BASIN AÇIKLAMASI

1

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
olarak; eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, biliminaydınlanmanın, kamu-toplum yararının, planlamasanayileşme-kalkınma-istihdam-toplumsal refah
bütünlüğünün, ülkede-bölgede-dünyada barış
politikasının esas alındığı, halk egemenliğindeki bir
Türkiye özlemiyle bütün meslektaşlarımızın ve halkımızın
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

K

urtuluş Savaşı’nın kazanılması ve
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte bağımsızlık kazanılmış, ülkemizi yüzyıllarca geri bırakan hilafet, saltanat ve
yarı-sömürge ekonomisi zincirlerinden kurtuluş sağlanmıştı. 98. yıldönümünü kutladığımız bu devrimcimodernleşmeci dönüşümde laiklik,
çağdaş toplumsal yaşam ve eğitimöğretim birliğinin tesisi, tarihsel bir
kurucu öneme sahiptir. 1929 dünya
ekonomik bunalımıyla birlikte de
planlı ekonomi, kamu işletmeciliğine
geçiş ve bu çerçevedeki sanayileşme
hamleleri ile kamu-toplum yararını

esas alan bir kalkınma yaklaşımı benimsenmişti. Ülkemiz böylece ciddi
bir gelişme sürecine girmişti. Bilimsel
temellere dayalı mesleğimiz mühendislik bu süreçte inşacı-imarcı, kurucu,
sanayileşmeci işlevlerle saygın bir yer
edinmiş, giderek örgütlenmesini de
tamamlamıştı. Ancak kuruluşunun 98.
yılında ülkemiz; Cumhuriyet, demokrasi, laiklik değerleri ve bütün tarihsel
toplumsal kazanımlardan hayli uzaklaştırılmıştır.
Ülkemiz bugün, Cumhuriyeti parantez
içine almak isteyen mevcut iktidar altında plansızlığın, sanayisizleşmenin,

kamu yararının tasfiyesinin, hukuk
dışılığın, kuralsızlaşma, yolsuzluk ve
büyük rant talanlarının acı sonuçlarını
yaşamaktadır. Tarihi gelişmenin düşmanı olan dinci gericilik, sosyal hukuk
devleti gereklerine, cumhuriyetçi, laik,
eşitlikçi, sömürü karşıtı kesimlere karşı açık bir mücadele yürütmektedir.
Saltanat-hilafet-şeriat özlemleri, ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması,
baskı ve şiddet politikaları eşliğinde
dile getirilmektedir. Yasama erki, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ile demokratik hak
ve özgürlükler ayaklar altına alınmıştır. Geleneksel “yurtta sulh, cihanda
sulh” politikası terk edilmiştir. Ülkemiz
emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk
cinayetlerinin, adaletsizliğin mekânı
olmuştur. Mühendislik bilimlerinin
gerekleri terk edilmiştir. Mesleklerimiz
itibarsızlaştırılmaya, meslek örgütlerimiz tasfiye edilmeye çalışılmaktadır.
Cumhuriyetin ilanının 98. yılını böylesi
bir ortamda, siyasal İslamcı iktidarın
yıkıcılığı ve yoksullaştırıcılığına karşı
direnç ve kararlılıkla, geçmişin kazanımlarını daha üst bir seviyede, halkçı
toplumcu bir çerçevede tesis edeceğimizin bilinciyle kutluyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu olarak; eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, bilimin-aydınlanmanın, kamu-toplum yararının,
planlama-sanayileşme-kalkınma-istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün,
ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı, halk egemenliğindeki bir Türkiye özlemiyle bütün meslektaşlarımızın ve halkımızın 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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BİRLİK'TEN

"EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE HAKLARIMIZA
SAHİP ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM
İSTİYORUZ!" KAMPANYASINA İLİŞKİN
MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP
düşünüldüğünde ülkemizin kalkınmasının, halkımızın bolluk
ve rahatlık içinde yaşamasında, ülke politikalarında meslektaşlarımız tarafından üretilen mühendislik, mimarlık ve planlama
hizmetlerine ayrılan önemin belirleyici olduğu açıktır.
Meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, mesleğimizin gelişmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla aşılması,
üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye için çözüm istiyoruz.
Bu sebeplerle, meslektaşlarımızın hakları ve geleceği için “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor! Sorunlarımıza
Çözüm İstiyoruz!” başlığı ile başlattığımız kampanya dahilinde
ülkenin dört yanında çalışmalar yürütmekteyiz.
Taleplerimize dair sıraladığımız ana başlıklar şu şekildedir;
Diplomalı İşsiz Olmak İstemiyoruz, İşsizlik Sorunu Çözülmelidir

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, 25 Kasım 2021 tarihinde tüm
milletvekillerine, TMMOB tarafından
düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize,
Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza
Çözüm İstiyoruz!" kampanyası kapsamında
meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk
sorunları ile bu sorunlara dair çözüm
önerilerine ilişkin bir mektup gönderdi.
Sayın Milletvekili,
Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına
neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her
geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor.
Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve
şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor.
Meslektaşlarımız bu sınırlı ve sorunlu yaşam koşullarında, hayatın zorluklarına, insanların sınırsız talep ve isteklerine bilim
ve tekniği kullanarak yanıt üretmeye çalışıyor.
Meslek alanlarımızın tamamını kapsayan hizmetlerin bütünü

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



KASIM 2021



www.mmo.org.tr

Kamuda Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının İstihdamı Artırılmalı ve Kadrolu Güvenceli İstihdam Sağlanmalıdır
Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmelidir
SGK ile TMMOB Arasında Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim Protokolü İvedilikle
Yürürlüğe Konulmalıdır
KHK ile Haksız ve Hukuksuz Biçimde Kamu Görevinden İhraç
Edilen Meslektaşlarımız Tüm Haklarıyla Birlikte Derhal Görevlerine İade Edilmelidir
Özelleştirme Uygulamalarına Son Verilmeli, Yeniden Kamulaştırma Yapılmalıdır
Kamusal ve Mesleki Denetimler Toplum Güvenliğinin Sağlanması Açısından Zorunludur, Serbestleştirme Uygulamalarına
Son Verilmelidir
Bireylerin Kullandığı Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Faizleri ile
Öğrenci Kredi Borçları Silinmelidir
Siz değerli Milletvekilimize, sorunlarımızın ve taleplerimizin
gündeme taşınması konusunda göstereceğiniz ilgi için Birliğimiz adına şimdiden teşekkür ediyorum.
Saygılarımızla,
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2021 yılı Kasım sayısının konusu “Havacılık” olarak belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış beş yazı ile birlikte Söyleşi, Birlik’ten, Basın Açıklamaları, Sempozyum, Kurultay, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer verilmiştir.
Havacılık bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Bülent Yılmazer tarafından hazırlanan “Türkiye’de
Havacılık Sanayi 1923-1952 Dönemine Özlü Bir Bakış” başlıklı yazıdır. Yazıda, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne dünya havacılığının gelişmesine yön veren çalışmalarımız fotoğraflar ile anlatılmaktadır.
Doğanç Küçük tarafından hazırlanan “Kablo Bağlantılı İnsansız Hava Aracı Çözümleri” başlıklı
ikinci yazımızda Kablo Bağlantılı İHA (K-İHA) sistemleri ve uygulama alanları anlatılmaktadır.
Havacılık bölümünde yer alan yazılarımızın üçüncüsü Hediye Atik tarafından hazırlanan “Hava
Aracı Tasarımında Türbülansın Önemi” başlıklı yazıdır. Yazıda, türbülans tahmininin önemi, türbülans akış analizleri anlatılmaktadır.
Yunus Bekdaş, Meriç Büyükkoyuncu, Erhan Çiftçi, Bilal Erdurmaz, Baran Gülbaş ve Alper Taşdemirci tarafından hazırlanan “Hava Taşıt Kanatlarında Entegre Olarak Kuvvetlendirilmiş Panellerin Optimizasyonu” başlıklı dördüncü yazımızda, entegre olarak kuvvetlendirilmiş paneller ve perçinli kuvvetlendirilmiş paneller eşit ağırlık altında sahip oldukları nihai burkulma yüküne göre ANSYS
19.0 kullanılarak karşılaştırılması sonucunda elde edilen çıkarımlar anlatılmaktadır.
Havacılık bölümünde yer alan beşinci yazımız Zümre Çiçek, Ebru Yıldız, Kübranur Çiçek, Erdem
Ayan, Ali Oğuz Yüksel ve Mustafa Kaya tarafından hazırlanan “Çok Elemanlı Kanat Kesitinde Esnek Değişkenlik Kamburluk Konseptinin Transonik Hızlarda Aeorodinamik Olarak İncelenmesi”
başlıklı yazıdır. Optimizasyon ile belirli kısıtlamalar dahilinde maksimum L/D (kaldırma katsayısının
sürüklenme katsayısına oranı) değerinin bulunması hedeflenmektedir. Taşımanın yüksek ve sürüklemenin az olması uçaklarda istenen bir durumdur ve optimizasyon ile bu oranın maksimumu bulunabilir. Bunu gerçekleştirmek için bir optimizasyon kodu geliştirilmiştir. Bu kod içerisinde daha önce
kaydedilen ağ çağrılarak veri tabanı oluşturucu olarak kullanılmıştır. Bu yazıda, proje kapsamında
yapılan araştırmalar ve sonuçları anlatılmaktadır.
Söyleşi bölümünde, geçtiğimiz Ocak ayında “Anılarımla Destekli Ülkemizin Son 50 Yıldaki Savunma Havacılığı Serüveni” adlı kitabı yayınlanan Odamız üyesi Prof. Dr. Ahmet Şevket Üçer ile yapmış olduğumuz söyleşiye yer verilmiştir.
Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutlaması için yapmış olduğu açıklamaya yer verilmiştir.
Birlik’ten bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 25 Kasım
2021 tarihinde “Emeğimize, Mesleğimize Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!”
kampanyasına ilişkin milletvekillerine gönderdiği mektuba yer verilmiştir.
Sempozyum bölümünde, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası’nın
18-19-20 Kasım 2021 tarihinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre Ve Sergi Merkezi’nde hibrit olarak
gerçekleştirilen Asansör Sempozyumu 2021 haberine yer verilmiştir.
Kongre bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Ankara Şube yürütücülüğünde
19-20 Kasım 2021 tarihinde Anfa Altınpark Fuar Ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Kaynak Teknolojisi 12. Ulusal Kongre Ve Sergisi haberine yer verilmiştir.
Ayrıca bu sayımızda; Kasım ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Kasım ayı içerisinde
gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları,
reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar
diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

6

SEMPOZYUM

X. ASANSÖR SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odası
(EMO) ve Makina
Mühendisleri Odası’nın
(MMO) birlikte
düzenlediği Asansör
Sempozyumu 2021,
18-19-20 Kasım
2021 tarihlerinde
İzmir’de MMO
Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde
hibrit olarak
gerçekleştirildi.

B

neği (AYSAD) Başkanı Sefa Targıt tarafından yapıldı.

u yıl onuncu kez düzenlenen
sempozyumda bildiri sunumları çevrimiçi olarak, açılış oturumu ve paneller ise yüz yüze gerçekleştirildi.

Kamusal hizmet ve denetim
anlayışıyla çalışılmalıdır
İletim teknolojileri kapsamındaki
asansörlere ilişkin iyileştirici, geliştirici çalışmalar yapmayı MMO’nun

Üç gün süren sempozyumda, birçok
oturum ve panel düzenlendi. Çok
sayıda kurum, kuruluş tarafından
desteklenen sempozyumun açış konuşmaları, EMO ve MMO İzmir Şube
Başkanları ile MMO Başkanı Yunus
Yener, EMO Başkanı Bülent Pala, Ege
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) Başkanı
Mert Öğüşlü, Asansör Sanayicileri
Federasyonu (ASFED) Başkan Yardımcısı Cem Bozdağ ve Asansör ve
Yürüyen Merdiven Sanayicileri Der-
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önemli görevlerinden biri olarak
gördüklerini belirterek sözlerine
başlayan MMO Başkanı Yener açış
konuşmasında özetle şöyle konuştu: “Asansörlerin tasarımı, imalatı,
montajı, bakım ve periyodik kontrolünü kapsayan süreç, mühendislik
disiplinleriyle ilgilidir. Bu nedenle
hizmetlerin özel eğitim almış, yeterliliği Odalarca belgelendirilmiş
mühendislerce yürütülmesi oldukça
önemlidir.
Odamız bu amaçla çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. Ülke genelindeki Eğitim Merkezlerimizde birçok
alanda mühendis ve ara teknik elemanlara yönelik, uygulamalı eğitim
de dahil olmak üzere eğitim-kursbelgelendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Ayrıca asansör firmalarına
yönelik son muayene, tasarım ve
montaj kuralları, iş güvenliği, risk
değerlendirmesi ve kalite yönetim
sistemi eğitimleri de yapılmaktadır.
İletim teknolojileriyle ilgili kitapbroşür basımı, seminer, söyleşi, tarafları bir araya getiren kongre ve
sempozyumlar, onaylanmış kuruluş
çalışmaları ve belediyelerle yapılan
protokollere bağlı olarak asansör periyodik kontrolleri, çalışmalarımızın
arasındadır.”
Yüzlerce uzman mühendis işsiz
Yapılan çalışmaların mühendislik ölçütleri ve kamusal hizmet ve denetim anlayışına bağlı olarak yürütül-
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yanlış uygulamalara izin vermeyeceklerini ve sürekli olarak mücadele
edeceklerini vurgulayan Yener konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sektörle
ilgili kalıcı ve sürekli çalışmalar yapılması amacıyla kurulan Asansör Teknik Komitesi’nin çalışmalarının da
işlevsel kılınması gerekmektedir.

düğünü; meslektaş ve sektör lehine
tanınırlık ve güvenliği sağlayan bu
çalışmalardan haklı bir gurur duyduklarını belirten Yener konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tasarım aşamasından, üretim, montaj, kullanım,
bakım ve denetim aşamalarına kadar mühendislik hizmetlerinin etkin
kılınarak yaygınlaştırılması ve yasal
düzenlemelerle güvence altına alınması gerekiyor. İmalat, montaj ve
bakım firmalarında mühendis istihdamı ve mühendislerin Odalarından
Büro Tescil Belgesi alması zorunlu
tutulmuşken, yürürlükteki yönetmeliklerde bu konular boşlukta bırakılması üzücüdür.
Bazı çevrelerin asansör firmalarında
mühendis çalıştırılmasına ve Mühendis Odalarının mesleki denetim süreçlerinde yer almasına karşı çıkması
da bağlantılı bir sorundur. Oysa sektöre hizmet vermiş veya verebilecek
yüzlerce uzman mühendisin işsizliği
söz konusudur. Bilim, mühendislik ve
kamusal denetimi dışlayan bu durumun can ve mal kayıpları ile standart
dışı uygulamalara yol açtığını ve gerçekte asansör sanayisinin de aleyhine olduğunu belirtmeliyim.”

Merdiven altı firmaların haksız rekabet yaratarak sektöre zarar vermelerini önlemenin bir yolu da piyasa gözetimi ve denetimi mekanizmasıdır.
Sempozyum oturumlarında da ele
alınacak olan bu konu özel bir önem
arz etmektedir. Bu noktada ülke genelinde yaygın bir örgütlenme altyapısı ve kadrosu bulanan Odamızın
daha aktif olarak görevlendirilmesine yönelik idari düzenlemelerin
yapılmasını beklediğimizi önemle
belirtmek istiyorum.”
Kamu ve reel sektör borçları vahim
boyutlara ulaştı
Ülkemizin içinde bulunduğu duruma
değinerek konuşmasını tamamlayan
Yener özetle şunları söyledi: “Bildiğimiz üzere paramızın değeri hızla
düşüyor. Zam yapılmayan ürün ve
hizmet yok. Makro ekonomik göstergeler; enflasyon, milli gelir, bütçe

açıkları, büyük faiz ödemeleri ödenek üstü hesapsız harcamalar, kamu
ve reel sektör borçları ile işsizlik ve
yoksulluk vahim boyutlara ulaşmıştır.
Döviz kuru-faiz-enflasyon üçlü sarmalı, ithalata ve ucuz işgücüne dayalı ihracat yapısı ile kayırma ve rant
ekonomisi, ülkemizin, halkımızın
yoksullaşmasına yol açmaktadır. Bu
durumdan çıkışın, ülkemiz ve halkımızın çıkarlarını gözeten kamucu
planlama, kalkınma, üretim, istihdam politikaları ve bu yöndeki bir
demokratikleşme ile mümkün olacağına inanıyoruz.”
Üç gün süren sempozyumun
son oturumunda hazırlanan sonuç bildirisi ise kamuoyuna ayrıca
açıklanacak.

Asansör Teknik Komitesi’nin
çalışmaları işlevsel kılınmalı
Makina Mühendisleri Odası olarak
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KONGRE

12. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL
KONGRE VE SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Makina
Mühendisleri Odası
(MMO) tarafından
Ankara Şube
yürütücülüğünde
düzenlenen, Kaynak
Teknolojisi 12. Ulusal
Kongre ve Sergisi
(KAYKON 2021),
19-20 Kasım 2021
tarihlerinde Anfa
Altınpark Fuar ve
Kongre Merkezi'nde
gerçekleştirildi.

