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Yönetim Kurulu
Atila TOMSUK - Başkan
Nezihe HANECİOĞLU- Başkan Vekili
Neşet AYKANAT- Sekreter
Esra TURAN - Sayman
Metin UÇKUN - Üye
Nergis Uygun BAŞ- Üye
Nezih TOK- Üye
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Neşet AYKANAT
Yayına Hazırlayanlar
İlker ÖZCAN
Marife Elçin ÇETİNKÖPRÜLÜ
Grafik Tasarım
Şenay BİLİK YILDIRIM
Baskı
KUŞAK Ofset Matbaacılık
EMKO Sanayi Sitesi A-8 Blok No:1
Odunpazarı/Eskişehir
Tel: (0222)2209275
05386673834
E-mail: kusakofset@hotmail.com
info@kusakofset.com.tr
Yönetim Yeri
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Eskişehir Şubesi
Hoşnudiye Mh. Kızılcıklı M. Pehlivan Cd.
Altın Sk. No: 1 Kat: 2-3-4 Eskişehir
Tel: (0222) 230 93 60
Fax: (0222) 231 38 54
E-mail: eskisehirmmo.org.tr
Web: www.mmo.org.tr/eskisehir
Bülten, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi üyelerine bedelsiz olarak gönderilir. Gönderilen yazıların
yayınlanıp yayınlanmamasına TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu karar verir. Yayınlanan yazılardaki sorumluluk, yazarlarına, ilan ve reklamdaki
sorumluluk ilan veren kişi ve/veya kuruluşa aittir. Bültene
gönderilen çeviri yazılarının kaynağı mutlaka belirtilir. Gönderilen yazılar yazarlarına geri verilmez.
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Değerli Meslektaşlarım Merhaba,
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Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla başta meslektaşlarımız olmak üzere
bütün emekçi kadınlarımızın Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nü kutlarım.
Pandemiden dolayı geçirmiş olduğumuz zor günlerde az sayıda katılımla da olsa iş yeri ve üniversite
ziyaretlerinde bulunmaya çalıştık. Ziyaretlerdeki
ana temamız üyelerimizin odamızdan beklentileri
oldu. Ziyaretlerimizde ayrıca üyelerimizin çalıştığı
iş yerleri ve üniversiteler ile odamız arasında ortak
yapılabilecek işleyişler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.
Mühendis yetkilendirme ve teknik personel eğitimlerimiz bu dönemde de devam etti. İlgili kurum
ve kuruluşlar ile yaptığımız görüşmeler de yüz yüze
ya da online olarak yapılması gereken eğitimleri
gerçekleştirerek hem üyelerimizin ilgi alanlarına
göre hem de ilgili kurum ve kuruluşların teknik
personellerine destek vermiş olduk.
TMMOB tarafından 2012 yılında ilan edilen “3
Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü”
kapsamında Şube Sekreterimiz ve aynı zamanda
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreterimiz
Neşet Aykanat tarafından basın açıklaması yapılarak 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu faciası olarak bi-

linen ve 263 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği
grizu patlaması hatırlatılarak maden emekçilerini
saygı ile andık.
11 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Konseyi 20 ülkenin
katılımıyla İstanbul’ da gerçekleşen ve bu nedenle
İstanbul Sözleşme olarak bilinen ilk imzacısının
ülkemiz olduğu “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi” nin feshedilmemesi gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için vardır.
İstanbul Sözleşmesi, kim olursa olsun şiddet mağdurunu korumak için vardır. “Ama”sız,“fakat”sız
şiddete karşı durmak için vardır.
Her türlü soru, sorun ve önerileriniz için bizlerle
dijital platformlar da dahil olmak üzere iletişime
geçebilirsiniz. Sağlıklı, mutlu ve birlikte geçireceğimiz günlerde görüşe bilmek dileğiyle.

Saygılarımızla,
MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Adına
ATİLA TOMSUK
Yönetim Kurulu Başkanı

"Milletimiz güçlü bir millet olmaya
azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda
yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen
sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim
basamaklarından geçeceklerdir."
Mustafa Kemal Atatürk
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eğitimler

EĞİTİMLER

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM
TARİHİ

EĞİTİMİN YERİ

KATILIMCI
SAYISI

Periyodik Kontrol Muayene
Personeli Temel Eğitimi
(Çevrimiçi)

Erkan Sütpınar
(Makina
Mühendisi)

17-18 Mart
2021

Eskişehir

19

LPG Otogaz İstasyonları
Sorumlu Müdür Kursu
(Mühendislere Yönelik)
Çevrimiçi

Erhan İnan
(Makina
Mühendisi)

22-24 Mart
2021

Eskişehir

16

Enerji Kimlik Belgesi
Uzmanı (Çevrimiçi)

Erhan İnan
(Makina
Mühendisi)

19-22 Nisan
2021

Eskişehir

19

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ
19-22 NİSAN 2021 ESKİŞEHİR

periyodik kontrol muayene personeli
temel eğitimi/17-18 mart 2021/eskişehir

TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRME KURSLARI
EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM
TARİHİ

EĞİTİMİN YERİ

KATILIMCI
SAYISI

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt
Dolum Personeli (Pompacı)
Kursu

Erkan Sütpınar
(Makina
Mühendisi)

15-16 Mart
2021

Afyonkarahisar İl
Temsilciliği

4

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt
Dolum Personeli (Pompacı)
Kursu

Erkan Sütpınar
(Makina
Mühendisi)

07-08 Nisan
2021

Afyonkarahisar İl
Temsilciliği
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LPG Otogaz İstasyonları Taşıt
Dolum Personeli (Pompacı)
Kursu

Erkan Sütpınar
(Makina
Mühendisi)

21-22 Nisan
2021

Afyonkarahisar İl
Temsilciliği

9

Sanayi Kazanları İşletmesi
Yetiştirme Kursu

Erkan Sütpınar
(Makina
Mühendisi)

26-29 Nisan
2021

Afyonkarahisar İl
Temsilciliği

9

sanayi kazanları İŞLETMESİ YETİŞTİRME KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI DOLUM VE BOŞALTIM
PERSONELKURSU/21-22 NİSAN 2021/AFYONKARAHİSAR 26-29 nisan 2021/afyonkarahisar
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şube’den haberler

ESTÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMü bölüm BAŞKANI pROF.
dR. OĞUZ ÇOLAK’A ZİYARET

E

skişehir Makina Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu, Şube Yönetim Kurulu Saymanı Esra Turan, Şube
Yönetim Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Melis Arıcıoğlu katılımıyla,
Eskişehir Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü Bölüm Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Oğuz
Çolak’ı makamında ziyaret ettik. Ziyarette Şube Yö-

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı’na
atanan Prof. Dr. Oğuz Çolak’ı 17 Mart 2021
tarihinde ziyaret ettik.

netim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, bölüm başkanlığı atamasından dolayı onur ve mutluluk duyduğunu
ifade ettikten sonra oda-üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi adına yapılabilecek projeler hakkında görüşlerini paylaştı. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çolak, Başkan Atila Tomsuk’a
ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerini ileterek
kendisinin de üyesi olduğu odamıza, kapılarının her
zaman açık olacağını dile getirdi.

