci dere-
ce yakınlarına; tüm ürünlerde ; %20 indirim.
Adres: Yunus Emre cad.No:45/3 Odunpazarı / 
ESKİŞEHİR
Telefon-Fax : (222) 246 05 65 
GSM                :  (532) 635 95 65
E-Mail            : mormasa@mormasa.com

EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM 
VE VİZE DANIŞMANLIĞI

%20

Makina Mühendisleri odası üyeleri ile birlikte getirdikleri yakın-
larına;

Yurtdışı Vize İşlemleri -Turist,Ticari, Ziyaretçi vizeleri için Edurota 
vize Dadanışmanlık ücreti üzerinden %25

Yurtdışı Dil Okulları - İngiltire’de Avustralya’ya kadar yurtdışı dil 
okullarının Eğitim Ücretleri Üzerinden  %12

Yurtdışı Yaz Okulları, Kampları (8-16 yaş grubu)-Herşey dahil 
paket fiyat üzerinden %5

Yurtdışı Sertifika/Diploma Programları-İngiltere’de 
Avustralya’ya kadar Okulların Eğitim ücretleri üzerinden              
%10

Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.

Adres: İsmet İnönü Cad. Arı aaprtmanı No:62 K:3 D:7 
Tepebaşı / Eskişehir (Kanatlı AVM Arkası) 
Telefon: 0 222 220 88 89

%20

tmmob
makina mühendisleri odası

eskişehir şubesi
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MAKINA 15

ÜYELERİMİZE İNDİRİM 
UYGULAYAN KURUMLARin

di
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m

EĞİTİM NOKTASI YURTDIŞI EĞİTİM 
VE VİZE DANIŞMANLIĞI %15

Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına;
Yurtdışı Dil Okullarında (Eğitim Ücretleri)    %5-10
Yurtdışı Üniversite Yerleştirilmelerinde  %15
Ticari ve Turistik Vize Başvurularında %10 indirimli
20 Hafta üzeri dil eğitimlerinde ISIC Öğrenci Kartı - Ücretsiz-

Üyeler ödeme esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.

Adres: Kurtbay KURT / Eğitim Danışmanı
kurtbay@egitimnoktasi.com.tr
İsmet İnönü 1 Cad. No:62/11 Eskişehir/TÜRKİYE
Office: 90 222 230 6898 / Gsm: 90 555 827 3 827
www.egitimnoktasi.com.tr

ROOF GARDEN HOTEL
Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile birlikte getirdikleri 
yakınlarına indirim uygulanacaktır.  (Üyeler ödeme es-
nasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı olduklarını 
gösteren üye kartını yanlarında bulundurmalıdırlar.)
Konaklama kapsamında KDV ve kahvaltı dahil Süite 

Oda için 299 TL, Üç kişilik oda için 219 TL,  Çift kişilik 
oda için 179 TL,  Tek kişilik oda için 129 TL fiyat uygula-
nacaktır. 

Adres: Roof Garden Hotel Büyükdere Mh. Sarılar Sok. 
No:4 Eskişehir / info@roofgardenhotel.com
Telefon: 0222 - 239 40 50

CETEMENLER %20
Makina Mühendisleri Odası üyelerine  %20 indirim  (İndirim 
sadece kırtasiye için geçerlidir.) Oda kimlik kartını gösteren 
oda üyeleri ve çalışanları ile birlikte yanında getirdiği yakın-
larına indirim uygulayacaktır.(Ödeme Esnasında)

Adres: Hoşnudiye Mh. Cengiz Topel Cd. No: 31/B ESKİŞEHİR
Tel: 0222 221 91 59  Fax: 0222 221 47 49 
info@cetemenler.com

İKİ EYLÜL ORTAK SAĞLIK ve 
GÜVENLİK BİRİMİ 

%20

Makina Mühendisleri odası üyeleri, çalışanları ile; 
birlikte yanında getirdiği yakınlarına;
İş Güvenliği ve Sağlığı  Hizmetlerinde   %20  indirim 
uygulanacaktır.
Üyeler Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri 
Odası’na bağlı olduklarını gösteren üye kartını yanla-
rında bulundurmalıdırlar.
Adres: Hoşnudiye Mah. Cengiz Topel Cad. No:41/C 
Tepebaşı/ Eskişehir 
Telefon: 0 222 233 33 97  
Fax: 0 222 233 3397 Cep: 0 530 548 28 67 
Web Adresi: ikieylulosgb.com 

     indirim

ÖZEL ANADOLU  HASTANESİ %20

Makina Mühendisleri Odası üye, personel ve birinci 
derece yakınlarına;

1. Muayene fark ücreti ile ayakta veya yatarak gerçek-
leştirilen tedaviler esnasında tüm tahlil, tetkik, ameliyat 
ve yatan hasta hizmetlerinde oluşan fark ücretlerine yıl 
boyunca %20 indirim uygulanacaktır. (ilaç,sarf malze-
mesi, dış doktor,onkoloji,doğum,sezaryen ve özel sigorta 
katılım payları hariçtir).
2.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu ve 
alınmasını zorunlu kıldığı devlete ait katılım payı muaye-
nelerde yasal zorunluluk gereği talep edilecektir. 
3.Check-Up paket tutarı üzerinden %30 indirim 
uygulanacaktır. 4.İndirimli sağlık hizmeti alabilmeleri 
için çalışan-üyelik kimlik kartı ya da kurum sevk kağıdı 
hazırlayacaktır. Hastalar söz konusu kimlik kartı ya da 
kurum sevk kağıdı ile müracaat etmeleri hainde indirimli 
sağlık hizmeti alabilecekledir. 
5.Randevularında öncelik sağlanacak ve rehberlik 
hizmeti verilecektir. 
Adres: Akarbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 55 
Eskişehir. 
TEL: 0222 221 48 48

ESKİŞEHİR DİL KOLEJİ %50

Makina Mühendisleri odası üyeleri ile birlikte 
getirdikleri yakınlarına;Eskişehir Dil Koleji  İngilizce Dil 
Eğitimi, Genel İngilizce %50, Çocuk İngilizcesi %50,
Taksitli İşlemlerde %40 indirim uygulanacaktır. Üyeler 
Ödeme Esnasında Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 
olduklarını gösteren üye kartını yanlarında bulundurma-
lıdırlar.

Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1.Cad   732. Sok 
No:44 Noora Plaza B Blok Kat:4 Tepebaşı-Eskişehir 
Tel: 0222 330 6 330  eskisehir@oxfordhousecollege.com 
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ONLİNE OLARAK
MÜHENDİS YETKİLENDİRME

EĞİTİMLERİMİZE KATILABİLİRSİNİZ

https://makina.mmo.org.tr/egitimler

linkinden başvurunuzu yapabilirsiniz.
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