K

da buluştu. Birçok kurum ve kuruluş
tarafından desteklenen KAYKON
2021’de çok sayıda sektör temsilcisi

AYKON 2021’de bu yıl yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin
talepleri, yaşanan sorunlar ve olası
çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturulması
hedeflendi.
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İki gün süren kongrenin açılış konuşmaları Ankara Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Yılmaz Yıldırım, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz tarafından yapıldı.
“Eğitim ve belgelendirme en önemli
ihtiyaçtır”
Oda Başkanı Yunus Yener açış konuşmasına Kaynak Mühendisliğinin
toplumsal yaşamın her alanında çok
önemli ve vazgeçilmez hizmetler
veren meslek alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek başladı ve ilgili
bütün Oda çalışmaları ve 24 yıldır
düzenlenen kongrelerle, bu alandaki bilgi ve teknolojilerin özel ellerde
tekelleşmesi ve piyasalaşmasının
önüne geçmeyi, genç mühendisler
ve tüm meslektaşlara gereksindikleri
bilgi ve teknolojileri aktarmayı hedeflediklerini söyledi.
Kaynak teknolojileri uygulamalarında personel eğitimi eksikliğine
dikkat çeken Yener konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Son yıllarda üretim
teknolojileri ve malzeme alanındaki
gelişmelere paralel olarak kaynak
yöntemleri, tahribatsız muayene
yöntemleri, kalite güvence gereklilikleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği
uygulamaları ile dijital dönüşüm ihtiyaçları ile mühendis ve ara teknik

Meslek ve uzmanlık alanlarıyla ilgili
gelişmeleri tartışmaya açmak, görüş ve önerilerini yetkililere iletmek,
kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgili
taraflarla birlikte çözüm önerileri
üretmek amacıyla düzenlenen Kaynak Teknolojisi Kongresi aracılığıyla
bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç
duyan, kullanan ve geliştirilmesine
yardımcı olan taraflar aynı platform-

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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si için sektöre ve meslektaşlarımıza
destek vermekten mutluluk duyuyor; bu hizmetlerin kamusal bir çerçevede gelişmesi için sürekli olarak
çalışıyoruz. Odamız bu konudaki
olanaklarını ve birikimini kaynak teknolojisi alanında hizmet sunan tüm
kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya
hazırdır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların bu çabalara destek vermesi ve
işbirliğine açık olmaları gerektiğine
inanıyoruz.”

personel eğitimi ve belgelendirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Bu
gerekliliklerin yetkin bir şekilde karşılanması en başta gelen ihtiyaçtır.
“Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi” ile ilgili eksiklikleri kongrelerimizde yıllardır
dile getirdiğimiz bilinmektedir. Bu
eğitimleri ülkemizde çeşitli kurumlar
verdiler ve bir nebze olsun eksiklikler giderildi ancak bir üst aşamada
ve toplumsal fayda kıstasıyla yapılacak uygulamalara hâlâ ihtiyaç duyulduğu da açıktır. Bu yönde ciddi çalışmalarda bulunan Odamız, özellikle
eğitim ve belgelendirme konusunda
önemli bir altyapıya sahiptir. Bu altyapı daha da güçlendirilmektedir.”
“Hizmetlerin kamusal bir çerçevede
gelişmesi için sürekli çalışıyoruz”
MMO Kaynak Eğitim ve Muayene
Merkezi-KEMM’i 2019 yılında açtıklarını hatırlatan Yener bu yıl da
Tahribatlı Muayene Laboratuvarını
açtıklarını belirtti ve konuşmasını
şöyle sürdürdü: “TMMOB Makina
Mühendisleri Odası olarak, KEMM
tarafından verilen-verilecek belgelerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı
ve hizmetin niteliğinin yükseltilme-

“İşsizlik ve yoksulluk bir yanda,
kayırmacı ve rant eksenli politikalar
bir yanda”
Yener konuşmasının son bölümünde
ülkemizin içinde olduğu sürece vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizin, bugün kimsenin
iyimser bakamadığı bir süreç içinde
olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz.
Büyük borçlar, yüksek döviz kurları,
yüksek enflasyon, büyük sosyal yaralara yol açan hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk bir yanda, kayırmacı
ve rant eksenli ekonomi politikaları
diğer yanda; ülkemizi, sanayimizi,
meslektaşlarımızı ve halkımızı zorlayan bir toplu durum söz konusudur.
Bu durumdan çıkışın, ülkemiz ve
halkımızın çıkarlarını gözeten kamucu planlama, kalkınma, üretim,
istihdam politikaları ve bu yöndeki
bir demokratikleşme ile mümkün
olacağını özellikle belirtmek isterim.”

“Endüstri 4.0 uygulamaları sektörü
yeni bir boyuta taşıyor”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz ise teknolojik gelişmelerin giderek hızlanmasının, sanayinin ve her teknik alanın özgül
gereksinimlerinin, bu gibi bilimsel
kongre ve sergilerin önemini daha
da artırdığına vurgu yaparak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İletişimden haberleşmeye, ulaşımdan lojistiğe, sanayiye, enerjiye
kadar pek çok alan, yeni teknolojik
gelişmelerle sürekli olarak yeniden
yapılandırılıyor. Biliyoruz ki, yaşanan
her teknolojik gelişme, o teknolojiye
sahip olup kullananlarla kullanmayanlar ve sahip olanlar ile bağımlı
olanlar arasındaki üretim ve gelişme
hızını daha da artırıyor. Pek çok sektörde farklı kullanımları olan kaynak
teknolojileri de bu hızlı değişimin en
önemli unsurlarından biridir.
Endüstri 4.0 uygulamalarının kaynak teknolojileri ile entegrasyonu
ve robotik uygulamaların yaygınlaşması sektörü yeni bir boyuta taşıyor.
Üretim teknolojilerindeki gelişmeler
ile birlikte kontrol yöntemleri, kalite
güvence sistemleri, eğitim ve belgelendirme konularında da yenilikler
söz konusu. İki gün sürecek kongremizde tüm bunları uzman arkadaşlarımızı ve akademisyen konuklarımız
tartışacaklar ve bu alandaki yeniliklerin sektördeki etkisini ele alacaklar.”
“İşsizlik ve yoksulluğun nedeni
uygulanan yanlış politikalar ve
önceliklerdir”
Yaşanan derin ekonomik kriz ortamında ülkemizin geleceğine ilişkin
umudumuzu büyütmek istiyorsak
aklın ve bilimin yönlendiriciliğine
çok daha fazla başvurmak gerektiğine vurgu yapan Koramaz konuşma-
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ülkemizi üretimden uzaklaştırdığını,
ekonomimizi ranta ve spekülasyona
dayalı hale getirdiğini, ülke zenginliklerinin yanlış projelerle israf edildiğini dile getirdik. Sadece bu kadarla
da yetinmedik, çözüm önerilerimizi
de sıraladık. Üretimden yana kamucu politikaların hayata geçirilmesini
istedik. Üreten, sanayileşen ve hakça
bölüşen bir ekonomik büyüme modeli önerdik. Ne yazık ki bu çözüm
önerilerimiz hiçbir biçimde dikkate
alınmadı.”

sını şöyle sürdürdü: “Aklın ve bilimin
yolundan sapıldığı anda kendimizi
kör bir karanlıkta, içinden çıkılmaz
bir bataklıkta buluruz. Ülkemizde
yıllarca uygulanan rant temelli politikalar nedeniyle üretimi, yatırımı,
sanayileşmeyi, bilimi, teknolojiyi,
mühendisi ve insanı ikincilleştiren
bir ekonomik yapı oluşmuştur. Ülke
paramız bu kadar değersizleştiyse,
gelirlerimiz bu kadar düştüyse, işletmeler yatırım yapılamaz hale geldiyse, piyasada borçlar ödenemez hale
geldiyse, işsizlik, hayat pahalılığı,
yoksulluk bu denli arttıysa bunun
nedeni yıllardır uygulanan yanlış politikalar ve önceliklerdir.

“Aydınlık bir geleceği hep birlikte
kuracağız”
Tüm sektörler ve tüm ülke halkı olarak yarınlardan endişeli olduklarını
hatırlatan Koramaz konuşmasını
şöyle tamamladı: “Bir ülkede 8-10

TMMOB olarak yıllardır her fırsatta,
uygulanan neoliberal politikaların
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yaşında çocuklar bile dolar fiyatlarını konuşuyorsa, harçlıklarını dövize
yatırmanın planlarını yapıyorsa ülke
ekonomisinin geleceği konusunda
umutlar tükenmiş demektir. Ama en
başında da dediğim gibi bizler bilim
ve tekniğin ışığında yol göstermeye,
azalan umutları çoğaltabilmek için
kamucu, toplumcu politikalar üretmeye devam edeceğiz. Burada bir
kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Ülkemiz ve halkımızın gerek
duyduğu şey toplumsal kalkınmadır.
Son 40 yıldır özelleştirme, serbestleştirme, kuralsızlaştırma, finans ve
rant uygulamalarıyla tahrip edilen
ekonomik ve sosyal yapı, kamusal
bir anlayışla yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Doğaya ve insan yaşamına
saygı gösteren bir yaklaşımla üretim,
sanayileşme, kalkınma tam istihdam
ve toplumsal refah perspektifi benimsenmelidir. Topraklarımız, yeraltı
ve yerüstü kaynaklarımız, mühendislerimiz ve emekçilerimiz az sayıdaki
türedi için değil, ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesi için seferber
edilmelidir. Bizler TMMOB olarak 70’li
yıllardan beri sahip olduğumuz bilimsel-teknik aklı, sömürgenlerin değil halkın çıkarları için kullanmanın
mücadelesini verdik, veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Aydınlık bir
geleceği hep birlikte kuracağız.”

SÖYLEŞİ
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PROF. DR. AHMET ŞEVKET ÜÇER:

BASKILARA AKIL VE BİLİMİ KULLANARAK KARŞI
ÇIKMALIYIZ
Hülya Aydın*

Geçtiğimiz Ocak
ayında “Anılarımla
Destekli Ülkemizin
Son 50 Yıldaki
Savunma Havacılığı
Serüveni” adlı
kitabı yayınlanan
Odamız üyesi
Prof. Dr. Ahmet
Şevket Üçer ile
ODTÜ’de başlayıp
orada tamamladığı
meslek yaşamı ve
yurtdışında yaptığı
çalışmalar üzerine
keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.

*

Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulya.aydin@mmo.org.tr
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Makina Mühendisi olma
kararını nasıl verdiniz? Ailenizin
kararınızdaki rolü ve desteği
nasıldı? Mühendislik kararı
hayatınızda sizi mutlu etti mi?

Öncelikle biraz kendinizden
bahseder misiniz? Hayata nerede
başladınız, ilköğretim ve lise
yıllarınız nasıldı?
Yaklaşık 78 yıl önce İstanbul’da doğmuşum. Nerelisin? sorusuna “Doğduğum yer İstanbul ama Ankaralı
sayılırım” yanıtını veririm. Yazları
İstanbul’a giderdik. Ama babamın
memuriyeti nedeniyle Ankara’ya
yerleşmişiz ve bütün hayatım burada geçti. İlkokulun son üç sınıfını,
orta ve liseyi TED Ankara Koleji’nde

Babam inşaat mühendisiydi ve sanayileşmeye çalışan Türkiye’de makina
mühendisliğinin çok önemli olduğunu söylerdi. Evde ülke insanının
zenginleşmesi, Türkiye’nin refah toplumu olmasının ancak sanayileşmesi
ile mümkün olabileceği konuşulurdu. Küçüklüğümden beri makinalara ileri derecede ilgim vardı. Telden
kamyon yapıp onunla malzeme taşımaya çalışırdım. Kırık üç tekerlekli
bisikletle yere oturup tekerleklerini
direksiyon olarak kullanarak otomobille gittiğimi tahayyül ederdim. Tüm
bunlara bakılırsa küçük yaşlardan
itibaren makinalarla ilgili bir konuda
çalışmak istediğim anlaşılıyor. Mühendis olma fikrî ise babama benzemekten kaynaklanıyor sanırım.

1961 yılında ODTÜ’ye girdiniz.
Ülke koşullarının, üniversite
hayatınızın ve özelde ODTÜ’de
öğrenci olmanın, yaşamınızın
şekillenmesindeki rolü üzerine
neler söylersiniz?

23 Nisan'da Atatürk Bulvarı'nda bayrak taşırken

okudum. Sanırım ailemin başta verdiği değerleri TED Ankara Koleji pekiştirdi. Aynı zamanda bize sanatın
ve bilimin önemini de gösterdi. Öğretmenlerimizin çoğu iyi yetişmiş
ve işlerini severek yapan kişilerdi.
İngiltere’nin Cambridge, Oxford gibi
önemli üniversitelerinde okumuş
kişilerden fizik, kimya ve matematik
gibi dersler aldık. Müzik dersimize
Ziya Aydıntan, resim dersimize Eşref Üren gelirdi. Bu kişiler 1950’lerin
önemli müzik hocaları ve ressamlarıydı. Kolejin bize verdiği bir diğer
değer de, kurumsal bir yapının özgür düşünebilen bireyi olma duygusuydu galiba.
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okumak önemliydi. Hem Ankara’daydı hem ablam oraya gidiyordu.
1961 yılında ikinci kere girdiğim giriş
sınavını bu kez kazanarak tam ikinci sınıfa değil ama bir iki ders hariç
diğerlerini Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi’nden almış olarak girmiştim. ODTÜ’ye girmek istememin ana
nedenlerinden biri de öğretimin
İngilizce olmasındandı. Mühendislerin yabancı bir dile hâkim olması
gerekliliği, aile içinde konuşulan
bir konuydu. O tarihlerde bunu en
iyi bir şekilde verebilecek üniversite ODTÜ’ydü. Bir de çok yakın lise
arkadaşlarım ODTÜ’lü olmuşlardı.
Öğretim sistemi değişikti. Mühendis
olmanız için almanız ve geçmeniz
gereken belirli sayıda ders vardı. Her
dersin bir kredisi vardı. Bazı dersleri mutlaka almanız lazımdı ama bir
kısmını isteğinize göre seçebiliyordunuz. Yani öğrenmede, öğrencinin
isteğine bırakılan bir durum vardı.
Hatta sizin seçmeniz gereken dersler
arasında sosyal bilimler dersleri de
olmalıydı.
ODTÜ şimdiki yerleşkesine taşınmadan önce Türkiye Büyük Millet
Meclisi bahçesindeyken, öğle molalarında barakanın birinde yapılan

13
plaktan klasik müzik dinletilerine
gittiğimi anımsıyorum. Okulda az
sayıda öğrenci okuduğundan, çok
çeşitli konularda eğitilen öğrenciler birbirlerini tanıyor ve beraber
olmaktan keyif alıyordu. Öğretim
üyeleri ile öğrenciler arasındaki ilişkiler birçok üniversitede olmadığı
kadar sıcaktı. Bu durum çok çeşitli
konularda öğretim üyeleriyle öğrencilerin fikirlerini tartışma olanağı buldukları bir ortamı doğururdu.
Bizlerin böyle bir ortamda yetişmemiz çoğumuzun başarılı bir hayat
geçirmesi sonucunu doğurdu ve
okulumuzun da çok kısa sürede ülkemizin en iyi okulları arasına girmesini sağladı.

Meslek yaşamınıza da ODTÜ’de
başlamışsınız. Akademisyen
olmaya nasıl karar verdiniz?
Buradaki çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?
Evet, meslek yaşamıma ODTÜ’de

başladım ve orada bitirdim sayılır.
1964 yılında ODTÜ’de öğrenci asistan olarak çalışmaya başlamıştım.
Yüksek lisans bitince acaba askere
mi gitsem diye düşünürken, rahmetli yüksek lisans hocam Ömer Göksel
okulda kalmamı önermişti. Ben de
asistanlık sınavına girmiş ve makina
bölümünün asistanı olmuştum. Giriş
o girişti. Ve o giriş, ODTÜ hayatımın
bundan sonraki yıllarının çatısı oldu.
Benim için ODTÜ’lü olmak en önemli şeydir. Bu durum emekli olduğum 2003 yılına kadar değil, ondan
sonraki yıllarda ve şimdi de devam
ediyor. Akademisyen olmanın nasıl
bir şey olduğunu orada öğrendim.
Hocalarımızdan öğrendiklerimi öğrencilere en iyi şekilde aktarmaya
çalıştım. Öğrencilerin problemlerini
dinlemek ve çözüm bulmaya çalışmak akademisyenliğimin bir kısmıydı. ODTÜ öğretim üyelerinin birinci
görevleri ders vermek ve bunu en

iyi şekilde yerine getirmekti. İkinci
görevleri araştırma yapmak ve son
olarak da topluma hizmet etmekti.
ODTÜ öğretim üyelerinin öğrencileriyle birlikte üretecekleri bilgilerin
ülkemizin ilerlemesi için vazgeçilmez olduğu düşünülürdü. Önceleri,
sanayi gelişimi kısıtlı olan ülkemizin,
üniversitede yapılan araştırmalar ile
desteklenmesinin zor olduğu dönemi yaşamıştık. Ama sonraları sanayimiz, başarılarında üniversitenin rolünün önemini anlamaya başlamıştı.
ODTÜ öğretim üyeleri genellikle
yönetici olmaktan kaçınmışlardır.
Bunun sebebi, yöneticilik öğretim
üyesinin esas görevlerinden bir miktar fedakârlık etmesini gerektiriyor
olmasındandır. Bölüm başkanlığı
sanki bir sıraya bağlanmıştı sıranız
gelince kaçamıyordunuz. Ben de ilk
defa 1978’de yakalanmıştım. Maalesef sonrasında yöneticilikten kaçamaz oldum.

1980'lerde Makine Mühendisliği bölümünün bütün çalışanları
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12 Eylül askeri darbesinin
yaşandığı zor bir dönemde
ODTÜ’de bölüm başkanıydınız.
Bu dönemde yaşadıklarınızı ve
üniversitedeki diğer yöneticilik
deneyimlerinizi anlatır mısınız?

onlar da bu durumu zaten bekliyorlardı. Bu süreçte birkaç defa bizim
bölümden öğrencilerin, yerleşkenin B kapısının yakınındaki jandarma karakoluna götürüldüğü bilgisi
bana ulaşmıştı. Ben hemen karakola
gidip öğrenciyle ve karakolun amiri
Mustafa Başçavuş’la konuştuğumu
hatırlarım. Bu arada atölyeden çalınan saatçi tornası denilen hassas bir
tornanın 12 Eylül’den sonra bulunduğunu anımsıyorum. 12 Eylül’den
hemen sonra bölüme gelen askerler bütün laboratuvarları ararken
refakat etmiştim. Bodrumda bir depomuz vardı ve burada yaptıkları
aramada bir şeyler bulmuşlardı ama
başlarındaki komutan, deponun karmaşasını, “buraya tank saklansa bulamazdınız” diyerek özetlemişti.