FİRMA ZİYARETLERİNE DEVAM EDİLDİ

M

MO Şube Yönetim Kurulumuz firma ziyaretlerine devam ediyor. 17 Mart 2021 tarihinde Emay Plastik-Üretim Yöneticisi Gökşin Sayer, Hexel A.Ş.- Firma Sahibi Sait Korkmaz,
Irea A.Ş.-Genel Müdür Gökhan Akın ziyaret edildi.
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yöne-
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tim Kurulu Başkanı Atila Tomsuk, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezihe Hanecioğlu, Şube Yönetim
Kurulu Saymanı Esra Turan, Şube Yönetim Kurulu
Sekreteri Neşet Aykanat’ın hazır bulunduğu ziyaretlerde sanayi-oda ilişkileri ve işbirliği ile yapılabilecek
konular üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.
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BİRLİK’TEN haberler

İŞ CİNAYETLERİ VE İŞÇİ KATLİAMLARI
ARTARAK DEVAM EDİYOR

3

Mart, dünya madencilik tarihinde yaşanan en büyük facialardan biri olan ve grizu patlaması sonucu 263 madencinin yaşamını yitirdiği 1992 Kozlu faciasının yıldönümüdür. Facianın yıldönümünde
Kozlu’da hayatını kaybeden maden emekçilerini bir
kez daha saygıyla anıyoruz.
3 Mart, iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için
TMMOB tarafından 2012 yılında “İş Cinayetlerine
Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.
Ülke tarihimiz, iş cinayeti ve işçi katliamı olarak tanımlanabilecek facialar ile doludur. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da ülke tarihinin en büyük maden faciası
meydana gelmiş ve 301 madenci hayatını kaybetmiştir.
Bu facianın hemen ardından 6 Eylül 2014’te Torunlar
Center Asansör Faciasında 10 inşaat işçisi, 4 Kasım
2014’te Yalvaç’ta gerçekleşen trafik kazasında 18 tarım işçisi, 28 Ekim 2014’te Ermenek’teki kömür madeninde 18 madenci, 17 Kasım 2016’da Şirvan’da bakır
madeninde 16 madenci, 17 Ekim 2017’de Şırnak’ta 8
madenci, 3 Temmuz 2020’de Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında 8 işçi ve bu patlamadan sadece
birkaç gün sonra gerçekleşen imha işleminde ise 3
yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Kozlu’daki faciadan
günümüze kadar yaşanan olumsuzluklardan gerekli
dersler çıkarılmamış, atılması gereken adımlar atılmamıştır. İş cinayetleri ve işçi katliamları artarak devam etmektedir.
İş kollarının neredeyse tamamında iş cinayetleri yaşanmaktadır. Binlerce işçi iş kazalarında sakat kalmakta, meslek hastalıkları ile hayatını kaybetmektedir. SGK’nın iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair
yayınladığı en güncel istatistik 2019 yılına aittir. Bu
istatistiğe göre 2019 yılında 1.149 emekçinin hayatını
kaybettiği, buna karşın meslek hastalığı sonucu ise bir
tane bile can kaybı yaşanmadığı ilan edilmiştir.

MAKINA
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İş kazaları ve meslek hastalığı sonucu her gün 35 emekçi hayatını kaybetmektedir. Buna rağmen işçi sağlığı ve
iş güvenliği konusu ülke gündeminde yeterli düzeyde
yer alamamaktadır. Oysa SGK’nın açıkladığı yıllık iş
cinayeti sayıları bile durumun vahametini ortaya koymaktadır. Açıklanan verilere göre 2015 yılında 1.252,
2016 yılında 1.405, 2017 yılında 1.633, 2018 yılında ise
1.541 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir.
İşyerleri denetlenmemektedir. Denetimsizlik ve yaptırımsızlık sürdükçe iş cinayetlerini engellemek mümkün değildir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı 2019 yılı
faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre 2019 yılında
İSİG yönünden yapılan toplam teftiş sayısı 3.088’dir.
Rakamların ortaya koyduğu gerçek, bu şekilde devam
eden denetim faaliyetlerinin göstermelikten ibaret olduğu ve devletin gerekli sorumluluğu göstermediğidir.
Her yıl, evine ekmek götürebilmek için emek harcayan
2 bin civarında emekçinin iş cinayetlerinde hayatını
kaybediyor olması, 10 bin civarında emekçinin meslek
hastalıkları sonucu hayatını kaybediyor olması büyük
bir sorun ile karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya yetmektedir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik resmi
makamlarca açıklanan istatistikler yaşamakta olduğumuz acı tabloyu göstermeye yetmektedir. Ancak
açıklanan veriler gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Covid-19 pandemisi sürecinde açıklanan verilerin
gerçeği ne oranda yansıttığı, verilere nasıl müdahale
edildiği ve gerçeğin nasıl manipüle edilmeye çalışıldığı ortaya çıkmıştır. Veriler ile oynamanın bir yönetim
biçimi haline geldiği ülkemizde gerçeği yansıtan veriye ulaşmak ayrı bir sorun haline gelmiştir. İş kazaları,
meslek hastalıkları vb ile ilgili verilerin tamamı kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
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BİRLİK’Ten haberler

İş cinayetlerinin sorumluları korunmakta hatta aklanmaktadır. 301 emekçinin yaşamını kaybetmesine neden olan Soma Faciası sorumlularından tutuklu kimse
kalmamıştır. Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu
4 sanığa "olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama" suçundan ceza verilmesine hükmeden Yargıtay
12. Ceza Dairesi’nin beş kişiden oluşan heyetinin üçü
değiştirilmiş ardından karar bozulmuş ve tutukluların
tamamı tahliye edilmiştir.
İş cinayetleri ile mücadele ertelenebilir, ötelenebilir
bir gündem değildir. İş cinayetlerinin yaşanmaması
için yürütülen mücadelenin güçlendirilmesi ve gerekli
yasal düzenlemelerin zaman kaybetmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerçekçi adımlar
atılabilmesi için işverenleri sorumluktan kaçıran yaklaşıma son verilmesi gerekmektedir. İşverenleri temel
sorumluluktan kurtaran, sorumluluğu bir günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarının üzerine yükleyen
mevcut sistemde, önleyici ve engelleyici bir faaliyetin
organize edilmesi mümkün olmayacaktır.
Esnek çalışma düzenini getiren 4857 sayılı İş Kanunu,
İşyerlerinde işçi sağlığı güvenliğini, serbest piyasa koşullarında çalışan, Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine
(OSGB) havale eden 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği
Yasası problemlidir. Problemli olan kanunların uygulamaları dahi yeterli değildir. Sorunun temelinde işçi
sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemelerde sendikalar, meslek örgütleri ve bilim insanlarının görüşlerinin dikkate alınmaması yatmaktadır.
Taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma, denetimsizlik, esnek istihdam politikaları, kayıt dışı çalışmaya izin veren politikalar ve bunun sonucu oluşturulan mevzuat ile sorunlu bir sistem üretmiştir. Emeğe
ve emekçiye düşman olan bu sistem sermayenin sınırsız sömürü düzenin bir tezahürüdür. İş cinayetlerini
seyrederek olan biteni kadere, fıtrata bağlayan açıklamalar yapan siyasi iktidar bu sistemi korumak üzere
yoğun çaba sarf etmektedir.
Tablonun giderek ağırlaşmasının bir diğer nedeni de
sendikal hakların baskı altına alınmasıdır. Sendikal
örgütlenmenin önündeki engeller tüm çalışanlar için
kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda
yol alınamayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız
işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm
olumsuzluklara açık ve savunmasız bir durumdadır.
Olumsuz gidişata Covid-19 pandemisinin etkileri de
eklenmiştir. Pandemi sürecinin yönetimi ve salgından
koruma politikaları çalışma hayatı için geçerli olmamış, emekçiler salgının ölümcül sonuçları ile baş başa
bırakılmıştır. Sermaye sınıfının ihtiyaçlarının karşılaması pahasına Covid-19 salgını yok sayılmıştır. Bu süreçte kölelik sitemine benzer uygulamalar ile emekçi
düşmanlığının çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır. İşçilerin fabrikalara hapsedildiği, şantiyelerden
çıkarılmadığı, hasta olsalar dahi dur durak bilmeden
çalıştırıldıklarına dair haberler sıklıkla kamuoyu gündemine yansımıştır. İşçilerde Covid-19 pozitif vaka
oranı, Türkiye geneli vaka oranının 3,2 katıdır.
Mmo Eskişehir
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Salgın koşulları altında sağlıkçılar başta olmak üzere emekçiler için gerekli tedbirler alınmamış, çarklar
dönsün denilerek yurttaşlarımız salgına kurban verilmiştir. Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının
büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğu bilinmektedir. Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak
adımlar ile göz göre göre “geliyorum” demekte olan
facialara son vermek mümkündür. Bunun için önce
insan hayatını ve emeğe değer veren bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.

aİşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, öncelikle devletin ve işverenin görevidir, sorumluluğu yükleyecek kurban arama anlayışına son verilmelidir.
aAmacı “işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi” olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu amacına uygun olarak baştan aşağı değiştirilmelidir.
aİşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru
kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı,
üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan
idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından
yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm
düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.
aİş güvenliği uzmanlığı sistemi kamu eliyle sağlanacak şekilde yeniden yapılandırılmalı, hizmetin piyasalaştırılmasına son verilmelidir.
aÖrgütlenme ve sendikalaşmanın önündeki engeller
kaldırılmalıdır. Taşeronlaşma ve benzeri uygulamalara son verilmelidir.
aDenetim mekanizmaları bağımsız organizasyonlar
olarak yeniden yapılandırılmalı, güçlendirilmelidir.
aİş kazaları ve cinayetlerinin sorumlularına yaptırım uygulanmalı, işveren, ilgili kamu görevlileri ve sorumlular hakkında yargı süreçleri bağımsız bir şekilde
işletilmelidir. Sorumluların aklanmasına son verilmelidir. Adalet sağlanmalıdır.
TMMOB olarak 3 Mart’ta; iş kazalarının, iş cinayetlerinin ve işçi katliamlarının son bulması için mücadele
etmeye devam edeceğimizi bir kez defa ifade ediyoruz
Artarak devam eden iş cinayetlerine ve işçi katliamlarına son verecek adımlar zaman kaybetmeden atılmalıdır.