Evet, 12 Eylül askeri darbesi sırasında ODTÜ’de bölüm başkanıydım.
Belki 12 Eylül öncesinden anlatmaya
başlamak lazım. Öğrencilerle olan
samimi ilişkimizden bahsetmiştim.
Bizim okuldaki öğrencilerin tamamına yakını solcuydu. Karşıt görüşte olanlar her halde vardı ama çok
azınlıkta olduklarından sesleri çıkamıyordu. Ben bazen öğrencilerin ne
düşündüklerini anlamak için onlarla
politik, ideolojik konularda sohbet
ederdim. İşin ilginç tarafı bazılarının
konuşmaları bana sanki başka bir
insanla konuşuyorum izlenimi verirdi ya da bir kitapla konuşuyormuş
izlenimi… Benim öğrencilerimize
anlatmaya çalıştığım şey hiçbir şeyi
kesin olarak bilmemizin mümkün olmadığı ancak bilimsel yöntemleri ve
aklımızı kullanarak doğruyu bulabileceğimizi anlatmak olurdu. Çoğunluğun beni anladığını zannetmiyordum. 12 Eylül’e yaklaşırken bölümün
duvarları birçok pankart veya bildiriyle her gün donatılırdı. Biz de yönetim olarak her gün bunları duvarlardan indirip çöp tenekesine atardık.
Pankartları asanların önünde bunu
yapmak stresli bir işti ama öğrenciler
hiçbir zaman müdahale etmediler.
Bizim bölümde dersler hiçbir şey
olmuyormuşçasına devem etti. Bunda öğrencilerin, öğretim üyelerinin
öğrencilere not vermede ne olursa
olsun adaletli davranacaklarına olan
inançları rol oynuyordu zannederim.
Bu işlere fazla angaje olan öğrencilerin başarıları pek de iyi değildi ama
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12 Eylül’den sonra bir yıl rektör yardımcılığı yapmıştım. ODTÜ’ye dışardan rektör olarak atanan merhum
Mehmet Gönlübol’un rektör yardımcısı olmuştum. Belki de ODTÜ’nün
nasıl bir yer olduğunu, çalışanlarının
değer yargılarını görmesine yardımcı olmuştum. Darbenin yönetim

ADTG ekibinin bir bölümüyle
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şekli ve adaleti beni çok rahatsız ettiğinden bir sene dayanabilmiştim.
Ayrılmamı Mehmet Bey de anlayışla
karşılamıştı.

Araştırma konularınızı nasıl
seçtiniz ve araştırmacıları motive
etmede nasıl bir yol izlediniz?
Akışkanlar mekaniği üzerinde çalışmak istememin nedeni zannederim
babamın Devlet Su İşleri’nde çalışmasından ve beni o zamanlarda
yapımı devam eden barajlara götürmesindendi. Beşinci sınıfta tez konusu seçiminde, bölümün öğretim
üyesi kadrosuna yeni katılan Ömer
Göksel’den tez almıştım. Ama tez,
su akışı ile ilgili değil gaz akışıyla ilgiliydi. Örneğin, havanın akışını incelemek çok daha ilginçti. Bundan
sonraki hayatımda öğrencilerimle
yaptığım çalışmalar hep gazların çeşitli ortamlarda akışıyla ilgili oldu.
Önceleri havanın ses üstü sürekli
akışı ile ilgileniyordum. Sonra doktora sırasında zamana bağlı akışıyla
ilgilendim. Uygulama bir müddet
pistonlu kompresör sistemleriy-
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le ilgiliydi. Sonra gaz türbinlerinin
kompresör ve türbin kanatları arasından geçişinin simülasyonuna
evrildi. Bu arada roketlerin iç aerodinamiği konuları da araştırma konularımızın önemli bir kısmını oluşturdu. Gaz türbini ve roket iç akış
problemleri ile ilgili çalışmalarımız
bu konularda dünyada isim yapmış
araştırıcıların oluşturduğu iletişim
ağının bir parçası olarak devam etti.
Bunun nedeni, benim NATO-AGARD
(Hava-Uzay Araştırma Geliştirme Danışmanlar Grubu)’ın itki ve Enerji panelinin üyesi olmamdandı. Tabii bu
durum hem beni hem de öğrencilerimi epey motive etmişti. O zamanki
adıyla Balistik Araştırma Enstitüsü,
şimdilerde TÜBİTAK-SAGE’deki roket teknolojilerini geliştirme çalışmalarından bölüme döndüğümde
Aerospace Design Technology Group (ADTG) adında, öğrencilerim ve
arkadaşlarımla birlikte bir grup kurmuştuk. Bu girişimin amacı havacılık
ile ilgili konularda araştırma yapan
akademisyenlerin ve öğrencilerin
görüş alışverişinde bulunabilecekleri
bir ortam yaratmaktı. Her hafta yaptığımız toplantılar, bilhassa öğrencilerimizi çalıştıkları konularda motive
etmeye yaramıştı.

oldular. Akışkanlar mekaniği ve gaz
dinamiği ile ilgili bütün dersleri verdim. Hatta bir ara laboratuvar derslerini de. Bölümdeki son yıllarımda
termodinamik dersini de vermiştim.
Üniversite dışında topluma hizmet
diye değerlendirebileceğimiz uğraşlarımdan öğrendiklerimi, araştırma
yapan öğrencilerimden başka, lisans
ve yüksek lisans derslerinde de öğrenciye aktardığım olurdu. Derslerin
tavsiye ettiğiniz kitapta ne yazıyorsa
o şekilde verilmesine her zaman karşı oldum. Üniversitede ders vermede öğretim üyesinin tecrübelerini
öğrenciye aktarmasının çok önemli
olduğunu düşünmüşümdür. Öğretim üyelerinin birikimlerindeki farklılıkların, verdiği dersin konularını
anlatırken belirgin bir şekilde ortaya
çıkmasının zenginlik getireceğine
inanmışımdır. Aynı dersin birçok
grupta değişik öğretim üyeleri tarafından verilmesinin asgari müşterekte birleşerek, sonuçta derslerin yavaş
yavaş lise derslerine dönüştüğünü
düşünmüşümdür. Tabii bunun önüne geçmenin yöntemi, dersi alacak

öğrenci sayısını azaltmaktan geçmektedir. Bir taraftan öğrenci sayısını, diğer taraftan üniversite sayısını
artırırken, çağdaş akademisyenin
nasıl yetişmesi gerektiği hakkında
hiçbir fikri olmayan yönetim anlayışından bunu beklemenin, gerçekçi
olmadığı ortadadır.

Meslek yaşantınızda, çeşitli
ülkelerde çalışmışsınız.
Buralardaki yaşantınızdan ve
çalışmalarınızdan bahseder
misiniz?
Doktora yaptığım İngiltere’de çok şey
öğrenmiştim. Bunun bence nedeni,
oradaki o zamanki sistemdi. Doktora
sırasında bilim veya teknolojiye katkıda bulunacak çalışmalar yapıp bir
sonuca varmamız gerekiyordu. Bu
süreçte problemleri biz tarif ediyor,
sonra problemlerin çözümlerini de
biz buluyorduk. Esas amaç olaylara
bu şekilde yaklaşmayı öğrenmekti.
Üzerinde çalıştığınız konu ikinci derecede önemliydi. Onun için Doctor
of Philosophy (PhD) deniyordu. Felsefe Doktoru... Yüksek lisans çalışması ise, tarif edilen bir çalışmayı başa-

ODTÜ’de yöneticilik dışındaki
hayatınızda başka neler
yaptınız?
Bölümde çok çeşitli dersler verdim.
İlk verdiğim ders turbomakinalar
adındaki 4. Sınıf dersiydi. Sınıfın yaş
ortalaması zannederim ancak benden 4 ila 5 yaş küçüktü. Sınıfın öğrencileriyle çok iyi anlaşmıştık. Bu sınıftan öğrencilerin bir kısmı benim
tez öğrencim oldu ve ileriki yıllarda
Makina Bölümünde öğretim üyesi

Doktora çalışmalarında
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Buradaki çalışmalarınız havacılık
konularında mıydı?

rılı olarak tamamlamaktı. Maalesef
sonraları bizim neslin geçtiği kalitede lisansüstü aşamalarından, ancak
sınırlı sayıda kişi geçecekti.

Evet, ABD’de çalıştığım laboratuvar,
turbo makinaların iç akışının matematiksel modellemesinde önemli
katkıları olan Michael H. Vavra’nın
1960’ın başlarında kurduğu turbopropulsion laboratuvarıydı. Birçok deney düzeneği mevcuttu. Bu deney
düzenekleri savaş uçaklarının uçmasını sağlayan gaz türbinlerinin döner
bileşenlerinin tasarım çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştı.
Bu konuda deneysel çalışmaların
pahalı olması, ABD deniz kuvvetleri
şemsiyesi altındaki bu laboratuvarı
akademik çevrede benzersiz kılıyordu. Benim buradaki çalışmalarım, iç
akışı sayısal olarak simülasyonu üzerinde olsa da ileri düzeyde deneysel
araştırmalar yapılan bir ortamda bulunmak büyük şanstı. Burada yapılan
çalışmalar uçakların performanslarını artıracak gaz türbinlerinin tasarımını etkileyen bilgilerin toplanmasını içeriyordu.

Danimarka’da ve ABD’de bir
müddet çalışmışsınız biraz bilgi
verebilir misiniz?
ODTÜ’nün sisteminde her yedi yılda, bir yıl ücretli izin alınabiliyordu.
Bu uygulama, Amerikan akademik
sisteminde yaygın kullanılır. “Sabbatical” izni veya 7. yıl izninden amaç,
akademisyenlere kendilerini yenileme imkânını tanımaktır. Ben de akademik hayatımda iki kere bu olanağı kullandım. İlki Danimarka Teknik
Üniversitesiydi. Burada Enerjiteknik
Laboratuvarında çalıştım. Buradaki
çalışmalarım ısı enerjisinin toprak
içinde depolanmasını modelleme
ve simülasyonu üzerindeydi. Ama
Danimarka’da, çalıştığım konu dışında çok şey öğrendim. Danimarkalıların ne kadar alçak gönüllü ve uygar
olduklarını, sosyal devletin nasıl bir
şey olduğunu yakından izlemek çok
öğreticiydi. Sonraki yedinci yıl iznimi ABD’nin Monterey kasabasındaki
Naval Postgraduate School’da geçirdim. Burada Türkiye’de öğrencilerimle beraber çalıştığım konularla ilgili
kapsayıcı bir yazılım geliştirilmesini
bilgisayar başında yapabilme olanağına kavuşmuştum. Benzer konularda ABD’de çalışan araştırmacılar ile
fikir alışverişinde bulunabilmek çok
değerliydi. Öğrencilerimin yaptığı
çalışmaların kalitesini test etmek fırsatım da olmuştu. Sonuçtan gurur
duymuştum. Bu arada Amerikan
halkını da yakından inceleme şansını yakaladım. Amerikan kültürünün
hiçbir başka batı ülkesinin kültürüne
benzemediği çok açık görülüyordu.
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Genel olarak baktığınızda amacım,
gaz türbini ve roket tasarım teknolojilerini yeni nesillere öğretecek bir
ortam hazırlamaktı. Bunu yaparken
üyesi olduğum uluslararası bir kuruluşun olanaklarını en ileri derecede
kullanmaya çalışıyordum. Öğrenmeye ve bilgi üretmeye çalıştığımız
her iki konu da havada uçması ge-

NATO-AGARD Bilimsel Başarı Ödülü'nü alırken
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RTO Yönetim Kurulu toplantısında

reken platformlara enerji sağlayan
aygıtların tasarımlarıyla ilgiliydi. Bu
çalışmaların uluslararası düzeyde
olmasını da NATO’nun Hava-Uzay
Araştırma Geliştirme Danışmanlar
Grubu (AGARD) ile ilişkilerimizi geliştirmeyle kazandık. AGARD’ın İtki
ve Enerji Paneli’nde ülkemi temsil
etmeye başlamam, Milli Savunma
Bakanlığı ARGE daire başkanlığı personelinden Doğan Kaya’nın
teklifi ile gerçekleşmişti. Bu durum
araştırma çabalarımda ve hayatımda önemli değişikliklerin habercisi
olmuştur.

ODTÜ dışında hem yurtiçinde
hem de yurt dışında yöneticilik
görevlerinizde ne gibi konularda
çalışmıştınız?
AGARD İtki ve Enerji Paneli’nde
epey bir müddet çalıştıktan sonra
ülke temsilcileri beni panel başkanlığına seçtiler. Zannederim panele
epey katkıda bulunmuşum ki yönetime getirdiler. İlk yurtdışı yönetim
tecrübem buydu. Ancak bu görev
tam zamanlı bir görev değildi. Panel
toplantılarını yönetiyor ve AGARD
yönetim kuruluna panel faaliyetleri konusunda rapor veriyordum.
Bu görev panel başkan yardımcılığı
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dönemini de katarsanız altı yıl sürdü. Sonraki senelerde Türkiye beni
yönetim kurulunun bir üyesi yaptı.
Bu arada AGARD Araştırma Teknoloji Organizasyonu/Ajansı (RTO/
RTA) adı altında büyüdü ve tekrar
organize oldu. Yönetim kurulundaki görevimin yaklaşık sekizinci
yılında NATO Araştırma Teknoloji
Ajansı’nın direktörlüğüne seçtiler.
Bu görev Paris’te tam zamanlı icra
edilmesi gereken bir görevdi. Burada yaptığımız, Araştırma Teknoloji
Organizasyonunun bütün teknoloji
panellerinin senelik faaliyetlerinin
seçimine ve gerçekleştirilmesine
yardımcı olmaktı. NATO askeri ve
sivil üst yönetimine her yıl faaliyetlerimiz hakkında rapor veriyorduk.
Ajansın ana uğraşı NATO çapında
teknoloji yönetimiydi diyebiliriz. Benim direktörlüğüm sırasında NATO
hızlı bir dönüşüme başlamıştı. Bu
nedenle, araştırma teknoloji organizasyonu ve Ajans, bu dönüşümün
gerçekleştirilmesinde bilimsel ve
teknolojik danışmanlık yaptı. Ajans
diğer teknoloji üreten ve kullanan
NATO kurumlarıyla yakın ilişkiye
girdi. Böyle bir ortamda yöneticilik
yapmak bana çok şey öğretti.
Yurt içinde ise , 1992’den başlayarak, altı yıl TÜBİTAK Başkanı Tosun
Terzioğlu’nun yardımcısı olarak görev yaptım. Bu sürede, ülkemizin
bilim ve teknoloji politikaları konularında devlete ve hükümete yol
gösterici birçok çalışma yaptık. Bilim
ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nu
çalışır hale getirdik. Kurulun toplantılarına sunduğumuz önerilerle ülkemizdeki bilim ve teknoloji potansiyelinin artırılması için birçok karar
alınmasını sağladık. Merkez ve Enstitülerin çalışma esaslarında değişiklikler yaparak işlevlerini daha iyi tarif

TÜBİTAK üst yönetimi Erdal İnönü ile birlikte

etmeye çalıştık. TÜBİTAK’ın yayınlarını yeniledik, kitap yayınlamaya başladık. ULAKBİM’i kurduk. Türkiye Bilim Akademisi’ni (TÜBA) örgütledik.
Teknoloji İzleme ve Değerlendirme
Başkanlığı’nı (TİDEB) kurduk. Toplam
kalite yönetimine giden yolda Yönetim Bilgi Sistemi’ni başlattık. Unuttuğum başka çalıştığımız konularda
vardır muhakkak ama şu bir gerçekti, Tosun Terzioğlu’nun başkanlığında başarılı bir dönem geçirmiştik.

Türkiye’nin geçmişten günümüze
sürdürdüğü bilim, sanayi ve
teknoloji politikaları üzerine
görüşlerinizi paylaşır mısınız?
1950’lerde Ankara’da yazın belediye otobüsünde sıkış tepiş giderken
kendi kendime bu otobüsleri yurt
dışından alacağımıza biz yapsaydık
belediye daha fazla otobüs alabilir
bu şekilde insanlar rahat seyahat
edebilirlerdi diye düşünmüştüm.
Benim çocuk kafam buna yetmiş-

ti, çok iyi hatırlıyorum. Yöneticiler
ancak yıllar sonra, Türkiye’de metro
konusunu gündeme getirmişlerdi.
Çoğu şeyde olduğu gibi yine çok
geç kalınmıştı. Bu konularla akademik hayatımın en başlarından beri
ilgilenmiştim. Derslerimde, tasarım
ve üretim yapabilecek mühendislerin yetişmesinin önemini vurguladığımı hatırlarım. Ülkemizde derli
toplu ilk bilim politikası dokümanını, Nimet Özdaş TÜBİTAK olanaklarını kullanarak geliştirmişti. Adı “Türk
Bilim Politikası 1983–2003”. Sonraki
çalışma, TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji
Politikaları Daire Başkanlığı’nın çabaları ile hazırlanan “Türk Bilim ve
Teknoloji Politikası 1993–2003” dokümanıdır. Bu rapor 1990’ların ilk
yarısında BTYK’dan geçti. 90’ların
ortasında geldiğimizde TÜBİTAK o
zamana kadar biriktirilmiş bilgileri
kullanarak “Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi” adında bir doküman ile,
Yüksek Planlama Kurulu’nun VII. Beş
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Meslek yaşamınızda
karşılaştığınız zorluklardan
bahseder misiniz? Tüm bunların
çözümüne yönelik söylemek
istedikleriniz nelerdir?

Yıllık Plan’ına katkıda bulunmuştu.
Vizyon 2023 adı altında, 2002 yılı başında başlanılıp 2003 yılında biten
Teknoloji Öngörü çalışması ülkemizi
21. yüzyıla hazırlayıcı çalışmalardan
en kapsayıcı olanıdır. 21. yüzyılın
bilgi toplumlarının arasında, üretici
bir ülke olma vizyonunu işleyen çalışma, üzülerek söylüyorum ki planlama kavramlarına uzak yönetimler
elinde uygulanamamıştır.

Beni kötümserliğe sevk eden bir
zorlukla karşılaştığımı söyleyemem.
Genelde siyasetçilere meramımızı
anlatmak zorlu bir süreç olmuştu.
Hemen hepsinin, bilim ve teknolojiyle yoğrulmuş bizim gibilerden
farklı toplumsal görüşleri vardı. Bir
de çalışma hayatında zamanında iş
yapmak, kaytarmamak, etik değerlere sadık kalmak gibi konularda
anlaşamadığım durumlar olmuştu.
Çalışma disiplini konusunda ülkemiz çalışanlarıyla benim yöneticilik
yaptığım yabancı kurumlardaki çalışanları karşılaştırdığımda, yabancıların lehine bir durumdan söz etmek
mümkündü. Bence refah toplumuna
veya devletine dönüşmek için bütün
kurumlarımız ve kanunlarımız mevcut. Ama uygulamada maalesef çok
geriyiz. Hatta epeydir kurumlarımız
ve adalet sistemimiz tahrip olmakta.
Öncelikle, mutlak yönetimden vaz

Peki politika çalışmaları içinde
havacılıkla ilgili olanları var
mıydı?
Evet vardı. Biraz önce anlattığım
çalışmaların hepsinde ülkemizde
havacılık ve uzay konularının planlamalarıyla ilgili kısımlar mevcuttu.
Benim de aktif olarak katıldığım bir
grup eliyle, “Havacılıkta Bilim-Teknoloji-Sanayi Politikaları” adı altında
bir rapor üretmiştik. Bu raporun en
dikkat çekici önerisi, “Ulusal Havacılık ve Uzay Konseyi’nin kurulmasıydı.
Yaklaşık 23 yıl sonra “Türkiye Uzay
Ajansı” adı altında bir kuruluş, devlet
kurumları içine katıldı. Tabii yine çok
geç kalmıştık.

geçip kapsayıcı bir yönetime geçmemizin gereğine inanıyorum. Politik ve ekonomik kurumlarımızın bütün halkı kapsaması, çoğulcu olması
lazım... Daron Acemoğlu’nun dediği
gibi “Dar Koridor”dan geçebilmemizin, ancak sivil toplumun güçlenmesiyle ve devlet ile sivil toplumun
dengesinin sağlanmasıyla mümkün
olacağına inanıyorum.