Neşet Aykanat
TMMOB ESKİŞEHİR İL
KOORDİNASYON KURULU
SEKRETERİ
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KADINLAR ARTIK SUSMAYACAK,
SUSMAYACAK, SUSMAYACAK!

1857 yılında kadınların, eşit işe eşit ücret hakkına sahip olmak yolunda dokuma
tezgâhlarında verdiği mücadelenin, emeğin, özgürlüğün, barışın adıdır 8 Mart.

8

Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın
düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve insanlık dışı
çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yaptılar, can verdiler. Bizler bugün, o gün yanarak ölen kız
kardeşlerimizi anarken, onların bizlere miras bıraktığı
mücadele ruhuyla bir kez daha haykırıyoruz.

DÜNYA YERİNDEN OYNAR KADINLAR BİRLİK OLSA!
Pandemi ile derinleşen ekonomik krizden en çok güvencesiz, esnek ve kayıt dışı çalıştırılan biz kadınlar
etkinlendik. İşsizlik, pahalılık ve yaşanan toplumsal
sıkıntıların sonucu olarak arka arkaya intiharların yaşandığı bugünlerde; yaşanan ekonomik krizin sonuçlarını biz kadınlar iş yerlerimizde, evimizde sokakta
en ağır ve acı şekilde yaşamaktayız. Ev işi, bakım işi
yaparken; ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken ekonomik kriz bir kez daha emeğimizi görünmez kılıyor.
YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ!
İsyanımız erkek şiddetine, tecavüze, tacize! Yasta değil, isyandayız! Bu yıl da yemeğin tuzu az olduğu için,
sevişmek istemediğimiz için, boşanmak istediğimiz
için, beyaz pantolon giydiğimiz için, nafaka taleplerimiz için, hayır dediğimiz için öldürüldük!Türkiye’de
2020 yılında 300 kadın cinayeti işlendi ve 171 kadın,
şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 2021 yılı Ocak ayında
23 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 14 kadın ise
şüpheli şekilde ölü bulundu. Pandemi yasaklarının da
uygulandığı ocak ayında öldürülen kadınların yüzde
70’i evlerinde öldürüldü. Kadınların kim tarafından,
neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe, adil yargılama
yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar
almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet
boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor. Oysa şiddeti önlemek ve onunla mücadele edebilmek için elimizde bir yol haritamız var:
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ.
MAKINA
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Kadın hakları savunucuları tarafından hazırlanan ve
ilk imzacısının ülkemiz olduğu İstanbul Sözleşmesi ve
ona bağlı olan 6284 sayılı kanun devletin idari kurumları ve mahkemelerce etkin bir şekilde uygulandığında şiddetin devamlılığı kırılacaktır. İstatistiklere göre
son 10 yılda 500 bin kız çocuğunun zorla evlendirildiği gerçeği ortadayken tecavüzü meşrulaştırmak için
çıkarılmaya çalışılan erken yaşta evlilik yasalarına izin
vermeyeceğiz.Her üç kadından biri şiddetin en az bir
biçimine maruz kalıyorken, şiddeti önlemek için daha
etkin mekanizmalar oluşturulmalı, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası “ama”sız, “fakat”sız
uygulanmalıdır.Her alanda dışlanan, yok sayılan, baskılanan biz kadınların görünmez emeği pandemi sürecinde daha da yok sayılmış, yaşanan iş ve hak kayıpları
daha da derinleşmiştir.

HERKES GÖREVE!
Bugün dünya eşitlik temelli, hak temelli bir yer olsun
diye bir aradayız. Şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe, işsizliğe karşı; eşitlik, özgürlük, dayanışma,
adalet, barış ve emeğimizin hakkı için buradayız.
Kadınların hak mücadelesine ortak olması için, daha
fazla hak ve can kaybı yaşanmaması için Meclis’i göreve çağırıyoruz. Hak kaybı yaşatanları, bunlara seyirci
kalanları ve görmezden gelenleri göreve çağırıyoruz.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi, Tepebaşı Sağlıklı Kent
Konseyi, Odunpazarı Kent Konseyi, BARO, TMMOB
Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma
Grubu olarak ülkemizde yaşanan kadın hakları ihlallerine karşı, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanana kadar birlik ve dayanışma içinde, “Birlikte Güçlüyüz!”
sloganı ile mücadelemize devam edeceğimizi basına
ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!!!!
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8 MART DÜNYA KADINLAR
GÜNÜ SÖYLEŞİSİ
08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yüksek Mimar
Mücella Yapıcı ile 7 Mart 2021’de online söyleşi yaptık.

M

ücella Yapıcı “1850’li yıllarda sanayi işçileri
olağanüstü zor koşullar altında çalışmaktadır. Bu zorlu koşullarda New York’ta 40 bin
tekstil işçisi direnişe geçer. Başlıca talepleri; 16 saatlik
iş gününün 10 saate indirilmesi, insanlık dışı çalışma
koşullarının düzeltilmesi, ücretlerin yükseltilmesi,
kadın işçilerin eşit haklara sahip olmasıdır. Direnişler tekstil sektöründen tütün sektörüne kadar birbiri
ardına devam eder fakat direnişler bir şekilde kırılır”
dedi. Şöyle devam etti; 8 Mart 1857 New York’unda,
tekstil sektöründeki bir grup kadın işçinin düşük ücretlere ve çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik
protesto gösterilerinde bulunduğu ve grevci işçilere
polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kitlenmesi ve
arkasından çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda 129 kadın
işçinin hayatını kaybettiği yaygın bir kabuldür. O dönem ve sonraki yıllarda da işçi kadınların yaygın ve
kararlı hak mücadeleleri verdikleri bir gerçektir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.
Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez
1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar
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On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi
yapıldı. 1980 Askeri Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl birçok kadın örgütü tarafından "Dünya Kadınlar Günü"
kutlanmaya başlandı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu olarak Makina Mühendisleri Odası’nın
ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çok sevgili Yüksek Mimar Mücella Yapıcı ile
"BİZ BİZE" söyleşisini gerçekleştirdik. Kendisini
sosyalist-feminist olarak tanımladığını ve 1999 depreminde kadın hareketi ile tanıştığını, o günden bugüne mücadelenin içinde olduğunu ve olmaya da devam
edeceğini dile getirdi. Kadın hareketleri ile ilgili olarak en beğendiğimiz sözü, "İyi ki kromozomumuzun
birinin ayağı kopmamış, iyi ki kadınız" oldu.
Söyleşimizde pandemiden de bahsettik. Yaşı gereği
uzun süre dışarı çıkamadığı zamanlarda işlerini evinden takip ettiğini ve hatta evde olmaya çok alıştığını
dolayısıyla da dışarı çıkmaya korkar hale geldiğini
bizlerle paylaştı. Açık, net ve samimi ortamda gerçekleştirilen söyleşi, 8 Mart'ın anlamı, amacı ve Dünya
Emekçi Kadınlar Günü'ne ait temenniler ile sona
erdi.
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TEKNİK KÖŞE

HİJYENİK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
VE COVİD 19 İÇİN ALINMASI
GEREKEN TEDBİRLER

H

ijyenik ortamlarda enfeksiyon değişik yollar ile bir yerden diğerine geçmektedir. Enfeksiyon geçiş yolları arasında hava yolu ile
enfeksiyon geçişi; iklimlendirme ve havalandırma ile
olmaktadır.
Hijyenik ortamların iklimlendirme ve havalandırma
sistemleri konfor klima sistemlerinden farklı olup
daha karmaşıktır. Hijyenik sistemlerde ortamda
kontrol edilmesi gereken parametrelerin sayısı da
daha fazla olup, sistemin tasarımı bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.