Odamızın faaliyetlerine katılma
imkânınız oldu mu? Odamızın
mesleki, teknik ve diğer
faaliyetleri hakkındaki düşünce
ve önerilerinizi paylaşır mısınız?
Odamız faaliyetlerine katılmamın
çok kısıtlı kaldığını söyleyebilirim.
Bence oda, Türkiye demokrasisi için
önemli bir kuruluş. Sağlam ve sürdürülebilir bir demokrasi kurabilmemiz
için sivil toplumun güçlü olması gerektiğini biraz önce konuşmuştuk.
Toplumun bütün bireylerinin refahının artması için, devlet mekanizmasının içindeki kuvvetlerin ayrılığından
başka, devletin gücünü dengeleyecek sivil toplum örgütlerinin de toplumun önemli aktörlerinden olması
lazım. Bu nedenle odanız, kamunun
çıkarlarını korumak için çalışmasına
devam etmelidir diye düşünüyorum.

TMMOB ve Odalarımız üzerinde
özellikle son yıllarda artan, baskı
ve kapatma girişimleri hakkında
neler söylersiniz?
Ülkemiz hızla demokratik yönetimden çıkıp otokratik bir yönetime
doğru yol almakta. Mutlak yönetimlerde, kamu yararına ama yönetimin
istemediği konularda fikir yürüten
kurumlar doğal olarak sevilmez.
Çünkü kamu yararını gözetmek popülist bir yaklaşımdır ve geniş halk
kitlelerini yönetim aleyhinde etkile-

1996 yılında Genelkurmay toplantısında Tosun Terzioğlu ile birlikte
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yebilir. Önceden de belirttiğim gibi
demokrasinin yeniden sürdürülebilir olarak tesisi ancak kamu yararına
çalışan kurumların devlet gücünü
dengeleyici olması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle bu tip baskılara bilim ve aklı kullanarak karşı çıkmanın
gerekli olduğunu düşünüyorum.

Ailenizden, özel yaşamınızdan
ve meslek hayatınız dışında
yapmaktan mutlu olduğunuz
şeylerden biraz bahseder
misiniz?
Şimdilerde eşim Ülker ile günlerimizi
korona virüsten korunmakla, gazete
ve kitap okumakla ve İstanbul’daki
iki kızımız ve torunlarımızla Zoom

Ocak ayında yayımlanan
kitabınızdan biraz bahseder
misiniz? Yazmaya nasıl
karar verdiniz?
Ocak ayında “Anılarımla Destekli Ülkemizin son 50 Yıldaki
Savunma Havacılığı Serüveni”
adlı kitabım, LUNA yayıncılık
tarafından yayınlandı. Şimdiye
kadar sorduğunuz soruların
yanıtlarından, savunma havacılığıyla ilgim zannederim
açığa çıktı. Bütün hayatım boyunca, bu konunun bilhassa
araştırma ve teknolojiyle ilgili
kısmında çalıştım. Epey bir süredir sevgili ülkemi her şeyi bildiklerini zanneden ve her şeyi
kendilerinin yaptığını iddia eden
bir insan topluluğu yönetiyor. Bu
durum, hayatımın yaklaşık 50 yılını
içinde geçirdiğim süreçleri yazmak
isteğini doğurdu. Bu sürede savunma havacılığında neler olup bittiğini
yazmak çok yavan olabilirdi. Anılarımla süsleyerek 50 yıldaki gelişimi
anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı
olmuşumdur.

Bunca yıllık meslek
deneyimleriniz ışığında genç
mühendislere ve mühendis
adaylarına neler tavsiye
edersiniz?

Eşi Ülker’le doktora sırasında

üzerinden konuşmakla geçiriyoruz. Ben ve eşim lise ve üniversite
sıralarında gitar çalmıştık. Maalesef
herhangi bir enstrümanı çalmayı
bırakınca ileri yaşlarda tekrar aynı
kaliteye ulaşmak mümkün olmuyor.
Ben yedi yıl önce yağlıboya resim
yapmaya başladım. Bu sürede, epey
ilerlettim gibi.

Kızları İdil ve Defne bir müze gezisinde

Akademik hayatımdaki gözlemlerim, makina mühendisi olmak isteyen gençlerin hemen hepsinin
akıllı ve yetenekli kişiler olduklarını
göstermiştir. Bence başarılı olmadaki farklar; çalışkanlıkları, olaylara
yoğunlaşma düzeyleri ve zaman yönetimindeki beceri farklılıklarından
oluşuyor. İyi bir mühendis olmak
için, mühendisliğin temel konu-
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larını çok iyi öğrenmeye çalışmak
gerekiyor. Şimdilerde çok yaygın
olan not almak için değil, konuyu
öğrenmek için çalışılmalıdır. Böyle
davranarak, gelecekteki hayatınızda başarılı olmak için gerekli temeli
kazanmış olacaksınız. Mühendisin,
dünya üzerinde geçerli en az bir
dili öğrenmesi, 21. yüzyılda başarılı olmanın araçlarından biri diye
düşünüyorum. Bence, başarılı olma
ve huzurlu bir hayat geçirmede ahlaki değerlere saygı, hayati. Dürüst,
yalan söylemeyen ve işini en iyi
şekilde yapmaya çalışan bir birey

olmak her zaman kazandırmıştır.
Bireyin mutluluğu toplumun refahıyla doğrudan ilgili olduğundan,
bencil davranışın ülke çıkarları ile
taban tabana zıt olduğu unutulmamalı. Ben hayatım boyunca birey olmak için çaba sarf eden biri
oldum. Herhangi bir oluşum içinde
yer almadım. Bunun nedeni zannederim özgür düşünme yeteneğimi
sürdürebilir kılmaya çalışmaktı. Etrafımızda olup biteni değerlendirirken tek bir kaynaktan değil çok
kaynaktan gelen enformasyonu
değerlendirip konu hakkındaki bil-

Paris'teki görevinden ayrılırken yapılan ayrılık partisi
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gimizi oluşturalım. Davranışlarında
ve fikirlerinde tutarlı olmanın, etrafınızdakilerin güvenini kazanmada
en önemli girdi olduğunu unutmayalım. Önce ülkemizin tarihini sonra
da ilişkide bulunduğumuz ülkelerin
tarihlerini öğrenmeli ve sonra da bu
bilgiden dersler çıkarmalıyız. Kitap
okumalıyız, ne bulursak okumalıyız
ve okuduklarımızdan bir şeyler öğrenmek için çaba sarf etmeliyiz. Bir
şeye karar verirken, bilgilerimizi bütünsellik içinde bilimsel yöntemi de
kullanarak irdelemeliyiz.

HAVACILIK

21

TÜRKİYE’DE HAVACILIK SANAYİ
1923-1952 DÖNEMİNE ÖZLÜ BİR BAKIŞ
Geçmişini yanlış bilen geleceğini doğru inşa edemez!
Bülent Yılmazer1

1. GİRİŞ
Havacılık tarihimiz üzerine nitelikli bilimsel çalışma çok
az sayıda olduğu için dünya havacılık tarihinde iz bırakan, hatta dünya havacılığının gelişmesine yön veren
çalışmalarımız bilinmemektedir. Aynı şekilde, havacılık
sanayimizin tarihçesi üzerine de nitelikli bilimsel çalışma
yapılmadığı için bu alanda da eksik bilgilenme ve yanlış
ifadeler vardır.

kısa vadeli ve pratik bir çözüm yolunu seçerek, belki de Türk
havacılığının kaderini belirlemiştir.” ve “… uçak fabrikası kurulması düşünülmemiştir.” şeklinde hatalı saptamada bulunulmaktadır [1]. Arşiv belgelerimizde karşımıza çıkan
gerçek, bilgisizlikten kaynaklanan bu ifadelerin asılsız ve
yanlış olduğunu ortaya koymaktadır 2.
Süreyya Bey tarafından kaleme alınan ve Mahmut Şev-

2. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE HAVACILIK
Osmanlı İmparatorluğu’nda havacılık alanında resmi
olarak teşkilatlanma dünyada havacılığın kurulmaya
başladığı yıllarda, o zamanlar en ileri olarak tanınan diğer birçok ülkeden daha önce, 1911 yılında başlamıştır.
Dönemin Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın direktifi
ile Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey’in başkanlığında
kurulan komisyonun havacılığın tesis edilmesi yönündeki gayretlerinden bahseden yayında, “… bu komisyon…

Fotoğraf 1. Mahmut Şevket Paşa, Süreyya (İlmen) Bey, “Tayyare
Komisyonu” üyeleri, ilk Türk Pilotları Fazıl Fesa (Evrensev) ve Yusuf
Kenan Efendi, orduya katılan ilk uçaklarla beraber Ayastefanos
(Yeşilköy) Tayyare Mektebinde*

1

Makine Mühendisi, Tarih Bilim Uzmanı, Havacılık Tarihi Öğretim Görevlisi, ODTÜ Tarih Bölümü - yilmazer1959@gmail.com

*

Tüm fotoğraf ve belgeler, aksi belirtilmedikçe, Bülent Yılmazer arşivine/kütüphanesine aittir.
Havacılık ve havacılık sanayi tarihimiz hakkında bilgisiz olan ve bilimsel araştırma yöntemleri ilkelerini ihlal eden sözde bilim insanları tarafından hazırlanan sözde bilimsel yayınlarda yer
alan benzeri asılsız ifadelerin örneklerine ileride de yer verilecektir

2
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ket Paşa tarafından imzalanan 5 Mart 1912 tarihli yazıda,
İmâlât-ı Harbiye Müdüriyeti bünyesinde bir şube olarak
“tayyare inşaat fabrikası” tesis edilmesi için tahmini bir
maliyetten bahsedilerek gerekli fizibilite çalışmasının yapılması istenilmektedir [2].
Osmanlı İmparatorluğunun o dönemde içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle arzu edilen uçak fabrikası
için yatırım yapılması ve tesisi mümkün olmamıştır.
Ayastefanos’ta (İstanbul-Yeşilköy) kurulan “Tayyare Mektebi” bünyesinde uçakların daha çok ahşap aksamının
imalatı ve onarımı, metal aksamının ise bakımı ve bazı
küçük onarımının yapılabildiği atölyeler kurulabilmiştir.
Atölyelerin bakım onarım işlerini yürüten teknik kadrolarının çekirdeğini Osmanlı Donanması’nın çarkçı (mühendis) subayları oluşturmuştur [3]. Atölyelerin gereksinim
duyduğu makine, alet ve sarf malzemeleri ise bunları
sağlayacak yerel bir yan sanayi olmadığı için her zaman
sorun olmuştur.
Ağustos 1914’te Osmanlı İmparatorluğunun Almanya yanında Birinci Dünya Savaşına katılması ile gerek uçaklar
gerek bunların bakım ve onarımı için gereksinim duyulan yedek parça ve teçhizat Almanya’dan sağlanmıştır.
Almanya’dan gelen teknik personelin yanı sıra İstanbul’da
otomobil tamir işleri ile uğraşanlar ve ahşap ustaları da
Tayyare Mektebi’ndeki atölyelerde istihdam edilerek,
cephelerde görev yaparken eskiyen ve yıpranan uçakların yedek parça ihtiyacının yerel olanaklarla kısmen sağlanmasına çalışılmıştır. Cephelerde tesis edilen, “tayyare
parkı” olarak anılan teşkilatlar da bu çabaya katkı vermiş-

Fotoğraf 2. İnceleme için İstanbul’a gelen Benz Motor Firması
yetkilisi Brosin, Serno, yardımcısı Mehmet Şakir ve Osmanlı Ordusu
havacıları bir arada

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



KASIM 2021



www.mmo.org.tr

tir. Osmanlı Ordusu hava gücünün komutasına getirilen,
savaş yıllarında havacılığımıza katkıları ve başarıları nedeniyle Binbaşı rütbesine kadar yükselen Alman havacı
Erich Serno ordunun hizmetindeki uçakların ve uçak motorlarının yedek parça gereksinimlerinin yerel olanaklarla
sağlanması için Almanya’dan yatırımcıları getirterek inceleme yapmalarını sağladı. Ancak; yerel havacılık sanayinin sürdürülebilirliğini sağlayacak altyapı ve yan sanayi
mevcut olmadığı için herhangi bir yatırım yapılmadı [4].

3. KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ
30 Ekim 1918’de Osmanlı İmparatorluğu’nun Mondros
Ateşkes Anlaşmasını imzalayarak Almanya’dan önce teslim olmasıyla Alman havacılar ve teknik personel ülkelerine dönerken eldeki uçaklara yedek parça temin etme
olanağı da kalmamıştır. Ülkemizin işgali başladığında,
ulusal kurtuluş mücadelemiz için Anadolu’da örgütlenen Ulusal Kuvvetler savaş artığı yıpranmış uçakları veya
büyük güçlüklerle yurtdışından getirtilirken hasar gören uçakları kullanmak zorunda kaldı. Uçaklar; Erzincan,

Fotoğraf 3. Ulusal Kurtuluş Savaşımız süresince, yeterli tesis, makina
ve malzemenin bulunmadığı şartlar altında, uçakların bakım ve onarımı olağanüstü yaratıcı çözümler ve özveri ile gerçekleştiriliyordu.
(Uğur Yeğin koleksiyonu.)
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Konya ve Eskişehir’deki “Tayyare İstasyonu” olarak tanımlanan merkezlerde toplanmıştı. Buradaki atölyelerde yerel olanaklarla; birkaç uçaktan sökülen malzemelerle tek
bir uçağın toplanması, bazı aksamın onarımı veya küçük
imalatlarla tamamlanması şeklinde çalışmalarla orduya
bir hava gücü kazandırılmaya çalışılıyordu. Bu atölyelerde gerek savaş artığı gerek yurtdışından getirilen, gerek
düşmandan ele geçirilen uçakların bakım ve tamirinde,
atölyelerin ahşap ve metal parça imalat kapasitelerinin
ötesinde gereksinimler doğduğunda yaratıcı çözümler
ortaya konulmuştur [5].

4. CUMHURİYET DÖNEMİNDE HAVACILIK
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyetin kurulmasından sonra, büyük önderimiz Mustafa Kemâl Atatürk ülkenin ve halkın kalkınması için gerekli devrimleri
tek tek hayata geçirmeye başladı. Atatürk, çeşitli tarihlerle ve isimlerle anılan bu devrimlerinin yanında belirli
bir başlangıç tarihi olmayan, hatta adı da konmamış olan,
ama diğerleri kadar önemli, belki de daha önemli, sessiz
bir devrim daha başlattı: sanayi devrimi.
1925 yılında kurulan Sanayi ve Maadin Bankası’nın amacı
devlete ait olan sanayi tesislerini geçici olarak işletmek
ve özel sektöre yatırım için kredi sağlamaktı. Atatürk’ün
1 Mart 1924’te meclisin açılış konuşmasında ülkenin kalkınmasında ziraata ve zirai sanayiye işaret etmesinin doğal gelişmesi olarak özel girişimle ilk adımları atılan Uşak
Şeker Fabrikası genç Türkiye Cumhuriyeti’nde sessiz devrimin ilk sanayi tesislerinden biri olarak kuruldu. Atatürk
aynı konuşmasında, yapılacak atılımlar için gerçekçi bir
bütçenin ve başarı için de israfın önlenmesinin önemini
de vurgulamıştı [6]. Atatürk aynı dönemdeki konuşmalarında çeşitli sanayi tesislerinin kurulmasında vatan savunmasının öncelikli olacağına, ancak bütün bunların ekonomik koşulların gözetilmesiyle başarıya ulaşabileceğine de
işaret etmiştir [7]. Hükümet bütçesinde askeri fabrikalarla
ilgili fasılalar yer aldığı için çeşitli silah ve mühimmat üretim tesislerine ödenek ayrılmış ve bunlar tesis edilmiştir.
Ancak; hava harp sanayi konusu bütçede yer almamıştır.
3
4

5

Ağustos 1924’te Berlin’e elçi olarak atanan Kemalettin
Sami (Gökçen) Paşa’nın kişisel çabaları neticesinde Junkers Flugzeugwerke AG ile ortak bir uçak fabrikası kurulması gündeme gelmiştir3. 28 Haziran 1919’da imzalanan
Versailles (Versay) Anlaşması ile Almanya’da savunma
sanayi üretiminin kısıtlanması nedeniyle kendine bir çıkış
yolu arayan Junkers firması bu konuda istekli davranmıştır. Diğer yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli oturumlarında yılda 250 savaş uçağı almak hedefi gibi çok
abartılı ve ülke gerçeklerinden çok uzak ifadeler sarf edilmiştir [8]. Havacılık sanayinin kapsamı ve gereksinimlerini anlayacak, buna göre bütçe ve plan çalışması yapacak
nitelikli insan kaynağının Türkiye’de bulunmadığı daha
bu aşamada açıkça görülmektedir. İleride ortaklık anlaşmasında yer alan bazı konular hakkında taraflar arasında
ortaya çıkacak anlaşmazlıkların temel nedeni de aynı eksiklikten dolayıdır. Ağustos 1925’te Junkers firması ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına Milli Müdafaa Vekâleti
(MMV) arasında imzalan ortaklık anlaşması ile Tayyare ve
Motor Türk Anonim Şirketi (TvMTAŞ) kurulmuştur4. Stratejik gayeler güdülerek fabrikanın Kayseri’de tesis edilmesine karar verilmiştir. Çelik konstrüksiyon olan fabrikanın inşasında kullanılmak üzere Almanya’dan gönderilen
parçaların, uçak imalatında kullanılacak tezgah ve teçhizatın nakli Kayseri’ye kadar ulaşan bir demiryolu olmadığı
için birçok güçlükler aşılarak gerçekleştirilmiştir. Üretim
hangarlarının bir kısmının, bazı tezgâhların ve güç santralı montajının tamamlanması ile fabrika Ekim 1926’da işletmeye açılmıştır. Ancak; 250 adet uçak siparişinden doğacak mali yükün nasıl karşılanacağı konusunda Türkiye
Cumhuriyeti hükümeti tarafından bütçe çalışması yapılmamıştır. Anlaşma görüşmelerinin ve fabrika inşaatının
devam ettiği dönemde siparişi verilen Junkers A20 uçakları Almanya’da üretilmiş, Türkiye’ye nakledildikten sonra
nihai montajları İzmir ve Eskişehir’deki askeri havacılık
tesislerinde tamamlanmıştır5. Yılda 250 uçak siparişi vaadinin gerçekleşmesi için hükümetin bütçesinde para bulunmadığından TvMTAŞ’de üretilecek uçaklar için sipariş
verilememiştir. Sipariş alamayan fabrikanın içine düştüğü
mali sıkıntı ve bundan dolayı işletmenin kapatılması ge-

Junkers Flugzeugwerke AG Türkiye’de genel olarak “Junkers Uçak Fabrikası Şirketi” olarak anılır.
Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi’nin kısaltılmış adı Osmanlıca yazılışının yanlış okunması nedeniyle resmi ve bilimsel yayınlarda bile “TOMTAŞ” olarak yer almıştır; doğrusu “TvMTAŞ”dir.
Yanlış kısaltmadaki “O” harfi nedeniyle resmi ve bilimsel yayınlarda şirketin ismine aslında mevcut olmayan “Otomobil” kelimesi de eklenmiştir [9]. TvMTAŞ tarafların eşit ortaklığı ile kurulmuştur!
KTF’nda 1926-1927 yılları arasında 30 adet Junkers A20 uçağı üretiminden bahsedilmektedir. Ancak, aynı çalışmada bir sayfa sonra “… üretilmesi planlanan Junkers A-20 ve Junkers F-13
uçaklarının hiçbiri Türkiye’de üretilemedi” diye yazılmakta, Almanya’da üretilerek Türkiye’ye getirilen uçakların montajının İzmir ve Eskişehir’de yapıldığı belirtilmektedir [10].
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rekeceği konusunda gerek TvMTAŞ yönetimi gerek Hugo
Junkers tarafından hükümete, doğrudan Başbakan’a ve
Genelkurmay Başkanı’na gönderilen yazılara cevap verilmemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Ağustos 1925’te imzalanan ortaklık anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine
getiremeyeceğinin anlaşılması üzerine Junkers firmasıyla
şirketin tasfiye edilmesi konusunda protokol imzalanmıştır. 27 Kasım 1929 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesi ile
şirketin ticari borçlarının ve Junkers’in payının karşılığı
ödenerek kapatılması yoluna gidilmiştir6.

Fotoğraf 4. Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TvMTAŞ) tesisleri
ve önünde burada üretilmesi planlanan Junkers A20 uçağı.

Kayseri’deki tesislerin atıl kalmaması için çabalar devam
etmiş Ağustos 1931’de Hava Müsteşarlığı kuruluşuna
alınan işletme Kayseri Tayyare Fabrikası (KTF) adıyla yeniden çalışmaya başlatılmıştır [15]. Kasım 1932’de Amerikan Curtiss-Wright Corporation ile Hawk II av uçakları ve
Fledgling eğitim uçaklarının lisans altında montaj üretimi
anlaşması imzalandı 7. ABD havacılık sanayinde çelik boru
gövde üretimi devrini açan Hawk II uçakları zamanının
en ileri teknolojisini bünyesinde barındıran uçaklardandı.
Uçuş performansı ile hem av uçağı hem de pike bombardıman uçağı olarak görev yapabiliyordu. Bu özelliklerinden
dolayı Almanya’daki Nazi hükümeti tarafından ABD’den
satın alınan iki adet uçak İkinci Dünya Savaşı başlamadan
önce Almanya’da pike bombardıman uçaklarının geliştirilmesine öncülük etti. Hawk II uçaklarının KTF’da lisans
altında üretilmesi anlaşması, imza aşamasından projenin
sonuna kadar bir kez daha kendi döneminde Türkiye’de
nitelikli insan eksikliğinin açık bir göstergesi oldu. O yıllarda dünya havacılık sanayindeki en ileri teknoloji ile uçak
6

7

üretim anlaşması sadece “bir” yıl süreli olarak imzalandı.
Teknolojiyi destekleyecek alt yapının ve insan kaynağının
eksik olduğu bir ortamda bir yıl içinde işin öğrenilmesi,
teknolojinin kavranması, işletmenin kendisine ve ulusal
sanayiye verimli biçimde katkı vermesi mümkün değildi.
Anlaşmanın ilk yılı dolduğunda; lisans altında üretim için
siparişi verilen ilk 24 uçağın montajı henüz tamamlanamamıştı. Anlaşma uzatıldı ama sadece “bir” yıl için daha.
İlk 6 uçağın teslimatı anlaşmanın ilk imzalanmasından
15 ay sonra gerçekleşti. Anlaşmanın ilk uzatması da sona
erdiğinde uçakların tamamı halen teslim edilememişti.
Anlaşma ikinci defa uzatıldı ama ilk iki yılda yaşananlardan maalesef ders alınamamıştı; anlaşma sadece 6 ay için
uzatıldı.
Havacılık sanayi gibi çok kapsamlı ve karmaşık bir sistemin yönetilmesi konusundaki birikim eksikliği ve işleri
daha da zorlaştıran özellikle devlet bürokrasisindeki hatalar Curtiss-Wright Grubu temsilcisi Leighton’un Ekim
1933’te Başbakanlığa gönderdiği uzun mektubunda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Hem Leighton hem de İstanbul’daki ABD elçiliği tarafından gönderilen yazılar, sadece
sorunların temel nedenlerini ortaya koymakla kalmamış,
kökten çözüm getiren önerileri de sunmuştur [16]. Ancak;
beşbuçuk yıl önce Hugo Junkers’in mektubunun gereği
yapılmadığı gibi Leighton’un mektubunun gereği de ya-

Fotoğraf 5. 1930’lu yıllarda Kayseri Tayyare Fabrikası’nda lisans
altında uçak

Söz konusu kararnameyi kaynak olarak kullanmasına ve kendi ekinde kopyasını vermesine rağmen, “TOMTAŞ’ın yaşatılamaması büyük bir kayıp ve başarısızlıktır. Gerçi burada Junkers’in
sorumluluğu daha fazladır.” ifadesi ile Junkers’i suçlayan asılsız ve önyargılı saptamada bulunulmaktadır! [11]. Söz konusu kararnameyi kaynak olarak kullanan çalışmalar kararname
metninde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yükümlülüklerini yerine getiremediğini ifade eden cümleden bahsetmeyerek gerçeği gizlemeye çalışarak etik ihlali yapmaktadır. Örnekleri
için [12] ve [13] saylı kaynaklara bakılabilir. Arşivlerimizde araştırmacıların erişimine açık olan söz konusu kararnameden bihaber olanlar, TvMTAŞ’nin lağvedilmesine neden olarak “…
Junkers firmasının anlaşma gereği doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi” ifadesini yazmaktadır! [14].
Curtiss-Wright Corporation, havacılığın ve havacılık sanayinin önderi olan Curtiss Aeroplane and Motor Company ve Wright Aeronautical Corporation firmalarının birleşmesi ile 1929
yılında ABD’de kuruldu; o dönemde Türkiye’de “Curtiss-Wright Grubu” olarak anılıyordu.
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pılmamıştır. Curtiss-Wright Grubu ile imzalanan anlaşma
çerçevesinde, 1934 yılı sonuna kadar 31 adet Hawk II uçağının yanı sıra 7 adet Fledgling eğitim uçağının lisans altında montaj üretimi yapılmıştır. Bu çerçevede KTF’nın aylık üretim verimi ortalama olarak ayda yaklaşık 1 uçaktır.
1935 yılında Alman Gothaer Waggonfabrik AG ile Gotha
145 ileri eğitim uçağının lisans altında montaj üretimi anlaşması yapıldı. 1936-1939 yıları arasında toplam 46 adet
orduya teslim edildi.

KTF Milli Müdafaa Vekâlet’inin 1940 yılında İngiliz Phillips and Powis Aircraft Ltd. ile imzaladığı lisans anlaşması
çerçevesinde Magister eğitim uçaklarının üretimine başlıyordu 8. 1941 yılında 5, 1942 yılında da 21 adet Magister
uçağı orduya teslim edildi 9. Aynı dönemde İngiltere’de
aylık ortalama 20 adet Magister uçağı üretilmekteydi.
İngiltere’deki bu yüksek üretim oranı bile Miles Aircraft
Ltd. firmasının 1947 yılında iflas etmesini önleyemedi.
Türk Hava Kurumu için bir miktar planör de üretmesine
rağmen benzer havacılık sanayi kuruluşlarına göre 10
misli daha verimsiz çalışan KTF için İkinci Dünya Savaşı
nedeniyle uçak üretimini durdurup ordunun uçaklarının
bakım, onarım ve revizyon çalışmalarına yönelmesi iflas
etmekten kurtulmasını sağlayan fırsat oldu.

1936 yılında Polonya Państwowe Zakłady Lotnicze (PZL)
firması ile Fransız Gnome-Rhone motoru kullanan P-24
av uçaklarının montaj üretimi için anlaşma imzalandı ve
Ekim 1936’da üretim başladı. Metal iskelet üzerine metal kaplamalı uçak olarak günün havacılık teknolojisini
temsil eden ve ordunun caydırıcı niteliği olan kuvvetli
bir hava gücü oluşturması için gerekli nitelikleri taşıyan
bir uçaktı. Ancak; bir kez daha eğitim ve birikim eksikliği
nedeniyle dünya konjonktürü iyi ve doğru değerlendirilememiş, havacılık sanayi alanında iş birliğine gidilecek
ortak konusunda yanlış seçim yapılmıştı. Almanya’da Nazi
hükümetinin başındaki Adolf Hitler Mart 1936’da yaptığı
konuşmasında “… kaybedilmiş topraklar tanrıya umutsuz
yalvarışlarla veya Milletler Cemiyeti’ne umut bağlanarak
değil; ancak silah gücü ile geri alınacaktır.” diye haykırıyordu. Temmuz 1936’da başlayan İspanya İç Savaşı’nda faşist
Milliyetçilere doğrudan askeri yardım sağlayarak İkinci
Dünya Savaşı’nın provasını yapıyordu. Hitler’in kan dökerek geri almaktan bahsettiği topraklar Birinci Dünya Savaşı sonunda Polonya verilmiş ve Fransa sınırında askerden
arındırılmış bölgelerdi. 1936-1939 yılları arasında değişik
modellerinden 52 adet PZL P-24 uçağının montajı ve üretimi yapıldı. Eylül 1939’da Almanya Polonya’ya saldırınca
KTF’nda P-24 üretimi son buldu. Almanya Mayıs 1940’da
Fransa’ya karşı harekâta başlayınca uçakların motoru için
yedek parça temin olanağı da son buldu.

Türkiye’de yayınlanan çalışmalarda; Kayseri’de 1926 yılında tesislerin açılışından 1942 yılında uçak üretimine
son verdiği zamana kadar orduya 162 adet uçak teslim
edilmesi bir başarı hikâyesi olarak anılmaktadır10. Aynı
dönemde İngiltere’de küçük bir uçak üreticisi bile ayda
20 uçak üretirken, Kayseri’de yıllık üretim ortalamasının
yaklaşık 10 uçak olmasının nasıl bir başarı olduğu okuyucuların takdirine bırakılmıştır.

Almanya’nın Polonya’yı aralarında paylaşmak için gizlice
anlaştığı Sovyetler Birliği’ne Haziran 1941’de saldırmasıyla İkinci Dünya Savaşı’nın alevi büsbütün büyüdüğünde;

1925 yılında Junkers firması ile görüşmeler devam ederken İzmir’deki askeri havacılık tesislerinde hem öğretmen
hem de makinist olarak görev yapan sivil tayyareci Vecihi

Fotoğraf 6. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Kayseri Tayyare Fabrikası
'nda uçakların

1930’lu yılların başında Charles Powis ve Jack Phillips ortaklığı olarak kurulan firma, İkinci Dünya Savaşı’nın başına kadar aralarında Rolls-Royce Ltd. firmasının da olduğu sermayedarların
ortaklığı olarak çalışmalar yaptı. Teknik direktör Frederick George Miles 1941 yılında Rolls-Royce Ltd.’in hisselerini satın aldı ve firmanın ismi 1943 yılından sonra Miles Aircraft Ltd. oldu.
Firma; teknik direktörü tarafından tasarlanan ve savaş yıllarında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde (Royal Air Force - RAF) temel eğitim uçağı olarak kullanılan “Magister” uçağı ile ün
yaptı. Uçak, tasarımcısının isminden dolayı “Miles Magister” olarak anılmaktadır.
9
Sözde bilimsel yayınlarda; KTF’nda uçak üretimine 1939 yılında son verildiği veya 1939 yılından sonra uçak üretebilme vasfını kaybettiği şeklinde ifadeler yer almaktadır. Yazarlar, uçak
üretimine son verilen fabrikanın 1941 ve 1942 yılında nasıl uçak teslimatı yaptığını sorgulamayı akıl edememişler, dolayısıyla yanlış ifadelerini düzeltememişlerdir!
10
Türkiye’deki yayınlarda Kayseri’deki tesislerde montaj üretimi yapılan uçaklar hakkında yanlış rakamlar verilmektedir. Montajı TvMTAŞ’da yapılmamış Junkers uçakları ve uçak üretimi ile
kıyaslanamayacak ahşap planörler de eklenerek 200’ün üzerinde uçağın üretildiği ifade edilmektedir.
8
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(Hürkuş) Kurtuluş Savaşı’ndan sonra savaş artığı ve Yunan
Ordusu’nun geride bıraktığı uçak parçalarını değerlendirerek Vecihi K. VI olarak tanımladığı uçağını tasarlama ve
üretme olanağı buldu [17]. Uçağını uçurmak istediğinde
ise nitelikli insan eksikliği engeliyle karşılaştı. Türkiye’de
yeni tasarım bir uçağın sertifikasyon sürecini işletecek
eğitimli/deneyimli insan ve gerekli donanım yoktu. Vecihi, hatıratında yazdığına göre, askeri hava üssündeki mesai arkadaşlarının telkini neticesinde, aslında ise egosuna
yenilip tüm kuralları ihlal ederek, izinsiz olarak uçuş yaptı.
Askeri hava üssünde; malzemesi ordu tarafından verilmiş,
ordu tesisleri ve insan gücü kaynakları kullanılarak üretilmiş, ordu malı uçakla emir komuta zincirini de kırarak
izinsiz uçuş yapmasına rağmen hafif bir ceza aldı. Vecihi,
kendi yazılarında gizlice hazırlık yaptığını (güveni kötüye
kullandığını) ve askeri hava üssünde izinsiz uçmasının bir
suç olduğunu kabul etmektedir ama verilen hafif cezayı
bile bahane ederek, bir kez daha egosuna yenilerek, ordudaki görevinden istifa eder [18].

olmayan parçaları Yeşilköy’deki Fransız havayolu şirketinde tanıdığı yabancı yönetici vasıtasıyla temin etmiştir
[19]. Vecihi’nin hatıratında; uçağını kaplamak için bez,
montajı için cıvata ve yapısal bütünlüğü için tendör gibi
en temel malzemeleri bile yurtdışından temin ettiğini
ifade eden sözleri o yılarda Türkiye’de havacılık sanayini
sürdürülebilir kılacak alt yapının yokluğunu açıkça ortaya
koymaktadır11. Uçağının sertifikasyonu için yaptığı başvuruya aldığı yanıt da bunun göstergesidir: “… tayyarenin
aerodinamik vasıflarını tesbit edecek elimizde hiçbir vasıta
bulunmadığından fennen muayenesine imkan görülmemiş…” [21].
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarından
Vecihi’yi tanıyan devlet görevlilerinin anlayış göstermesi üzerine sertifikasyon denetimi için uçağını yurtdışına
nakletmesine izin verilir. Uçağını söker, parçalar halinde

Fotoğraf 7. Sivil pilot Vecihi'nin askeri hava üssünde kendisine
sağlanan olanaklarla tasarlayıp ürettiği Vecihi K VI tanımlı uçağı.

Vecihi’nin ‘havacılık konusunda her şeyi en iyi ben bilirim’
şeklinde kendini gösteren egosu ve bürokrasinin gereklerini yerine getirmeme şeklinde kural tanımaz davranış
biçimi daha sonraki hayatında da sorunlar yaşamasının
temel sebebi olacaktır. Türk Tayyare Cemiyeti’nde (TTaC)
çalışmaya başladığında kendisine geniş olanaklar sağlanmıştır. 1930 yılında yıllık iznini de uzatarak Vecihi K
XIV olarak tanımladığı uçak projesini Kadıköy’de kiraladığı küçük bir marangoz atölyesinde dört ahşap işçisiyle beraber 3 ay içinde üretir. İzmir’de tasarlayıp ürettiği
ilk uçağında Yunan ordusundan ganimet kalan parçaları
kullandığı gibi K XIV’ün üretiminde de Türkiye’de mevcut
11

Fotoğraf 8. Vecihi XIV tanımlı uçağın statik hesaplarının incelenmesi
ve normal uçuşlardan oluşan uçuş testlerinin tamamlanması
sonucunda Çekoslovakya Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde kurulan
yerel komisyon tarafından uçağa verilmiş olan “Turizm (Gezi) Uçağı”
sertifikası

Vecihi’nin uçağını yaparken temel parçaların çoğu için yerli olmayan malzeme kullandığını açıkça ifade ettiği hatıratını kaynak olarak kullanan hikâye tarzındaki yayında “… motoru
haricinde tamamen yerli diyebiliriz” şeklinde gerçeklerle ilgisi olmayan ifadeler yazılmaktadır [20].
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trene yükler ve bir yıl önce Türkiye’ye sattığı uçaklar nedeniyle havacılık alanında iyi ilişkiler olan Çekoslovakya’ya
götürür. Burada; Çekoslovakya Nafıa Nezareti (Bayındırlık
Bakanlığı) bünyesinde kurulan bir komisyonun uçağın
statik hesaplarını incelemesi ve normal uçuşlardan oluşan bir seri uçuş testinin tamamlanması neticesinde uçağa “turizm (gezi) uçağı” sertifikası ile uçuş izni verilmiştir12.
Vecihi, uçağını Avrupa üzerinden uçurarak Mayıs 1931’de
Türkiye’ye getirir.
Uçak tasarım ve üretim çalışmalarına “Vecihi Fiham Hava
ve Deniz Fenni” adını verdiği atölyesinde devam etti.
Türkiye’nin ilk sivil havacılık sanayi girişimcisi olan Nuri
Demirağ’ın atölyesini ziyareti sırasında bağışladığı para
desteği ile “Vecihi XVI” olarak tanımladığı, 2 kişilik uçuş
ekibinin yanında 2 yolcu taşıyabilen kapalı kabinli hafif
yolcu uçağı projesini üretti; uçağına “Nuri Bey” ismini verdi. Atölyesinde, Türkiye ve dünya pazarlarındaki durumu
dikkate almadan, neler yapabilmek gücünde olduğunu
ispat amacıyla sadece kendini tatmin etmek üzere uçaklar ve deniz aracı üretmektedir. Yetenekli bir pilot olan
Vecihi’nin mekanik işlere de yatkın olduğu ve statik hesap
yapmak konusunda kendini yetiştirdiği görülmektedir.
Ancak; aşırı egosu nedeniyle pilot olarak birçok kez uçuş
disiplinini ihlal etmiş, bu nedenle uçağının tamamen tahrip olmasına neden olan kaza geçirmiştir . Karakterinin bu
zayıf yanı nedeniyle bir sanayici veya iş adamı gibi davranmamış ve kurduğu ortaklıklar dâhil girişimleri başarılı
olmamıştır. Vecihi XIV uçağını ürettiği sırada, dönemin
TTaC Reis Muavini (Başkan Yardımcısı) Şükrü (Koçak) beyin gazetelere ‘Vecihi beyin yaptığı bir savaş uçağı, sportif
uçak veya yolcu uçağı değildir, hükümet ihtiyacı olmayan
bir uçağı kendisine mal edemez’ şeklindeki beyanı da
Vecihi’yi tüketicinin/müşterinin taleplerini dikkate alması
gerektiği konusunda uyandırmaya yetmemiştir [25].
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemâl’in yol göstermesi ile
Şubat 1925’te kurulan Türk Tayyare Cemiyeti 1926 yılında
Yeşilköy’de Tayyare Makinist Mektebi’ni açarak kuruluş
tüzüğünde yer alan amaçlarından birini gerçekleştirmek
üzere havacılığımızın gereksinim duyduğu teknik personeli yetiştirmeye başlamıştır.