Hijyenik Ortamlardaki Kirliliğin Nedenleri; Hijyenik ortamlarda en önemli kirlilik faktörlerinden biriside insandır. Hareketsiz olarak duran bir insan ortama saatte yaklaşık 1000 parçacık yayar. Kişi ne kadar
hareketliyse yaydığı parçacık sayısı da artmaktadır.
Bu parçacıklar genelde ölü üst deriden kaynaklanır.
Bu deri parçacıkları mikro-organizma taşıyabileceği
gibi havada uzun süre asılı da kalabilir. Ayrıca aksırma, öksürme ve yüksek sesle konuşma gibi eylemler
de ortama yüksek oranda parçacık yayılmasına sebep olmaktadır. Havanın hareketsizliğinden dolayı
çökmüş tozun herhangi bir hava hareketi sebebiyle
tekrar yükselmesi de bir kirlilik kaynağıdır.
MAKINA
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Hijyenik Klima Santralleri, hastaneler, laboratuvarlar, ilaç sanayi, ve benzeri steril mahal uygulamalarında isteğe bağlı olarak havalandırma, ısıtma,
soğutma, nemlendirme ve çok kademeli filtrasyon
fonksiyonlarından birini veya birden fazlasını yerine
getiren merkezi sistem cihazlardır.
Hijyenik klima santrali için nem oranı düşük olmalı ve su birikmemelidir. Kullanılan malzemelerde
mikroorganizma üretmeyecek yapıdan oluşan malzemeler olmalıdır. Temizliğine ve bakımına dikkat
edilmelidir.
Hijyenik klima santralleri hijyenik ortamların havalandırılmasın da kullanılan bir cihaz tipidir. Klima
santrali çeşitleri arasında en çok dikkat edilmesi
gereken sistem olan hijyenik klima santrallerinde
parçacık ve mikroorganizmalar sistem içine girmemelidir. Mikroorganizmaların oluşmasına izin verilmemelidir.
Hijyenik sistemlerde kullanılan cihazlar konfor sistemlerinde kullanılanlardan çok farklıdır. Aşağıda
hijyenik sistemlerde kullanılan cihazlar ile ilgili bilgi
verilmektedir.
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Klima santralleri, klima ve havalandırma sistemlerinin
ana elemanıdır. Klima santralleri mahallere taze hava
verilmesini, bu mahallerin sıcaklık ve nem oranlarının
ayarlanmasını ve havanın, içindeki toz ve parçacıklardan
arındırılmasını sağlamaktadır. Klima santrallerinde bu
görevleri yerine getirmek için çeşitli elemanlar kullanılmaktadır. Şekilde tipik bir hijyenik klima santrali şematik
olarak gösterilmiştir. Hijyenik klima santrallerinin genellikle pozitif basınçta çalıştırılması tercih edilir, ancak
imalat zorluklarından dolayı hijyenik klima santralinin
sahip olması gereken artıları yerine getiren negatif basınçlı santral da kullanılabilir. Hijyenik ortamların iklimlendirme ve havalandırılmasında hijyenik klima santrallerikullanılmalıdır. Hijyenik sistemlerde kullanılan klima
santrali konfor klima santrallerine göre ilave özelliklere
sahip olmalıdır.
Covid Nedenli Tasarım Değişlikleri ve Önlemler;
Hava Değişim Sayısının Artırılması ve % 100 T aze Hava Kullanımı; Otoriteler pandemi süreçlerinde % 100 dış hava
kullanımını önermek te ve hatta saatteki hava değişim sayılarının artırılmasının virüs ve zararlı mikroorganizma
yayılımını azaltacağını ifade etmektedirler. Ayrıca ASHRAE binalarda varsa merkezi iklimlendirme sisteminin
sabah kullanıma başlamadan önce yaklaşık iki saat, akşam kapandıktan sonra yaklaşık iki saat %100 dış/taze
hava kullanılarak çalıştırılmasını tavsiye etmektedir.
Hava Dağıtım Sistemleri; Tüm hava dağıtım sistemlerinMmo Eskişehir
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de, bakım ve temizleme işlemleri esnasında tüm noktalara ulaşabilmek için temizleme ve bakım kapakları olmalıdır. Hava dağıtım ve toplama (difüzör , menfez vb.)
elemanlarının iç kısımlarının da temizlenebilir olması,
dizayn ve montajlarının ona göre yapılması önemlidir.
Egzoz noktaları gelişigüzel seçilmemeli uygun noktalar
belirlenerek atış noktalarında bulunan çevre koşulları ve yaşam alanları dikkate alınmalıdır. Hepa Filtreler;
Filtrelerde partiküller yakalanırken literatürde genelde
4 veya 5 farklı yöntem tanımlanır. Her yöntemin etkin
olduğu partikül boyut aralıkları vardır. Farklı yöntemler ve partikül boyutlarına göre HEPA filtrelerin toplam
verimlilikleri verilmektedir. HEPA filtrelerin toplam verimliliklerinin en düşük olduğu partikül boyut aralığı 50
nm ile 500 nm arasındadır. Virüsün büyüklüğündeki yapıların serbest halindeki (kendi çaplarında) boyutlarında
(75160 nm ) ise HEPA filtre verimlilikleri toplamda en
düşük değerlere ulaşmaktadır. Yalnız burada, bazı virüs
ve mikroorganizmaların damlacık/partiküllerle taşındığı
unutulmamalıdır. Ultraviyole Işınları (UV); Çevrede ve
ortam havasında belirli bir süre canlı kalabilme özelliğine
sahip olan korana virüsler, ultraviyole ışınlar ve yağları
çözen solventlerin varlığına duyarlı olduklarından dış
ortamlarda etkinlikleri azalmaktadır. bulaşma riski daha
fazla olmaktadır.

Öztek Havalandırma Isıtma Soğ .
Genel Müdür Mak. Müh. Erol ÖZ
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havacılık köşesi

Multikopter (Drone) Sistemleri
Genel Bilgiler ve Uçuş Prensipleri

Ö

zellikle elektrikli motor ve lityum bazlı batarya
teknolojilerinin gelişmesiyle avuç içine sığacak
boyuttan, insan taşıyabilecek boyutlara kadar
pek çok şekilde ve konfigürasyonda dronelar (ilerleyen
bölümlerde multikopter olarak anılacaktır) hayatımıza
girmiştir (Şekil. 1). Mevcut durumda hobi, havadan görüntü alma, ekin ilaçlaması gibi amaçlar için kullanılan
bu araçların yakın gelecekte hava taksi uygulamaları için
de kullanılmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır
[Volocopter]. Droneların genel yapısı ve hobi amaçlı olarak kullanılabilecek oto-pilot sistemleri hakkındaki bazı
temel bilgileri bu yazıda derlemeye çalıştık.

lar, İHAlar gibi görüş mesafesinin dışında uçurulabilmesine rağmen üzerlerinde herhangi otonom veya otomatik
seyrüsefer sistemlerine sahip değillerdir [4]. Bunun en
güzel örneği hedef dronelar olarak adlandırılan ve hava
savunma sistemlerinde alıştırma yapmak üzere kullanılan uçaklardır. Günümüzde bu kavramlar çok hızlı bir
şekilde değişmektedir. Yeni kavramlardan birisi otonom
drone kavramıdır. Bu da prensipte otonom seyrüsefer
sistemlerine sahip olan İHA olarak tanımlanabilir. Pek
çok kaynakta drone ve İHA kelimelerin birbirleri yerine kullanıldığını görmek mümkündür. Model uçak, İHA
veya drone olarak tanımlanan hava araçları anlaşılacağı