Fotoğraf 9. 1926 yılında Yeşilköy’de çalışmalara başlayan Tayyare
Makinist

Uçak mühendisliği eğitimi için yurtdışına öğrenci göndermek üzere çalışmalar da başlamıştır. Selahattin Reşit
(Alan) burslu olarak yurtdışında uçak mühendisliği eğitimine gönderilen gençlerden biridir. Eğitimini tamamlayıp yurda döndüğünde MMV’ne bağlı Eskişehir Tayyare
Tamir Fabrikası’nda görevlendirilmiştir. İlk tasarımı, motoru, pervanesi ve bazı metal parçaları dışında yerli malzeme kullanarak üretilen “MMV-1” uçağıdır. Selahattin Alan
yurtdışında tamamladığı uçak mühendisliği eğitiminin
semeresini vermiştir. Ancak; liyakatsiz kişilerin kendisine
karşı sergilediği kıskançlıklardan ve kişisel kaprislerden
yılmıştır [26].
Selahattin Alan’ın Eskişehir’de üzerine çalıştığı ikinci tasa-

Fotoğraf 10. Selahattin Alan’ın Türkiye’de ilk tasarımı “MMV-1” uçağı.

Vecihi kendi yazdığı hatıratında test uçuşlarında akrobasi uçuşu da yaptırıldığı şeklinde, hatıratında başka birçok örnekleri olan gerçek dışı ifade kullanmaktadır. Çekoslovakya Bayındırlık
Bakanlığı tarafından onaylanmış resmi raporda herhangi bir akrobasi uçuşu yer almamaktadır. Vecihi hatıratında “… tayyaremin beynelmilel CINA vasıflarına haiz iyi bir mektep ve spor
tayyaresi olduğuna dair diploma…” verildiği şeklinde yine gerçek dışı ifade yazmıştır [22]. Çekoslovakya Bayındırlık Bakanlığı tarafından onaylanmış resmi raporda uluslararası herhangi
bir standarda atıf yapılmadan, uçağın sadece “turizm uçağı” olarak sertifikalandırıldığı belirtilmektedir.
13
Vecihi kendi yazdığı hatıratında uçuş disiplinini ihlal ettiği için meydana gelen kazayı itiraf etmektedir, kaza dönemin gazetelerinde de yer almıştır. Ancak; bu kaza çeşitli yayınlarda asılsız
ifadelerle aktarılmaktadır [23]. Hikâye kitabı niteliğindeki yayında da “… Vecihi-XIV’ün hiçbir kırım geçirmeden” uçtuğu şeklinde yalan yanlış ifade yer almaktadır [24].
12
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rımı, havacılık teknolojisinde günün en son yeniliklerini
kullanan silahlı keşif uçağı projesidir. Bu tasarımına ait
prototip uçağın üretilmesinde de önceki sıkıntıların aynılarını yaşamıştır. Bu sırada; uçak fabrikası kurmak için incelemeler yapan Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş’un atölyesini ziyaret ettiği gibi Eskişehir’deki askeri uçak tesislerini
de ziyaret etmiştir. Burada Selahattin Alan’la tanışıp, dertlerini dinlemiş ve yanında çalışması için iş önermiştir. Böylece; Selahattin Alan Nuri Demirağ Tayyare Fabrikası’nın
şef mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin imarının yerli müteahhitlere verilmesi politikası benimsendiğinde
Mühürdarzâde Nuri (Demirağ) demiryolu inşaatları için
açılan ihalelere girmiştir. Kardeşi Abdurrahman Naci ile
Samsun-Sivas demiryolunun bir kısmının inşaat işini
yapmıştır. Daha sonra yaptığı çeşitli inşaat ve demiryolu
müteahhitlik işlerinde elde ettiği sermayeyi Türkiye’de ilk
özel sektör havacılık sanayini kurmak için kullanmak üzere adım atmıştır 14.
TTaC kuruluşunun bir numaralı amacı olarak havacılığın
önemini halka anlatarak hava kuvvetleri için satın alınan
uçaklara mali kaynak sağlamak üzere bağış toplarken
ülkenin varlıklı insanlarını da ziyaret ediyordu. Nuri beyi
ziyaret ettiklerinde ve parasal destek istediklerinde, Nuri
beyin cevabı ‘yurtdışından satın alınacak uçaklar için parasal yardımda bulunmak yerine uçak fabrikası kurmaya
talip’ olduğudur. Nuri bey konuyu sanayici işadamı ciddiyetiyle ele alarak ve yatırımın kapsamı konusunda gerekli
araştırmayı yaparak, bir uçak fabrikasının sahip olması

gereken teşkilatı ve tesisleri kurarak 1936 yılında çalışmaya başlamıştır. Pazar araştırması yapmış, ordu, Türk Hava
Kurumu (THK) ve Devlet Hava Yolları (DHY) gibi potansiyel müşterilerle iletişim kurmuştur. THK için planör üretmeye başlamış, THK’nun acemi pilotların elinde güvenli
uçuş sağlayacak yüksek performanslı eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere ihaleye girmiştir. Selahattin Alan’ın
Eskişehir’de geliştirdiği ikinci tasarımı üzerinde bazı değişiklikler yapılarak “NuD-36” olarak tanımlanan uçak
üretilmiştir. NuD-36 uçağının test uçuşlarından önce,
tamamen pilotaj hatasından kaynaklanan bir kazada Selahattin Alan hayatını kaybetti [29]. Türkiye’de bağımsız
bir havacılık sanayinin gelişmesini istemeyen yabancılar
amaçlarına hizmet edecek işbirlikçilerini bulmakta güçlük
çekmediler. Kazadan hemen sonra NuD-36 uçağı aleyhine başlayan söylemlere THK içinde de katılanlar oldu. THK
uçağın güvenilir olmadığı ve motorunun sözleşmedeki
performans değerlerini karşılamadığı gerekçesi ile ihaleyi
iptal etti. Birkaç sene süren mahkemeler, THK ülke içindeki özel sektör havacılık sanayi girişimini destekleyecek
uzlaşmacı bir yaklaşım sergilemediği için Nuri Demirağ
aleyhine sonuçlanmıştır.
Nuri Demirağ yaptığı pazar araştırmasında DHY’nın kısa
mesafede (Ankara-Eskişehir, İstanbul-İzmir, vb.) 6-8 yolcu
taşıyacak nakliye uçağı ihtiyacını görmüştür. Bu talebe cevap vermek için NuD-38 yolcu uçağı tasarlanmıştır. Savaş
yılları sırasında yaşanan sıkıntılardan dolayı uçağın üretiminin tamamlanması yavaş ilerlemiştir. Bu uçakla Ankaraİstanbul arasında düzenlenen tanıtım uçuşuna rağmen
DHY’dan istek gelmemiştir. Türkiye’de devlete bağlı yerli

Fotoğraf 11. Nuri Demirağ’ın kurduğu uçak fabrikasında üretilen NuD-36 iki kişilik eğitim uçağı ve altı yolcu kapasiteli NuD-38 nakliye uçağı,
“Jane’s All The World’s Aircraft” gibi Avrupa’da önde gelen havacılık sektörü yayınlarında yer alıyordu.

14

Nuri Demirağ iki kez kendi hayatını yazdırarak kitap olarak yayınlatmıştır. Sipariş üzerine yazılan bu yayınlarda asılsız ifadeler de yer almaktadır [27] ve [28].
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ticari havayolu işletmesi olarak çalışmalarını sürdüren
DHY yerli kaynakları değerlendirmek ve çabalarına destek olmak yerine dövizle yurtdışından uçak almıştır [30].
Nuri Demirağ tüm olumsuzluklara rağmen havacılık konusundaki ülküsünden vazgeçmemiştir. Elindeki sermaye ile bugün Atatürk Havalimanı’nın kapladığı saha içinde, o günkü Yeşilköy Havalimanı’nın karşısında büyükçe
bir arazi satın alarak “Gök Okulu”nu kuruyor, üniversite
öğrencisi gençlere staj olanağı ve uçuş dersleri sağlıyor.
Türk mühendisinin tasarımı, Türk işçisinin emeği uçaklarda 16 bin saat üzerinde uçuş yapılarak tek bir kaza dahi
olmadan 290 Türk genci pilot olarak yetiştirilmiştir [31].
Nuri Demirağ ülkeye kazandırdığı tesisin atıl kalmaması,
değerlendirilmesi için hükümete defalarca başvuruda
bulunuyor, bazı başvurularını günün gazetelerinde “açık
mektup” olarak yayınlatıyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında
askeri havaalanı olarak kullanılan Yeşilköy’ün karşısındaki
Gök Okulu tesislerine bazı askeri uçakların bakım işi veriliyor. Ancak; bu işler hem kısa süreli hem de tesislerin
hayatını devam ettirecek büyüklükte değildir. Türkiye’de
özel teşebbüs tarafından uçak fabrikası kurulup işletilmesi çabaları Nuri Demirağ’ın iflası ile hazin bir şekilde son
bulmuştur.
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemâl Çankaya’daki konutunda akşam yemeklerine dava arkadaşlarını ve ülkenin
yönetiminde yer alanları davet etmiş, yaptığı konuşmalarla Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması için yapılması gereken çalışmalar konusunda
yol göstermiştir. Ülkenin savunmasında hava gücünün
önemine değinen, ordunun uçak alımına mali katkı sağlamak için halkın havacılığın önemi konusunda bilinçlendirilmesini sağlayacak tüm yurda yayılmış teşkilat ihtiyacına işaret eden konuşmaları savaş yıllarından yaveri olan
Cevat Abbas (Gürer)’e ilham vermiştir. Cevat Abbas; düzenlediği toplantıdaki konuşmasında, kara ve deniz hava
gücüne yardım için çalışma yapmak üzere kurulacak cemiyetin yüce amacının ‘ordunun nakit ihtiyacı’ olduğunu

açıkça beyan ederek Türk Tayyare Cemiyeti’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir15. Birçok resmi yayın ve sözde bilimsel yayında yer alan asılsız ifadelerin aksine, Türk Tayyare
Cemiyeti’nin Şubat 1925’te kuruluşunda yayınlanan tüzüğündeki amaçları arasında sanayi tesisi kurma konusunda ifade yoktur! 1935’te uçucu gençlik yetiştirmeyi de
amaçlarına ekleyerek Türkkuşu’nun kuruluşuyla birlikte
cemiyetin ismi Türk Hava Kurumu (THK) olarak değiştirildiğinde yayınlanan tüzüğünde de böyle bir amaç ifade
edilmemiştir. 1935 yılında Türkkuşu kurulduktan sonra
uçuş eğitimi vermeye başlayan kurumun Ankara-Akköprü’deki marangoz atölyelerinde Rusya’dan tedarik edilen
ahşap yapıdaki planörlerin bakım ve onarımı, daha sonra bu planörlerin kopyalanarak üretimi yapıldı 16. Kurum
başkanı Şükrü Koçak yetkisi olmadığı halde yurtdışında
bazı görüşmeler yaparak ve anlaşmalar imzalayarak 1941
yılında Ankara-Etimesgut’ta THK Uçak Fabrikasını kurmaya başladığında kurumun tüzüğünde halen sanayi
tesisi kurmakla ilgili ifade yoktur17. Şükrü Koçak’ın yasal
olmayan çalışmaları; önceki genel kurulda yetki almadan
kurumun gelirlerini uçak fabrikası kurmak ve yabancı
uçak mühendisi ve teknisyenlerine ödeme yapmak için
kullanması, fabrikanın maliyetleri kurumun normal gelirleri ile karşılanamadığı için kurumun yedek akçesinden
harcama yapmak için yetki istemesi gibi konular THK’nun
Umumî Merkez Heyeti toplantılarında ve genel kurul toplantısında sorgulanmasına neden olmuştur [34]. Bir “fait

Fotoğraf 12. Tüzüğündeki amaçları arasında sanayi tesisi kurma
konusunda ifade bulunmayan Türk Hava Kurumu’nun 1941 yılında
yasa dışı çalışmaya başlayan tesisleri.

Cevat Abbas Gürer’in Türk Tayyare Cemiyeti’nin kuruluş amacını açıklayan konuşma metni için [32]
Kurum tarihçesi bilgisiz ve liyakatsiz şahsa yazdırıldığı için Şubat 1925’te kurumun kuruluşunu gerçekleştiren Cevat Abbas Gürer’in ismi 1925 yılı müteşebbis heyeti içinde yer almamaktadır!
[33]. Bilimsel niteliği olmayan bu yayını kaynak olarak kullanıp alıntı yapan sözde bilimsel çalışmalarda da aynı hatalar tekrar etmiştir.
16
Birbirinden; bilinçsizce, gaflet içinde kopyala-yapıştır yöntemiyle alıntı yapan birçok çalışmada THK’nun “1925” yılında Ankara-Akköprü’de planör yapımına başladığı ifade edilmektedir.
1935 yılına kadar uçuş eğitimi çalışması olmayan kurumun 1925 yılında planör üretimi yaptığını yazarken alıntı yaptıkları kaynağı sorgulamak ve doğrusunu bulup yazmak sözde bilim
insanlarının aklına hiç gelmemiştir!
17
THK tarafından kurulan havacılık sanayi tesisleri ilk kuruldukları zamanlarda “Tayyare Fabrikası” ve “Tayyare Motör Fabrikası” olarak anılmışlardır. Daha sonra “tayyare” kelimesi yerine “uçak”
kelimesi kullanılmaya başlanmıştır.
15
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accompli” olarak çalışmaya başlayan uçak fabrikası, kurumun ancak 1945 yılında yenilenen tüzüğünde amaçları
arasında “endüstri tesisleri kurmak” ifadesinin ilk defa yer
almasıyla meşru bir hal almıştır. Esasen; arşiv belgeleri incelendiğinde, Şükrü Koçak’ın kendisine en azından siyasi
rant sağlayacak uçak ve uçak motoru fabrikalarını meşru
hale getirmek için hükümetin çeşitli bakanlıkları ve organlarından görüş sorduğu başvurusuna olumsuz yanıt
verildiği görülmektedir [35].
Şükrü Koçak 1941 yılında gazetecilere verdiği demeçte THK’nun ileri ülkelerde uluslararası üne sahip yetkin
mühendisler getirterek uçak üretim işlerine sağlam başladığını söylüyordu [36]. Şükrü Koçak’ın bahsettiği kişiler Almanya’nın işgalini öngörerek Fransa’ya, Almanya
Fransa’ya saldırınca bir kısmı İngiltere’ye kaçan Polonyalı
uçak mühendisleri ve teknisyenlerdi. Yaptıkları başvurulara rağmen Fransa, İngiltere ve hatta Yugoslavya’da uçak
mühendisi/teknisyeni olarak kendilerine iş verilmemişti.
MSB’lığı Başbakanlığa gönderdiği görüşünde; Polonyalıların havacılık sanayi kuracak liyakate sahip olmadıklarını açıkça belirtmiş, lisans altında üretim yapılacak ise
lisans sahibinin teknik elemanları ile işbirliği yapılması
gerektiğine dikkat çekmişti. Polonyalılar THK Tayyare
Fabrikası’nda çalışmaya başladıklarında; Şükrü Koçak’ın
havacılık hakkında bilgisiz olmasından ve onun siyasi çıkar zaafından faydalanarak fabrika yönetimini ele geçirdiler ve savaş sonuna kadar sadece kendi yeteneklerini
koruyacak ve deneyim kazanacakları projeler üzerinde
çalıştılar. Polonyalı ekibin yönetimindeki fabrika T.C. devletinin, MSB’lığının veya Genelkurmay Başkanlığına bağlı
ordu hava gücünün gereksinimlerine yönelik tasarım ve
üretim yapmadı. En temel müşterisinin taleplerini gözet-