Şekil 1. Bitcare Crazyflie 2.1 Modeli [1] ve Volocopter VC200 [2]
Öncelikle uçak, model uçak, insansız hava aracı (İHA)
ve drone kavramları üzerinde bir miktar durmakta fayda var. Uçak, Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında
“Kanatlarının altındaki havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare” olarak açıklamaktadır [3]. Bunun yanında havacılık
jargonunda ‘Uçak’: doğrudan veya dolaylı olarak insan
marifetiyle ile sevk ve idare edilen her türlü hava aracının genel adı olarak tanımlanır. Havadan ağır veya hafif,
motorlu veya motorsuz olabilir. Örnek olarak balonlar
havadan hafif, motorsuz uçaklar olarak tanımlanır. Uçak
kelimesi ile eş anlamlı olarak “Hava Aracı” kavramı da
kullanılabilir. Model uçak, kullanıcı (model uçak pilotu) tarafından görüş mesafesi içinde tutularak uçurulan,
eğlence ve sportif amaçlı, ölçekli veya özgün uçaklar
olarak tanımlanabilir. Burada önemli olan nokta model
uçağın tamamen görüş alanı içinde ve insan kontrolü ile
uçurulmasıdır. Bir model uçağa, otonom seyrüsefer sistemleri entegre edilirse bu, model uçak olmaktan çıkarak
ve İHA sınıfına girer. İnsansız hava aracı (İHA), içinde
insan bulunmayan, görüş mesafesi içinde veya dışında,
insan marifetiyle ve/veya üzerindeki otonom/otomatik
sistemlerle sevk ve idare edilen hava araçlarının genel
adıdır. Burada otonom ve otomatik kavramları arasında
fark olduğunu unutmamak gerekir. Genel olarak bir insansız hava aracının üzerinde en azından belli bir miktar otonom ve/veya otomatik seyrüsefer sistemlerinin
olması beklenir [4]. Drone kelimesi yabancı literatürde
İHA’lar ile hemen hemen aynı anlamda kullanılmakla
beraber İHA tanımından biraz farklılık gösterir. DroneMAKINA

12

Mmo Eskişehir

gibi özellikle belli bir uçak sınıfını tanımlamaz. Helikopter gibi döner kanatlı uçaklar olabileceği gibi sabit kanatlı insansız uçaklar da model uçak, İHA veya drone sınıfı
içinde yer alabilir.
Yukarıda bahsedildiği gibi, elektrik motoru, lityum batarya ve MEMS duyarga (sensörler) teknolojilerinin
gelişmesi; kontrol uygulamalarının mikro-denetleyici
kartlar ile kolaylıkla yapılar hale gelmesiyle çok motorlu
pervane sistemine sahip, uzaktan veya otonom kontrollü
uçak tipi ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu uçak tipinin
örneklerine havacılık tarihinde rastlamak mümkündür.
Fakat kendi dönemlerinde bu kadar yaygın olarak kullanım alanı bulamamışlardır. Bu uçaklarının tarihçesi bu
yazının kapsamı dışındadır. Bu uçak konfigürasyonu çok
sayıda motor/pervane, batarya, gövde ve uçuş için gerekli kumanda ve kontrol sistemlerinden oluşmaktadır. İtki
sisteminin bileşke kuvveti uçağın düşey ekseninde oluşur. Motorların devirleri ayrı ayrı ayarlanarak 3 eksendeki doğrusal ve açısal hareket kontrol edilir. Bu uçak tipi
ülkemizde (ve akademik olmayan yabancı kaynaklarda)
genel olarak drone olarak anılmaya başlanmıştır. Makale
yazarı tarafından bu hava araçlarını sınıflandırmak için,
helikopter ve gyrokopter hava araçları örnek alınarak,
multikopter adı önerilir. Multikopter (İngilizce: multicopter) şeklindeki isimlendirmeye literatürde rastlamak
mümkündür. 4 Motorlu (ingilizcede quadcopter olarak
anılan), X ve + konfigürasyona sahip multikopter örneği
Şekil 2’de gösterilmiştir. Motor sayısına göre farklı multikopter konfigürasyonları Şekil 3’te gösterilmiştir.
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Şekil 2. X ve + konfigürasyonlarındaki 4 motorlu
multikopter örneği. (Gövde resmi kaynağı [5])

rek F2 ve F4 kuvvetleri arasında fark oluşturulur. Böylece uçak x-ekseni etrafındaki dönüş hareketine başlar.
ω2 ve ω4 dönüş hızları ayarlanarak hareketin istenen
şekilde devamı sağlanır. Benzer şekilde y-ekseni etrafındaki yunuslama (pitch, θ) açısal hareketi için ω2 ve ω4
dönüş hızları değiştirilerek F1 ve F3 kuvvetleri arasında
fark oluşturulur. Böylece uçak y-ekseni etrafındaki dönüş hareketine başlar. ω1 ve ω3 dönüş hızları ayarlanarak hareketin istenen şekilde devamı sağlanır. z-ekseni
etrafındaki istikametin (yaw, ψ) değiştirilmesi için aynı
yönde dönen iki motor devir sayısı (ω1 ve ω3) arttırılır,
ters istikamette dönen motorların devir sayısı (ω2 ve ω4)
azaltılır. Böylece gövde üzerindeki anti-tork oluşumu
ortadan kalkar ve uçak kendi ekseni etrafında dönmeye başlar. Doğrusal hareket için gidilmek istenen yöne
göre uçağa meyil verilir ve böylece bileşke kuvvetin yatay
bileşeni vasıtasıyla gidilmek istenen eksen üzerindeki
doğrusal hareket gerçekleştirilir. Örnek olarak Şekil 4te
verilen multikopterin x-ekseni üzerinde hareket etmesi
için önce y-ekseni etrafında θ kadar yunuslama açısı verilir. Böylece bileşke kuvvet θ kadar meyledilmiş olur ve
uçak x-ekseni üzerinde hareketine başlar. Motor sayıları
çift olduğu müddetçe çalışma mantığı tüm multikopterler için aynıdır.

Şekil 3. Farklı motor-pervane sayısına sahip
multikopter konfigürasyon örnekleri [6]

Multikopterlerin Uçuş Kontrol Prensipleri:
Bu uçak tipi, döner kanatlı uçaklar (helikopter, gyrokopter) sınıfında sayılabilir. Fakat konvansiyonel döner
kanatlı uçaklardan farklı olarak hatve kontrolü yerine
motor devirlerinin ayrı ayrı ayarlanmasıyla uçuş kontrol
edilir. Şekil 2’de görüldüğü gibi karşılıklı motorlar aynı
yönde dönüş yapmaktadır. Multikopterlerde motor sayısı kısıdı olmamakla beraber tork-antitork oluşumu
nedeniyle genellikle çift sayıda motorlar tercih edilir.
Tek motorlu sistemlerde gövde üzerinde oluşan torkun
balans edilebilmesi için ayrıca bir kontrol yönteminin
uygulaması gerekir.
Örnek olarak dört motorlu, X konfigürasyonundaki bir
multikopterin çalışma prensibi Şekil 4’te ve aşağıda
açıklanmıştır. Motorlara bağlanmış olan pervaneler, ikişerli olarak aynı yönde dönüş yaparlar. Şekil 3’te ω1 ve ω3
saat yönünde; 2 ve ω4 saat yönünün tersine olarak gösterilmiştir. Böylece gövde üzerinde oluşan torklar (helikopterlerdeki kuyruk rotorunun yaptığı görev misali)
balans edilir. Gövdenin x-ekseni etrafındaki yalpa (roll,
ϕ) açısal hareketi için ω2 ve ω4 dönüş hızları değiştirileMmo Eskişehir
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Şekil 4. X konfigürasyonundaki 4 motorlu multikopter
(İng.: quadcopter) motor devir yönleri, açısal
tanımlar ve motor kuvvetleri. Resim DJI F450 [5].

Multikopter Bileşenleri:
Farklı ebatlarda olmakla birlikte küçükten büyüğe hemen hemen tüm multikopter uçakları gövde, itki sistemi (motor-pervane, hız kontrolcüsü, batarya), oto-pilot
(duyargalar ve uçuş bilgisayarı), isteğe bağlı görev bilgisayarı ve faydalı yük (kamera, ilaç, duyarga...) sistemlerinden oluşur. Uzaktan kumanda şekline göre yer kontrol istasyonu veya RC kumanda ve alıcı/vericisi listeye
dâhil edilebilir. İnsanlı modellerinde pilot kontrolüne
uygun seyrüsefer (aviyonik) sistemlerin olması da gerekir. Bu yazıda insanlı versiyon için gerekli donanım tartışılmayacaktır.
Hobi amaçlı kullanılacak bir multikopterin bileşenleri
Şekil 5’ te gösterilmiştir.
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Şekil 5. Hobi amaçlı, 4 motorlu multikopter sistemi için
gerekli bileşenler
Şekil 5’ te, yukarıda sıralanan uçak üstü ve yer ekipmanları için örnek modeller gösterilmiştir. Sol baştan itibaren: kumanda, pervane, batarya, gövde şasesi, alt seviye
oto-pilot bilgisayarı (uçuş bilgisayarı), görev bilgisayarı,
motor ve yer kontrol istasyonu bilgisayarı gösterilmiştir. Bunların yanında kamera ve/veya fotoğraf makinesi,
ekin ilaçlama için ekin ilacı gibi faydalı yükler de uçak
üzerinde bulunabilir. Ana eleman bileşenleri hakkındaki
genel bilgiler aşağıda verilmiştir.