Fotoğraf 13. Tek kişilik "akrobasi eğitim uçağı" olarak tanıtılan THK-2,
THK Uçak Fabrikası’nda Polonyalı teknik ekip tarafından yalnızca
kendi mesleki yeterliliklerini korumak amacıyla yapılan çalışmalardan
biriydi.
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mediği ve dünya pazarlarında kabul edilecek maliyetlerde üretim yapamadığı için çalışmaları fabrikanın zarar
hanesine yazıldı [37].
THK Uçak Fabrikası’nda geliştirilen toplam 16 projeden
bazıları sadece kâğıt üzerinde taslak olarak kaldı, 6 tanesi hiç uçmadı. Üretilen ve uçuşu yapılan 4 eğitim planörü projesinin hepsi yabancı planlardan kopyaydı. Gerek
Polonyalı ekip tarafından gerek Polonyalılar ayrıldıktan
sonra geliştirilen projelerde ordunun görüşü alınmadı,
üretilip uçurulan uçaklardan hiçbiri ordunun gerçek gereksinimlerini karşılamıyordu. Konuyla ilgili sözde bilimsel çalışmada da “THK Etimesgut Uçak Fabrikası’nda tek bir
adet bile savaş uçağı üretilmemiştir.” cümlesi ile bu gerçek
ifade edilmiştir. Bu yalın gerçeğe rağmen sözde bilimsel
çalışmalarda THK’nun aslen gayrimeşru olan havacılık
sanayi girişiminin “… hava harp sanayi kurma girişimi” ve
“… yerli silah sanayi adına büyük bir umut ışığı olmuştur.”
ifadeleri ile anılması Türkiye’de bilimsel çalışmalardaki nitelik sorunu hakkında fikir vermektedir [38], [39].
İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra yapılan denetlemede THK Uçak Fabrikası’nın içinde bulunduğu vahim
durum tüm açıklığı ile ortaya çıkmıştır. 1946 yılına ait
denetleme raporunda; fabrikanın kullanabileceğinden
çok daha fazla malzeme alındığı, stoklarda yığılan fazla
malzemenin zamanında satılmadığı, çok az bir kısmının
devlet kurumları tarafından satın alındığı belirlendi. Fabrikanın çeşitli birimlerindeki sorumluların durumu suiistimal ettikleri, fabrika depolarında gereksinimden fazla
olan malzemelerden tekrardan aşırı miktarlarda sipariş
verdikleri belirlendi. Yurtdışından döviz ödenerek getirtilen malzemenin fabrikanın üretim ihtiyacından çok
daha fazla olduğu için gümrükten çekilmediği, malzeme
gümrükten çekilene kadar geçen sürede artan gümrük
tarifesi nedeniyle fazla gümrük vergisi ödendiği belirlendi. Evraklarda sahtecilik yapılarak kullanılır durumdaki
malzeme ve tezgahların hurda gibi gösterildiği ve tekrardan gereksinimden de fazlasının alındığı belirlendi.
Muhasebe kayıtlarında da sahtecilik yapılarak bilançoda
alacak gibi gösterilen 210 bin liradan fazla tutarın aslında
zarar olduğu belirlendi. Fabrikanın yaklaşık beş yüz kişiye
ulaşan kadrosunun da bilgisi ve tecrübesi olmayan kişilerle şişirildiği, işçi sayısı kadar idari ve hizmetli personel
bulunduğu ve bir “arpalık” gibi sömürüldüğü belirlendi.
Dışarıdan alınan işlerin bile zamanında teslim edilemediği, işi yetiştirmek için fazla mesai yapıldığı ve gecikmeden
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Fotoğraf 14. Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun 1948 yılı sonunda
yayınladığı raporlarda, hem Uçak hem de Uçak Motoru Fabrikalarının
“esasen mahiyeti ve bünyesi bakımından hiçbir suretle işletmecilik vasfı
taşımayan” THK’nun görevi olmadığı açıkça belirtiliyordu!

dolayı ceza ödendiği belirlendi. Denetleme raporunda;
fabrikanın tecrübeli ve bilgili bir yönetimin eline verilmesi, ülkeye ve kuruma hiçbir fayda sağlamayan, müşterisi
olmayan işlere girmemesi önerilmişti [40].

mamıştır. THK Genel Başkanı Şükrü Koçak, bir kez daha
devlet organlarının ve potansiyel müşterilerin olumsuz
görüşleri ve uyarılarını dikkate almadan, 1945 yılında
uçak motoru fabrikası kurma girişiminde bulunmuştur.
Şubat 1945’te verdiği beyanatta, yılda 200 motor üretim
kapasitesine sahip uçak motoru fabrikası için anlaşma
imzaladığını belirtiyordu. İngiltere’de de Havilland firması ile 130 beygir gücünde (bg) Gipsy Major motorlarının
üretilmesi için anlaşma imzalamıştı. Halbuki; THK genel
merkezinde yapılan toplantıda, Genelkurmay temsilcisi 130 bg motorla donatılmış ‘normalde 30, en fazla 50’
uçak satın “alınabileceğini” açıkça belirtmişti. THK Tayyare Motor Fabrikası daha kuruluş aşamasında pazarın
talep etme ihtimalinden en az 4 misli daha büyük kapasite ile kurularak büyük sermaye israfına neden olmuştu.
Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun motor fabrikası için
1948 yılı raporu daha ilk sayfasında kısa bir cümle ile
vahim gerçeği ortaya koyuyordu: “… motor fabrikası tetkiklerimiz sırasında hemen tamamen mefluç ve muattal bir
halde bulunmakta ve ilerisi için de ümit verici bir manzara
arz etmemekte idi.” Şükrü Koçak’ın yılda 200 adet motor
üretme kapasitesi ile kurulduğunu söylediği fabrikada 2
yılda İngiltere’den alınan parçalarla 15 motorun montajı tamamlanmış, 5 motorun montajı kısmen yapılmıştı;
yıllık ortalama 10 motorun montajı bile tamamlanamamıştı! Muhasebe kayıtları ve evraklarda yapılan sahteciliğe rağmen, 1948 yılı sonunda uçak motoru fabrikasının
yaklaşık 280,000.00 (iki yüz seksen bin) lira zarar ettiği
belirlenmiştir [41].

Denetleme raporunda; THK Tayyare Fabrikası’nın zarara
uğramasına sebep olanların belirlenmesi ve cezalandırılması istenmiştir. Ancak; THK başkanının siyasi kimliğinden dolayı bu hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Başbakanlık Umumî Murakabe Heyetinin (Denetleme Kurulu)
1948 yılı raporundaki saptamalar, 1946 yılı denetleme
raporunda da bahsi geçen görevi kötüye kullanma, sahtecilik ve istismarın ulaştığı vahim durumu rakamlarla
daha ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. 1948 yılı sonunda, muhasebe kayıtları ve evraklarda yapılan sahtecilik
neticesinde fabrikanın yaklaşık 1,000,000.00 (bir milyon)
lira zarar ettiğinin gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıkmıştır.
Tayyare Fabrikası’nın 1946 yılı denetleme raporunda,
gözlenen yanlışların kurulmakta olan THK Tayyare Motor Fabrikası’nda tekrar etmemesi uyarılmaktadır. Ancak;
bu uyarının siyasi rant peşinde olanlara hiçbir etkisi ol-

Fotoğraf 15. Yılda 200 motor üretme kapasitesine göre sermaye
harcanarak kurulan THK Uçak Motoru Fabrikası’nda İngiltere’den
getirilen parçalarla iki yılda toplam 20 motorun montajı tamamlanamamıştı!
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Sözde bilimsel yayında; 1941 yılında görüşü sorulan Genelkurmay Başkanlığının “… üretimi yapılacak motorların yalnız eğitim amaçlı uçaklar için değil aynı zamanda
harp uçaklarına hitap etmesinin önemine vurgu” yaptığı
yazmaktadır. Devamında; 1950 yılında ABD’de üretilen
“bütün” uçak motorları konusunda uyduruk rakamlar
verilmekte ve bunların %53’ünün 200 bg’den düşük olduğu ifade edilerek THK Uçak Motoru Fabrikasının sadece eğitim uçakları için uygun olan 130 bg uçak motoru
üretme girişimi hakkında “… Türkiye’nin attığı adımın ne
kadar iddialı olduğu açıktır.” ifadesi kullanılmaktadır [42].
ABD’de mali yıllar bazında hava kuvvetleri için tedarik
edilen motorlarla ilgili bilgiler araştırmacıların erişimine
açıkken, THK uçak motoru fabrikasının kuruluşunda yapılan yanlışların üzerini gerçek dışı rakamlarla ve dogmatik
yaklaşımla örtmeye çalışan doktora tezinin kabul görmesi bilim adına esef vericidir. Kullandığı arşiv belgelerinde
açıkça ifade edilen ihtiyaca cevap vermeyen uçak motoru
üretimini yalan yanlış rakamlarla savunmak ve övmek bilimsel etik ihlalidir.
Başbakanlık denetleme kurulunun 1948 yılı sonunda
verdiği raporlarda Türk Hava Kurumu’nun kuruluş tüzüğünde zaten yer almayan işlere girişmesinin uygun sayılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Türk Hava Kurumu’nun
yapısının “… bu gibi sınai tesisleri sevk ve idareye müsait
olmadığı” açıkça belirtilerek devlet tarafından kurulması
düşünülen makine fabrikasına devredilmesi mevcut yatırımdan yararlanma olanağı sağlayabilecek bir çare olarak
önerilmiştir18.
Denetleme raporları tarafından belirlenen israf, görevi
kötüye kullanma ve evrak sahtecilikleri bir yana, raporlardaki en dikkat çekici konu THK uçak fabrikasında ülkenin ihtiyacı için uçak üretilmediği, sadece yabancı teknik
kadronun kendisini düşünerek bazı projelerde prototip
uçak üreterek israfa neden olduğudur. Esasen; THK uçak
fabrikasında görev yapmış olan Polonyalı uçak mühendisi Leszek Duleba yayınladığı makalesinde bu durumu
itiraf etmektedir. Fabrikanın müdürü olarak görev yapan
Polonyalı uçak mühendisi Jerzy Wedrychowski’nin ide-

alini “… (Polonyalı teknik ekibin) kendi tasarımları olan
uçakların inşa edilmesiydi.” olarak açıklamaktadır. İdaresini
ellerinde tutukları fabrikanın Polonyalı teknik ekibin “…
sahip olduğu yeterlilikleri korunmasını ve savaş süresince
deneyim kazanmasını…” sağlama amacına hizmet ettiğini
belirtmektedir. Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek durumunda kalarak Türkiye’ye gelen Polonyalı teknik personelin İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
bünyesinde uçak mühendisliği (o zamanki adı ile “tayyare
inşaat mühendisi”) eğitimini başlatmaları Türkiye yararına bir katkıları oldu.
İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Polonyalı ekip ayrıldıktan sonra THK uçak fabrikası yönetimine gelen Türk
ekibin de kendi makamlarını koruma gayesi dışında bir
amaçları olmadığı anlaşılmaktadır. THK Genel Başkanı
Seyfi Düzgören iflas ve kapatılma durumuna gelen fabrika için THK Proje Şefi Yük.Müh. Yavuz Kansu’dan “… enteresan ve mümkün olduğunca az masraflı bir uçak üretim
işi” bulmasını talep etmiştir. Yavuz Kansu; ülkenin gereksinimlerini değil, kişisel çıkar gözeten bu talebe alet
olmuş ve THK-13 koduyla başkana sunduğu uçan kanat
planör projesi için “… pahalıya mal olmayacaktı, teknik
olarak da büyük sükse yaratacaktı.” ifadesini kullanmıştır.
Bir kez daha; ülkenin veya pazardaki potansiyel müşterilerin gereksinimleri gözetilmeden para ve emek israf
edilmiştir! [44].
THK yöneticileri, havacılık sanayinin kapsamı konusunda
kendisi gibi bilgisiz dönemin gazetecileri arasında yandaşlar da bulmuştu. Bu gazetecilerin günlük gazetelerde
ve kurumun kendi yayın organında yazdıkları yazılarda,
kulaktan dolma ve kurum tarafından servis edildiği anlaşılan asılsız ifadeler yer almaktaydı 19.
Ülkenin gereksinimlerine hizmet etmeyen ve büyük zarara neden olan bütün bu yanlışların arasında tek teselli
hikâyesi Danimarka’dan bir adet THK-5A ambulans uçağı
için sipariş alınmış olmasıdır. Aralık 1951’de teslim edilen
uçak ise Danimarka’da birtakım tadilatlar uygulandıktan
sonra ancak tescil edilebilmiştir [49].

THK Uçak Fabrikasıyla ilgili 1948 yılı Başbakanlık Umumî Murakabe Heyeti raporu için bkz. Söz konusu raporu kaynak olarak kullanan çalışmalar, neredeyse istisnasız olarak, raporun belirlediği muhasebe kayıtlarındaki sahtecilik gerçeğini görmezden gelmiştir. Raporda, THK’nun gerek teknik, gerek idari, gerek mali olarak işletmecilik niteliği bulunmadığı ve ordunun gerçek
ihtiyacını karşılayacak (hava harp sanayi olarak nitelenebilecek) hiçbir çalışmada bulunmadığı açıkça teşhir edilmesine rağmen rapor hakkında “… teknisyen mantığı ile hazırlanmış olduğu
anlaşılmaktadır.” ifadesinin kullanılması raporun ortaya koyduğu vahim gerçeğin idrak edilemediğini göstermektedir [44].
19
Dönemin çeşitli gazete ve derglerinde çok miktarda örnek mevcuttur. Şükrü Koçak’ın asılsız ifadelerine dayanan örnekler için bkz. [46] ve [47]. Günümüzde de bilgisiz gazetecilerin havacılık
sanayimizle ilgili yalan yanlış ifadeler içeren yazıları devam etmektedir [48].
18
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İkinci Dünya Savaşının hemen ardından gelişen bir aşama
da, Devlet Hava Yolları’nın kendi bakım ve onarım gereksinimleri için tesis kurmasıdır. 1945 yılında Ankara-Güvercinlik mevkiinde açılan bir merkezle sivil yolcu uçaklarına
teknik hizmet verilmeye başlanmıştır. Hemen yakındaki
THK tesislerinin olanaklarından da faydalanılmıştır. Ticari havacılık işletmesinin bakım-onarım işleri 1948 yılında
İstanbul-Yeşilköy’e taşınmış ve sivil havacılığımızın ihtiyacı olan bakım-onarım-revizyon hizmetlerine burada devam edilmiştir.
THK, kuruluş tüzüğündeki amaçlar arasında yer almamasına rağmen, kendi olanak ve kabiliyetlerini aşan uçak ve
uçak motoru endüstrisi tesislerinin kuruluşuna giriştiği

gibi Ankara’da rüzgâr tüneli tesisinin kurulmasında da
rol almıştır. THK, rüzgâr tünelinin kuruluşunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hareket etmiştir ama hava harp
sanayi için önemli bir yatırım olan rüzgâr tüneli konusunda Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı ve ona bağlı olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile
koordinasyon kurmamıştır! Ankara’da rüzgâr tüneli inşa
etmek üzere İngiltere’de kurulu olan Holst & Co. ile Eylül
1944’te anlaşma imzalanmıştır 20. Ancak; rüzgâr tünelinin
inşaatı bir türlü tamamlanamamıştır! THK’nun 1947 yılı
kongresinde rüzgâr tünelinin yıl sonunda tamamlanabileceğinden bahsedilmektedir. İki yıl sonra yapılan 1949
yılı kongresinde ise halen “… yapı işlerinin bu yıl sonunda
bitmiş olacağı ve tesisin işler hale geleceği umulmaktadır”
denilmektedir 21. Uçak üretim çalışmalarının Makine ve
Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) devredilmesinden
sonra MKEK de uçak üretiminde başarısız olduğunda işlevsiz kalan rüzgâr tüneli de gereksiz yere sermaye sarf
edilen bir yatırım olarak kalmıştır.
THK uçak ve uçak motor fabrikaları Haziran 1952’de
MKEK’na satılmıştır. Uçak veya uçak motoru üretimi konusunda birikimi olmayan MKEK THK’nun yetersiz kadroları ile işe devam etmeye çalışmıştır. Yeni bir uçak projesi
geliştiremeyen MKEK, THK’nun 15 numaralı projesi olan,
1940’lı yıllarda lisans altında üretilen Magister uçaklarının
kapalı kokpit ve katlanabilir iniş takımı uyarlanmış modeli “Uğur” eğitim uçağından üretti. Uçak çağının gerisinde

Fotoğraf 16. Yalan yanlış ifadelerle, döneminde Avrupa’nın en büyük
rüzgâr tüneli olarak anlatılan Aerodinamik Rüzgâr Tüneli, zamanında
tamamlanamadığı için gereksiz yere sermaye harcanan bir yatırım
oldu.

Fotoğraf 17. MKEK tarafından, dönemindeki benzerlerine göre çok
pahalıya üretilen “Uğur” uçağı ordunun ihtiyacını da karşılamıyordu.

Dönemin reklamlarında, rüzgâr tünelinde hava akışının hızı saatte 360 km olarak ifade edilmektedir. Bu veri asılsızdır! İlki tünelin inşasından 50 yıl sora 1996 yılında, ikincisi 2011 yılında
güncel teknolojileri kullanarak tamamlanan modernizasyon çalışmalarından sonra bile elde edilebilen hız 80 m/san (saatte 288 km)’dir.
21
Ankara’da kurulmaya çalışılan rüzgâr tüneli “… döneminde Avrupa’nın en büyük tüneliydi.” şeklinde bilgisizlikten kaynaklanan asılsız ifade ile anılmaktadır [50]. Dönemin rüzgâr tünelleri
için bkz. [51].
20
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olduğu için hava kuvvetlerinden ilgi görmediği gibi maliyeti de normalden 2,5 kat daha fazla oldu. Üretimin çok
büyük bir kısmı THK’na teslim edildi. Havacılık sanayinin
sürdürülebilmesi için nitelikli eğitim almış insan kaynağına ve uçak üretimini destekleyecek yan sanayinin geliştirilmesine zamanında yatırım yapılmadığı için MKEK da
uçak ve uçak motoru üretim çalışmalarına son vermek
durumunda kaldı [52].