Gövde:
Gövde her uçak modelinde olduğu üzere, motor, aviyonik
sistemleri, yakıt/batarya sistemleri, duyarga, varsa pilot
ve yolcuları üzerinde barındıran ana yapıdır. Uçağın taşıyacağı yük ve havada kalış süresine göre farklı ebatlarda
olabilir. Gövde yapısının dayanıklılığı, hafifliği, ataletsel
özellikleri uçuş performansı açısından önem gösterir. Yapının belirli oranlarda titreşimlere dayanması beklenir.
Multikopter konfigürasyonuna (X, +, çift yönlü, simetrik...) göre uygun gövde yapısının seçilmesi ve oto-pilot/
kontrolcünün buna göre kodlanması önemlidir. Bazı örnek konfigürasyonlar Şekil 6’ da verilmiştir.

Şekil 6. Farklı tip gövde yapıları

İtki Sistemi (Motor, Pervane, Sürücü Devresi ve Batarya):
İtki sistemi pervane, motor, motor sürücü devresi (hobi
amaçlı olanlarda genellikle ESC olarak anılır), batarya
bileşenlerinden oluşur. İtki sisteminin özellikleri, multikopter performansını (faydalı yük miktarı, havada kalış
süresi, manevra hızı...) doğrudan etkiler. Motor, sürücü
devresi, pervane ve bataryanın birbiri ile uyum içinde olması önemlidir.
Pervaneler ahşap, plastik veya kompozit malzemelerden
seçilebilir. Genellikle disk “çapı x hatve” şeklinde adlandırılır. Örnek olarak 10x45 karbon pervane, karbon fiber
malzemeden 10 inç çaplı 4.5 inç hatveli (bir tam dönüşte
ilerleme miktarı, vida adımı) sahip pervaneyi tanımlar.
MAKINA
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Farklı pal sayısına sahip olabilecek pervanenin yapısal
olarak dayanıklı olmasının yanında, hafif ve düşük ataletli olması uçak performansı bakımından arzu edilir. Pervanelerde güvenli devir sayısı, pervanenin yapısal olarak
hasar görmeyeceği maksimum devir sayısı olarak tanımlanabilir. APC Firmasının çalışmalarına göre pervanelerde güvenli devir sayısı (105000 rpm)/(d inç) formülü ile
hesaplanabilir [7]. Yani 10 inç çapındaki bir pervanenin
azami güvenli devir sayısı: 10500 rpm dir. Bunun yanında
kaynak [7] de belirtilen formül belirli tip pervaneler için
elde edilen deneysel bir formüldür ve kişiye özel tasarımlarda, tasarımcının pervane tipi, malzemesi, pal sayısı,
üreticinin verdiği özellikleri dikkate alarak güvenli dönüş
hızını belirlemesi gerekir.
Multikopter tipi uçaklarda verim ve hafiflikleri nedeniyle
fırçasız elektrikli motorlar genellikle tercih edilir. Fırçası
motorlarda, hareketli olan dış kısımda sabit mıknatıslar,
statik olarak bulunan iç kısmında bobin sarmaları bulunur. Fırçasız motorların sürülebilmesi için özel kurulmuş
devrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu devrelerin hobi sektöründeki genel adı elektronik hız kontrolcüsüdür (electronic speed controller, ESC). Fırçasız motor sisteminin
ne şekilde çalıştığı bu yazının konusu değildir. Bunun

yanında küçük ebatlı multikopterler için fırçasız motorlar stator yapısının dış çapı ve yüksekliği ile adlandırılır.
Örnek olarak 7005 motoru, 70mm stator çapına, 5 mm
stator (motorun yüksekliği ile karıştırılmasın) yüksekliğine sahiptir. Genel olarak bu değerler ne kadar büyükse
motorun gücü o kadar yükselir. Hobi amaçlı multikopter
motorları için bir diğer tanımlama kv değerdir. KV değeri, 1 Voltluk potansiyel artışında, yüksüz durumdaki devir
sayısının değişimini tanımlar. 300kv lık bir motorda, 1 V
potansiyel artışı yüksüz durum için dönüş sayısının 300
rpm artacağı anlamına gelir. Genel olarak düşük kv değerli morlar yüksek tork üretir ve bu da daha geniş çaplı
pervanelerin döndürülmesine olanak sağlar. Tasarlanacak olan multikopter için motor incelemesi detaylı olarak
yapılmalı, uygun batarya, uygun pervane, uygun ESC modelleri tercih edilmelidir. Motor nominal voltajı, direnci,
yüksüz akım gibi özellikleri dikkatlice gözden geçirilme-
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lidir. ESC (elektronik hız kontrolcüsü, (İng. electronic
speed controller)), motora giden gaz kolu sinyallerine
göre motorun dönüş hızını ayarlayan elektronik sürücü
devresidir. Uygun motor ve batarya tipine göre belirlenmesi gerekir. Dikkate alınacak ilk husus, itki sisteminin
çekeceği sürekli ve anlık akım miktarları ve kullanılacak
bataryanın voltaj değerleridir. Motor-pervane-batarya
seti değerlendirilerek uygun akım ve voltaj değerlerini
karşılayabilecek ESC modelinin seçilmesi gerekir. Yetersiz veya yanlış ESC modelinin kullanılması motorların veya ESC nin kendisinin zarar görmesine ve bu
nedenle uçağın kırım geçirmesine neden olabilir. ESC
modelinin belirlenmesindeki ikinci önemli unsur, ESC
nin yenileme hızıdır. Yenileme hızı düşük olan ESCler,
gaz kolu değişimlerine geç cevap vereceği için uçağın
kontrolünü güçleştirecektir.
Batarya, multikopter itki sisteminin güç deposudur. Küçük ebatlı multikopterlerde genellikle lityum polimer
(LiPo), veya nikel metal hibrid (NiMH) tipi bataryalar
kullanılır. Diğer elektronik özelliklerin yanında batarya
seçiminde voltaj, kapasite ve deşarj oranı öne çıkan performans parametreleredir. LiPo bataryalar hücre sayısı,
seri ve paralel bağlantı tanımlamalarıyla anılır. 3S2P
Lipo batarya 3 seri bağlantılı, 2 paralel bağlantılı batarya tipini tanımlar. LiPo bataryalarda her bir hücre 3.7V
dır. 3S1P batarya 11.1V’dur. Paralel bağlantı kapasite
miktarını arttırırken, seri bağlantı potansiyel (voltaj)
değerini yükseltir. Küçük ebatlı multikopterler bataryalarının kapasitesi genellikle mili-amper-saat (mAh)
ile tanımlanır ve bataryanın devamlı olarak verebileceği
akım süresini gösterir. Örnek olarak 5000 mAh kapasiteye sahip bir batarya, sürekli olarak 5 amper çeken itki
sistemine, lineer kabullerle, 1 saat boyunca güç verebilir.
Batarya voltajının zamanla düşmesi ve diğer etmenler
nedeniyle deşarj oranı doğrusal olmayacaktır. Bu nedenle lineer bir yaklaşımla yapılacak hesap tasarım açısından yanıltıcı olabilir. Bataryanın azami deşarj oranı,
bataryadan anlık çekilebilecek akım oranını gösterir ve
“C” harfi ile anılır. 20 C özelliğine sahip 5000 mAh bir
LiPo batarya, 5000 x 20 = 10000 mA yani anlık olarak
azami 10A akımı desteklemektedir. Özellikle uçak ağırlığının itki sistemine oranına göre gerekecek akım miktarını tasarımcının dikkate alarak batarya seçimini buna
göre yapması gerekir.
Son olarak, özellikle küçük ebatlı multikopterlerde itki
sisteminin verimliliği, itki sisteminden alınan itki (Newton veya kgf )/harcanan güç (watt) şeklinde değerlendirilebilir. Farklı gaz kolu ayarında verimlilik değerleri
değişir. Tasarım aktivitesinin, itki sisteminin azami verimliliğe sahip olduğu nokta dikkate alınarak yapılması
uçak performansı açısından önemlidir.
Multikopterlerde özellikle (toplam itki/ağırlık) oranı
olmamakla beraber uygun bir kontrol marjının olması
adına azami (toplam itki/ağırlık)>2 olması yeterli olacaktır. Bunun yanında agresif manevra, uzun takat (havada kalış süresi) gibi değişkenlere göre bu oran değişebilir.
Mmo Eskişehir
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Oto-pilot (Uçuş Bilgisayarı ve Yazılımı):
Multikopterlede kullanılan oto-pilot sistemlerine girmeden önce neden oto-pilot veya kararlılık destekleyici
sistem kullanılması gerektiğini incelemekte fayda vardır. Bir uçağın, bir denge etrafındaki uçuşundan herhangi bir nedenle bozulmasından sonra, tekrar başlangıç
durumuna gelme eğilimine kararlılık denebilir. Sarkaçlı saatlerdeki sarkaç (İng. pendulum) bir başlangıç
noktasında serbest bırakıldığında ağırlığının etkisiyle
merkez nokta etrafında birkaç salınım yaptıktan sonra
bu noktaya yakınsar. Merkez noktası bu sistemin denge
noktasıdır ve bu nokta etrafında sarkaçlı saat (sistem)
kararlıdır. Düşey sarkaç (İngilizce: inverted pendulum)
ise tam dik durumdayken dengede olabilir fakat küçük
bir bozuntuyla bu noktadan uzaklaşır ve alt durumdaki
denge noktasına gelir. Bu durumda düşey sarkaç, dik pozisyondaki denge noktası etrafında kararsızdır denilir.
Multikopterlerde de benzer bir durum vardır: ağırlık
merkezinin bileşke kuvvet ekseni üzerine olduğu durum multikopterin denge noktasıdır. Bu denge noktası
etrafındaki herhangi bir bozulma multikopterin denge
durumundan uzaklaşmasına neden olur. Bu durumda
multikopterler denge noktası etrafında kararsız sistemlerdir (Detaylı akademik çalışmalar için bakınız [8-10]).
Multikopterler, mükemmellikten uzak özellikleri gereği (pervanelerin eşlenik olmaması, asimetri, motor
performanslarının değişkenliği, ağırlık merkezi yeri, dış
etmenler...) denge durumunda olsalar dahi sürekli olarak bu durumu koruyamazlar ve denge noktası etrafında
kararsızdırlar. Bu nedenle multikopterlerin uçuşlarının
sorunsuzca yapılabilmesi için sürekli bir kontrolcü müdahalesi gerekmektedir. Bu müdahalenin, insan kabiliyeti sınırlarının üzerinde olması nedeniyle, otomatik
olarak yapılması gerekmektedir ve bu nedenle uygun
otomatik kontrol yönteminin (PID, durum beslemeli,
kayan kipli kontrol...) uçuş kontrol bilgisayarı içine kodlanması gerekir. Bunun yanı sıra, uçağın otomatik olarak istenen hedef noktasına gitmesi, belirli manevraları
veya bir hedefi takip etmesi için de oto-pilot uygulaması
gerekmektedir.
Multikopterler için gerekli oto-pilotlar iki alt yapıdan
oluşur: donanım ve yazılım (İngilizce: firmware). Donanım, içinde (ya da ek olarak bağlı olacak şekilde)
duyargalardan, gömülü yazılımın çalışması için gerekli
mikro-denetleyici yapısından ve gerekli giriş/çıkış bacaklarından oluşan elektronik yapıdır. Duyargalar genel
olarak, jiroskop, ivmeölçer, manyetik pusula, küresel
konumlama sistem (GPS), sonar veya lazer mesafe ölçerdir. Oto-pilot yazılımına göre çeşitlilik artabilir veya
azalabilir. Örnek olarak GPS olmadan da bir multikopter uçuşu sorunsuz bir şekilde sağlanabilir ama belirli
performans eksikleri olacaktır. Şekil 7’de hobi amaçlı
kullanılan pixhawk oto-pilot donanımı GPS duyargası
bağlantısı ile birlikte gösterilmiştir. Pixhawk oto-pilot
donanımının içinde, ivme ölçer, manyetik pusula ve jiroskop duyargaları dâhili olarak bulunur. Bazı modelleri açık-donanım kaynağı şeklindedir [11].
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çalışmasında, pixhawk oto-pilot donanımı, ArduPilot gömülü oto-pilot yazılımı, Raspberrey Pi görev bilgisayarı ve bağlı düşük bütçeli kamera kullanılarak, görüntü işleme metotlarıyla hassas iniş
uygulaması yapılmıştır.

Sonuç
Bu yazımızda, akademik olmayan çevrelerce genel
olarak drone adıyla tanınan, multikopter tipi uçaklar için temel düzeyde kavramsal bilgiler verilmiştir. Uçak, İHA, Drone ve multikopter kavramları
açıklanmış, multikopterlerin ana bileşenleri tanımlanmıştır. Yazıda belirtilen bileşenler genel
olarak hobi amaçlı multikopter uygulamaları için
geçerli olmakla beraber, prensip olarak multikopter tarzı uçakların uçuş prensipleri hemen hemen
aynıdır. Amaca yönelik olarak muhakkak farklı bileşenlerin eklenmesi veya farklı kontrol yöntemlerinin uygulanması muhtemeldir fakat bu yazının
kapsamı arasında değildir. Yer kontrol istasyonu
ve kumanda sistemleri kullanılan sistemlere bağlı
olduğu için burada bahsedilmemiştir.

Şekil 7. Pixhawk oto-pilot donanımı ve diğer bileşenler ile
bağlantısı. Pixhawk donanımı farklı tip otopilot yazılımları ile
kullanılabilmektedir [12] .

Gömülü oto-pilot yazılımının birinci görevi multikopterin doğal kararsızlığını* (doğal kararsızlık uçak/havacılık
mühendisliği kavramıdır) ortadan kaldırarak uçağı her
türlü uçuş şartında düzgün bir şekilde uçmasını sağlamaktır. İkinci görev, istenen hedef nokta takibinin veya
görev profilinin yerine getirilmesidir. Üçüncü görev, varsa otonom karar verme yapılarıyla, istenilen görevlerin
icrasının sağlanmasıdır. Gömülü yazılım, duyargalardan
gelen verilerin alındığı, birleştirildiği ve gürültülerin filtrelendiği, otomatik kontrolcü yapısının kurulduğu ve uçağın durumuna ve pilotun isterlerine göre ilgili motorlara
gönderilecek hareket komutlarının hesaplandığı ve gönderildiği beyin kısmını oluşturmaktadır. Kapalı kaynak
oto-pilot yazılımlarının olduğu gibi açık kaynak oto-pilot
yazılımları mevcuttur ve bunlardan bazıları şunlardır:
Ardupilot, Openpilot, Paparazzi, Pixhawk, Mikrokopter,
KKmulticopter, Multiwii, Aeroquad, Crazyflie, CrazePony, Erlerobot, MegaPirateNG.

Görev Bilgisayarı:
Multikopterleden farklı görevleri icra etmesi istenirse,
oto-pilot üzerinde bulunan mikro-denetleyici ve otopilot yazılımı bu görevlerin icrası için yeterli olmayabilmektedir. Örnek olarak belirli bir GPS noktasında
(doğrusu belirli bir koordinatta) multikopterden bir
noktasının fotoğrafının çekilmesini istemek veya devamlı
olarak hareketli bir hedefin görüntü işleme yöntemleriyle tespit edilip takip edilmesinin istenmesi multikopterin
oto-pilot yazılımı ve mikro-denetleyici kart için zorlayıcı
bir durum olabilir. Bu durumlar için Görev Bilgisayarı adı
verilen harici bir bilgisayar veya mikro-denetleyici multikopter üzerine yerleştirilir. Küçük ebattaki multikopterler için örnek olarak raspberry pi, raspberry pi nano,
Jetson, beaglebone, intel NUC... harici bilgisayarlar sayılabilir. Örnek olarak “Accurate Landing of Unmanned
Aerial Vehicles Using Ground Pattern Recognition [13]”
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İyi ki makina mühendisi olmuşum
Mesleğinde uzun yıllar özverili çalışmaları ile başarılı bir geçmişe sahip
Makina Mühendisi Ömer Köse, Makina Dergisi’nin Bizden Biri köşesinin bu
sayıdaki konuğu oldu. Mesleğini her zaman severek yaptığını ve çocuklarına
da bu sevgiyi aşıladığını anlatan Köse, “içimde her zaman makina mühendisi
olmak isteği vardı, bu mesleği iyi ki seçmişim” dedi.

Kendinizi tanıtır mısınız?

1

958 Altıntaş Sevdiğin köyünde doğdum. 10 yaşına kadar orada ikamet ettim. 3.sınıfı bitirdikten
sonra 1967 yılında Kütahya merkeze taşındık ve
Şair Şeyhi İlkokulu’nda öğrenim hayatıma devam ettim. 1976 yılında Eskişehir Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Makina Mühendisliği Bölümü’nü
kazandım.1981 yılında üniversiteden mezun oldum.
1981 yılında Ağustos ayında askerlik görevimi Yedek
Subay olarak Ankara Hava Kuvvetleri’nde yerine getirdim. Askerliğimi bitirdikten sonra 2 yıl Simav’da
kooperatif yapımında montaj mühendisliğinde görev
yaptım. Kütahya Belediyesi Makina Mühendisi ihtiyacı olduğundan sınav açtı. Sınava girdim ve kazanarak 1985 yılında Kütahya Belediyesi’nde meslek
hayatım devam etti. Makina İkmal Müdürlüğü’nde
3,5 yıl çalıştım mühendis kadrosunda çalıştıktan
sonra Su İşleri Müdürü görevinde bulundum. 1995
yılında kurulan Dumlupınar Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na geçiş yaptım. Yaklaşık 25 yıl
süreyle Üniversitesi’nde bir kısmı mühendis olmak
üzere büyük bir bölümü ise Daire Başkanlığı görevlerinde bulundum. 2019 yılından itibaren Kütahya
Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini
devam ettirmekteyim.

Makina Mühendisliği mesleğini neden seçtiniz?
Bizim zamanımızda sanat okulunu bitirenler herhangi bir fabrikada işe başlıyordu. Ortaokul bitiminde
sanat okulu sınavına girdim kazanamadım. O dönemMmo Eskişehir
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de öğretmen okulunun sınavını kazandım. Bir an önce
hayata atılmak istedim. Bizim zamanımızda okullarda
kaliteli eğitim vardı dershaneler yoktu. Makina mühendisi olmak için lise bitiminde sınava girdim kazandım, içimde her zaman makina mühendisi olmak isteği
vardı, bu mesleği iyi ki seçmişim.

Meslek hayatınız size neler kattı neler öğretti?
Meslek hayatımda ilk deneyimim yedek subaylığımı
yaptığım Havva Kuvvetleri Komutanlığı Etüt Proje
Şubesi’nde proje çizimi ve yaklaşık maliyet pursantaj
hesaplamaları oldu. Simav Yeşilköy Kooperatifi’nde 2
yıl süre ile montaj mühendisi olarak çalışarak sahada
olarak uygulama ile ilgili tecrübem oldu. Sonrasında
Kütahya Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğü’nde
atölye şefliği ile imalat alanında tecrübe kazandım. Su
İşleri Müdürlüğü’nde altyapı işleri en önemli kazandığım tecrübelerimden biriydi, çok severek çalıştığım
zamanlardı daha sonrasında DPÜ Yapı Dairesi teknik
işlerinde tüm bilgi ve tecrübemi kampüsün alt yapı ve
üst yapı işlerinin yapımında kullandım, DPÜ yerleşkesinin Türkiye’nin en iyi kampüslerinden biri olduğu
söylenir.

Bu mesleği gençlere önerir misiniz?
Mesleğimi çok sevdiğim için makina mühendisliğini
tüm gençlere öneririm. Makina mühendisi olduğum
için hiçbir zaman pişmanlık ve bir başka mesleği seçmediğim için pişmanlığım olmadı. Meslek seçimi yapan gençlere “Makina Mühendisliğini seçin, o olmazsa
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herhangi bir mühendislik dalını meslek olarak seçin de- büyük bir Atatürk büstü yapıldı. Bu yaptığım çalışma
dim. Hatta mesleğimi çocuklarıma da aşıladım; 1 tanesi ve uğraş unutamadığım anılardan biridir.
makina mühendisliği, 1 tanesi elektrik elektronik mühendisliği, diğeri ise matematik bölümü mezunu oldu.
Aile ve iş hayatınızı nasıl birlikte yürütebildiniz mi?

İş hayatınızda unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?
İş hayatımda unutamadığım anılarımdan biri DPÜ eski
Rektörü İsmail Hakkı hoca zamanına aittir. Bilenler bilir DPÜ Evliya Çelebi Kampüsü’nde Rektörlük binası
önündeki Sancaktar Anıtı’nın altında dede taşı diye adlandırılan andazit taştan Atatürk Büstü bulunmaktadır.
Rektör bey anıtta Türkiye’nin en büyük Atatürk büstü
olmasını istiyordu. Bize bu konu ile ilgili birtakım görevler verdi. Biz de hammadde araştırma amacıyla bu
taşın bulunduğu Konya’ da bir köye gittik. İstenilen büyüklükte taş olmasa da ona yakın ebatlarda taş bulduk,
birtakım işlemler yapıldıktan sonra öğrendik ki o taş çok
eski neredeyse tarihi eser değerinde dedelerimizden
kalma bir taşmış. O taşı Kütahya’ya getirerek heykeltıraşın yaptığı çalışmalar sonucunda üniversitemizin önüne
MAKINA
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Mesleğimde çok iyi yerlere gelebildiysem köyde doğmuş büyümüş orta gelir düzeyinin biraz altında olan
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmem ve babamın radikal bir kararla “Bu çocuğu okutacağım” diyerek köyden şehre göç etmiş olmasıdır. Evlendikten
sonra eşimin iş hayatımda ve her alanımda bana çok
büyük destek olması benim meslek hayatımda başarılı olmam için çok önemliydi. Çocuklarımla düzenli
bir hayatımın olması da benim için meslek hayatımda
başarılı olmamdaki etkenlerdendir. Tek memur maaşı ile çocuklarımı okuttum benim için çok zor zamanlardı ama bu süreçte eşimin ve çocuklarımın desteği
beni ayakta tutan en değerli etkenlerdir. Ailem bana
meslek hayatımın inişlerinde ve çıkışlarında olmak
üzere her zaman destek olmuştur, başarımın en büyük parçasıdır.
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DOĞUM

»

Bizim Köşe

Şubemiz Personeli Savaş Kocakaya’nın 30.03.2021 tarihinde bir kızı oldu.
İdil’e mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

»
Üyemiz Prof. Dr. İsmet Çelik T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı
Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanmıştır.
»

A
ATAM

Üyemiz Gökşin Sayer Emay Plastik’te göreve başlamıştır.
Yeni görevlerinde başarılarının devamını dileriz.

		

»
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Uçkun 18.03.2021 tarihinde
ameliyat olmuştur.

HASTALIK

»
Şube Personelimiz Mustafa Hakan Güzeltepe’nin annesi 30.03.2021
tarihinde ameliyat olmuştur.
»
Şube Personelimiz Dilek Cihan 30.03.2021 tarihinde Safrakesesi
ameliyatı olmuştur.
geçirmiş oldukları rahatsızlıklar nedeniyle geçmiş olsun 			
dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.

VEFAT
»
»
»
»
»

Üyemiz Erdal Yılmaz’ın babası 17.03.2021 tarihinde,
Üyemiz Leyla Argımak Temizsoy’un babası 18.03.2021 tarihinde,
Üyemiz Tülin Oğrak’ın kardeşi 23.03.2021 tarihinde,
Üyemiz Prof. Dr. Osman Nuri Çelik 16.04.2021 tarihinde,
Üyemiz Rahim Ovacı’nın kardeşi 29.04.2021 tarihinde
vefat etmiştir. Üyelerimizin ve yakınlarının acılarını tüm MMO ailesi olarak paylaşıyor,
başsağlığı ve sabır diliyoruz.
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