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Sözde bilimsel çalışmalarda yer alan “… Amerika yüzlerce
uçağı ücretsiz Türkiye’ye göndermiştir.” ve “Hibe ve Marşal
yardımı kapsamında gelen bu uçaklar Türkiye’ye oldukça
ekonomik bir şekilde girmiştir.” şeklindeki ifadeler tamamen bilgisizlikten kaynaklanan, gerçeklerle ilişkisi olmayan sözlerdir [53]. Resmi adı “European Recovery Plan”
olan, Türkiye’de “Marşal Planı” olarak anılan çalışma çerçevesinde verilen savunma malzemeleri arasında harp silahı ve teçhizatı yoktur! Sözde bilimsel yayınlarda bile bu
gerçek ifade edildikten sonra; halen Marshal yardımı ile
Türkiye’ye askeri uçak verildiği, bunun getirdiği rahatlık
içerisinde uçak üretiminden uzaklaştığımız ve havacılık
sanayi birikimimizin heba edildiği söylemleri garabettir!
Kayseri’de Junkers’le ortaklık yapılarak kurulan TvMTAŞ,
Atatürk’ün üzerinde önemle durduğu gerçekçi bütçe
gözetilmeden girişilmiş bir maceraydı. Junkers’in yaşadığı mali sıkıntıların yanı sıra, T.C. hükümetinin imzaladığı
anlaşmada yerine getiremeyeceği yükümlülüklerden
dolayı işletmenin iflas yoluyla kapanması kaçınılmazdı 22.
KTF’nın çalışmalarında Curtiss-Wright Grubu’nun işaret
ettiği yetersizliklerin ve yanlışların giderilmesi yönünde
T.C. hükümeti tarafından önlem alınmadığı için işletme
verimsiz çalışıyordu. 1926-1942 yılları arasında Kayseri’deki tesislerde yürütülen çalışmalarda, ülkedeki nitelikli
insan sermayesi eksikliği nedeniyle bilgi ve teknoloji birikimi sağlamak da mümkün olmadı. Vecihi Hürkuş’un sadece kişisel egosunu tatmin için atölye ortamında yaptığı
üretimler ülkenin havacılık sanayine herhangi bir katkıda
bulunmadı. Nuri Demirağ’ın planlı, kapsamlı ve gerçekçi
havacılık sanayi girişimi de dışarıdan kolayca manipüle

edilen kişisel ve siyasi zaaflar nedeniyle THK ve hükümetten gerekli desteği görmedi. THK tarafından zaten gayrimeşru olarak kurulan uçak ve uçak motoru fabrikaları
ise daha en başından müşterisinin isteklerinin aksine ve
sadece kişisel çıkar gözeten çalışmalarda bulunduğu için
iflasa mahkûmdu 23. Başlatılan ve kapatılan havacılık sanayi girişimlerinin başarısız olmasındaki temel nedenler
arasında Atatürk’ün günümüzden yaklaşık 100 yıl önce
dikkat çektiği “ekonomik koşulların gözetilmesi”, “gerçekçi bütçe” ve “israfın önlenmesi” amacıyla etkin ve verimli
yönetim metotlarının uygulanmaması görülmektedir.
Yukarıda özetle aktarılan, Cumhuriyetin kurulmasıyla
neredeyse eş zamanlı başlayan ve 1952’de duraklama
dönemine giren havacılık sanayi geçmişimizin yurtiçi ve
yurtdışı arşiv belgelerine dayanarak ve bilimsel çalışma
ilkelerinden sapmadan yapılan gerçekçi analizi, geçmişte
yapılan hataların doğru tanımlanmasını ve kök sebeplerinin doğru olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Ancak o
zaman; geçmişi doğru bilmek, hatalardan ders çıkarmak,
geçmişteki hataları tekrarlamamak ve geleceği doğru öngörerek yapılandırmak mümkün olacaktır.
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HAVACILIK

KABLO BAĞLANTILI İNSANSIZ HAVA
ARACI ÇÖZÜMLERİ
Doğanç Küçük 1

1. GİRİŞ
Gelişen teknolojiler ile İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin sivil ve askeri kullanımı hızla artmaktadır. Havadan
görüntüleme ve veri toplama uygulamalarında özellikle
döner kanat yapısında olan İHA sistemleri (“dron”), havada asılı kalabilme, dikey kalkış ve iniş gerçekleştirebilme
gibi özellikleri sayesinde sabit kanatlı sistemlere göre çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Sağladığı bu avantajların
yanında, düşük havada kalma süresi dezavantajı sebebi
ile taktiksel alanlarda kullanım alanları kısıtlıdır. Mevcut
teknolojiler ile, döner kanat İHA’ların uçuş süreleri 30-60
dakika arasında değişiklik göstermektedir. Özellikle iletişim röle uygulamaları, geniş alan gözetleme sistemleri,
trafik gözlemi gibi uygulamalarda uzun süreli operasyon
ihtiyacı sebebiyle döner kanat İHA’lar kullanılamamakta
ya da kısıtlı olarak kullanılmaktadır.

1
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İHA’ların diğer bir gereksinimi ise iletişim ihtiyacıdır. Operatör ile kurulan kablosuz iletişim ağı üzerinden veri (algılayıcı, görüntü, kontrol, telemetri) iletişimi sağlanmaktadır. Özellikle sinyal kesicilerin kullanıldığı ortamlarda
(askeri uygulamalar, miting, toplantı, vb.) İHA’ların kullanımı için sinyal kesicilerin kapatılması güvenlik açıkları
yaratmaktadır. Diğer taraftan da kablosuz veri bağlantısı
ile yüksek boyutlu veri aktarımı olanağı olmadığından,
özellikle görüntü verileri sıkıştırılarak kullanılmaktadır.
Geniş alan gözetleme yazılımları gibi yüksek çözünürlüklü veri gereksinimi olan uygulamalarda da kullanımı zorlaşmaktadır. Kablosuz iletişimin sızmalara karşı güvenli
olması amacıyla da şifrelemeler kullanılmaktadır fakat
%100 güvenlik sağlanamamaktadır. Operasyonlar için
Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemlerine (GNSS) gereksinim
duyuyor olması, kapalı alanlarda ve GNSS sinyallerinin
karıştırıldığı ortamlarda kullanımlarını zorlaştırmaktadır.
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2. ÇÖZÜM – KABLO BAĞLANTILI İHA (K-İHA)
SİSTEMLERİ
K-İHA (kablo bağlantılı insansız hava aracı) çözümleri, ana
hatları ile döner kanat sistemlerinin sahip olduğu avantajları kullanan ve diğer hava taşıtlarına göre düşük olan
havada kalma süresini arttırmak için yer birimi ile kablo
bağlantısı kullanarak veri ve güç transferi sağlanması temeline dayanmaktadır. K-İHA sistemleri kablo yönetimi,
enerji ve veri transferi gibi işlemlerin gerçekleştirildiği yer
istasyonuna (Yİ) sahiptir. Yer istasyonu ve İHA arasında
enerji ve veri olmak üzere iki ara yüz bulunur [1].
Enerji hattı, Yİ ile İHA arasında kablo bağlantısı ile İHA’nın
uzun süre operasyonlarında gerekli güç ihtiyacını sağlamak amacıyla kullanılır. K-İHA’nın temel güç ihtiyacının
en büyük bölümü motorlar ve itki sistemi, kontrol elektronikleri ve faydalı yük gereksinimlerinden oluşmaktadır.
Uzun bir kablodan yeterli gücün geçirilmesi, kablonun
direnci sebebiyle iletim kayıplarına neden olur, kablo kalınlığı arttırılarak iletim kayıpları düşürülebilir fakat kablo
bağlantısının kalınlığı; sürükleme ağırlığını ve kablonun
ağırlığını da yükseltecektir. Gerekli güç ihtiyacını karşılayarak iletim kayıplarını ve kablo ağırlığını düşük tutan
tek geçerli seçenek kablodan yüksek gerilim ile aktarımı
sağlamak ve istenilen seviyelere güç dönüşümünü İHA
içerisinde gerçekleştirmektir [2].
Veri iletim hattında da fiber optik kablolar, kablolu iletişim metotları ve elektrik hattı üzerinden haberleşme
yöntemleri kullanılmaktadır. Diğer taraftan, güç ve veri
kablolarının operasyonel olarak kullanımı amacıyla kablo
gerilimi ölçen algılayıcılar ile geri beslemeli makara sistemleri kullanılmaktadır. K-İHA blok diyagramı Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Şekil 1. Kablo Bağlantılı İHA Blok Diyagramı [1]

Halihazırda ticari olarak temin edilebilen K-İHA çözümleri, sert hava koşullarına dayanma kabiliyeti kanıtlanmış
olarak, günlerce kesintisiz çalışma ile havada kalabilmektedir. Ağırlığından dolayı, kablo uzunluğu (irtifa) tipik
olarak sınırlıdır ve genellikle 80-150 metre arasında değişmektedir [3].

3. UYGULAMA ALANLARI
Son yıllarda K-İHA sistemlerinin kullanım alanları gittikçe
artmaktadır. Bu artışın temel sebebi, K-İHA sistemlerinin
çeşitli operasyon türlerinde serbest İHA’lara göre çeşitli
avantajlarının olmasıdır.
•

Uçuş süresi: Döner kanat tipinde serbest İHA sistemlerinin uçuş tavanında operasyon süresi, ortalama
olarak 30 dakika, toplam uçuş süreleri de 30-60 dakika
arasındadır. Bu durum, sürekli gözlem ihtiyacı olan ya
da batarya birimini değiştirip kalkış ortamının uygun
olmadığı uygulamalar için sorun teşkil etmektedir.

•

Güvenlik: Festivaller, doğal acil durumlar, kalabalık izleme vb. gelişen durumlarda, havadan gözlem imkanı
güvenlik vb. açısından önemlidir. Ancak, gelişmiş teknolojilerine rağmen, İHA’larda kazalar meydana gelir.
Buna karşılık, kablo bağlantılı İHA sistemleri, İHA’nın
uçup yaralanmaya neden olacağı bir durumu önler.
Ticari ürün olan K-İHA sistemlerinin sahip oldukları
yedek batarya sistemleri, güç ve elektrik kesintisi gibi
durumlarda İHA’nın güvenli bir şekilde inişini sağlamaktadır.

•

Kullanım kolaylığı: K-İHA’lar statiktir ve kullanıcılara
bir düğme ile durumsal farkındalık sunmaktadır. Başka bir deyişle, operatör için gelişmiş İHA uçuş becerilerine ihtiyaç yoktur.
•
Yasal izinler: Birçok
ülkede K-İHA sistemleri, sivil havacılık otoritelerinin İHA operasyonlarını düzenlediği mevzuat
ve talimatların dışındadır. Ülkemizde de Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün yayınladığı İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) kapsamını belirleyen Madde-2’de, yere veya
herhangi bir platforma bağlı
olan insansız balon ve benzeri
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ve kritik bir hale gelmektedir. Bu kapsamda sürekli
gözlem imkânı sağlayan K-İHA’lar erken tehtit tespiti,
dost düşman ayrımı, kaçakçılık, kaçak giriş erken uyarı
sistemi gibi birçok avantaj sağlamaktadır.

sistemler, kapsam dışında olarak tanımlanmıştır [4].
•

•

Kesintisiz iletişim: K-İHA sistemlerinde veri aktarımı
kablo üzerinden ya da ayrı bir fiber optik hat üzerinden sağlandığından, sinyal kesiciler (“jammer”) ve
şehir içerisindeki kablosuz sinyal yoğunluğundan
etkilenmez. Fiziki müdahale olmadan veri hırsızlığı
yapılamaz. Kablosuz iletişim sistemlerine göre daha
yüksek miktarda veri aktarımı sağlanabilir.
GNSS ihtiyacı: K-İHA sistemleri sınırlı bir alanda ve
irtifada kullanım sağlamaktadır, bu amaçla mevcut
ticari ürünlerde görüntü işleme yöntemleri ve kablo
pozisyonu kullanılarak GNSS sistemleri kullanılmadan
otomatik pozisyon sabitleme, kalkış ve iniş işlemleri
gerçekleştirilebilmektedir [5].

•

Taktiksel iletişim: K-İHA sistemleri kablo üzerinden
veri iletişimi sayesinde sızmalara karşı güvenli olduğundan, askeri iletişiminin sağlanması için iletişim
rölelerinin faydalı yük olarak kullanıldığı operasyonlar
mevcuttur.

•

Anti İHA sistemleri: Mevcut anti İHA sistemleri, görsel, radyo iletişim alıcıları ve radarlar kullanmaktadır.
K-İHA sistemleri ile bu tip algılayıcılar ve radarların
menzilinin arttırılması mümkündür. Şekil 3’te İHA tespit sistemi amaçlı 30x EO ve termal kamera gimbal,
anti İHA radarı ve askeri tip radyo rölesi faydalı yüklerine sahip K-İHA gösterilmektedir.

K-İHA sistemleri, sahip oldukları avantajların yanında ciddi bir dezavantaja sahiptir, bu da sınırlı operasyon alanı
ve tavanıdır. Sistem yer birimine bağlantılı olması gerektiğinden kablo uzunluğunun izin verdiği ölçüde harekete izin vermektedir. Bu dezavantajın önüne geçebilmek
amacı ile araçlarla bütünleşmiş kablo bağlantılı İHA sistemleri üreticiler tarafından geliştirilmiştir. Bu sistemler
görsel ve GNSS verisi ile bağlı oldukları aracı takip etmektedirler. Şekil 2’de kablo bağlantılı İHA araç takip sistemlerine bir örnek gösterilmektedir.

Şekil 3. İHA Tespit Amaçlı Kablo Bağlantılı İHA Sistemi [7]

K-İHA sistemleri sivil hayatta ve endüstriyel ortamlarda,
aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır;
•

Yangın, ilk yardım, doğal afet: Müdahale ekiplerinin, tehlikeleri gerçek zamanlı olarak gözlemesi ve etkilenenleri tespit etmesine yardımcı olurken, olumsuz
hava koşullarından etkilenen, erişilemeyen alanların
doğrudan görünümünü de sunarlar. Bu aynı zamanda, uygun bir müdahalenin koordine edilmesine de
yardımcı olur. Şekil 4’te itfaiye kullanımı amaçlı K-İHA
gösterilmektedir.

•

Telekomünikasyon: K-İHA sistemleri, hücresel, yüksek frekanslı radyo, Wi-Fi ve 4G/5G sinyallerini yayan,
geçici ya da kalıcı geniş aralıklı ağlar oluşturabilir.

•

Görüntüleme, haber üretimi vb.: K-İHA sistemleri,
konser, spor müsabakaları vb. gibi kalabalık alanlarda
yüksek çözünürlüklü güvenli ve gecikmesiz görüntü
sağlamaktadır.

Şekil 2. Kablo Bağlantılı İHA Araç Takip Sistemi [6]

K-İHA sistemleri askeri bölgelerde, aşağıdaki kullanım
alanlarında kullanılmaktadır;
•

Sınır gözetleme: Coğrafi genişlik, doğal arazi sınırları,
tartışmalı bölgenin çatışmadan kaçınan doğası ve çok
daha fazlası göz önüne alındığında, sınır güvenliği zor
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sistemlerinin gelişen teknolojileri ile, kablo bağlantılı İHA
sistemleri günlerce sürebilecek operasyonlar gerçekleştirebilmektedir.

Şekil 4. İtfaiye Kullanımı Amaçlı Kablo Bağlantılı İHA Sistemi [8]

K-İHA sistemlerinin, askeri ve sivil kullanımlar için bahsedilen kullanım alanları dışında, araç güdümlü ya da sabit
kullanım özellikleri sebebiyle, trafik gözlemi, tarım ve
hayvancılık uygulamaları gibi farklı kullanım alanları da
mevcuttur.

4. SONUÇ
K-İHA sistemlerinin kullanımı ülkemizde ve dünyada gün
geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Dünyada Elistair, Hoverfly,
Easy Aerial, Fotokite ve Zenith Aerotech firmalarının kullanıma hazır çözümleri bulunmaktadır [6-10]. Ülkemizde
ise Otonom Teknoloji ve Robonik Mekatronik Teknolojileri gibi firmalar K-İHA sistemleri geliştirmektedir [11-12].
Geliştirilen sistemlerden bir örnek Şekil 5’te gösterilmiştir.
İHA ile tümleşik kablo bağlantılı sistemlerin yanı sıra, ticari İHA’lar ile uyumlu kablo bağlantılı İHA dönüşüm sistemleri de piyasada bulunabilmektedir.
Özellikle araç ve gemi entegre çözümlerin geliştirilmesi, kablo bağlantılı İHA sistemlerinin sınırlı olan hareket
alanı sorununa çözüm getirmektedir. Diğer taraftan İHA

Şekil 5. Ülkemizde Geliştirilen Kablo Bağlantılı İHA Örneği [11]

Serbest İHA sistemleri için 2-4 saat arasında uçuş sürelerine ulaşılabilen benzin jeneratörlü ya da hidrojen jeneratörlü sistemler mevcut olsa da, bu sistemler yanabilen,
patlayabilen yapıları sebebiyle geniş kullanım alanları
bulamamaktadır. Serbest İHA sistemleri için yeni nesil batarya ve itki sistemleri geliştirilene kadar kablo bağlantılı
sistemler ciddi bir seçenek olarak artarak kullanılacaktır.
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HAVACILIK

HAVA ARACI TASARIMINDA
TÜRBÜLANSIN ÖNEMİ
Hediye Atik1

1. GİRİŞ: TÜRBÜLANSIN DOĞASI
Akışkanlarda görülen türbülans günlük hayatımızda bir çok farklı durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Doğum günü mumları söndürüldüğünde çıkan dumanın hareketini, sonbaharda
yere düşen yaprakların rüzgarda savruluşunu,
su dolu lavaboyu boşaltırken suyun hareketini
bir çoğumuz gözlemlemiştir. Türbülans, birçok
farklı şekillerde hayatımızı kolaylaştırmakta ve
zenginleştirmektedir. Bu sebeple türbülans,
uzun yıllardır üzerinde düşünülen ve halen çalışılan araştırma konuları arasında bulunmaktadır. İtalyan Rönesans bilim insanı ve sanatçı
Leonardo da Vinci’nin suyun havuza dökülmesi
sırasında sudaki türbülansı, eskizinde yorumlayışı Şekil 1’de görülmektedir.

1

Şekil 1. Leonorda da Vinci’nin Eskizi, Kare Şeklindeki Açıklıktan Suyun Havuza
Dökülüşü [1]

Dr., Doktor Öğretim Üyesi, Atılım Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü - hediye.atik@atilim.edu.tr

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



KASIM 2021



www.mmo.org.tr

41
Bir çok mühendislik problemini ilgilendiren akış rejimi,
türbülanslı akıştır. Bu sebeple, araştırıcıların teorik ilgisinin yanı sıra mühendisler için türbülanslı akışı anlamak
ve etkilerini yakalamak, birçok günlük problemlerin çözümünde kritik öneme sahiptir. Türbülanslı akışın tersi olan
laminar akış, serbest akış özelliklerine veya akışın üzerinden geçtiği yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak türbülanslı akışa geçmekte, karışık ve rastlantısal davranışlar
göstermektedir. İrlandalı bilim insanı Osborne Reynolds,
1883’te yaptığı deneysel çalışmada, akışın laminar veya
türbülanslı olmasını etkileyen değişkenleri belirlemiş ve
tüm bu değişkenleri içeren birimsiz bir sayı tanımlamıştır. Reynolds sayısı olarak isimlendirilen bu sayı, akıştaki
atalet kuvvetleri (“inertia forces”) ile akışmazlık kuvvetleri
(“viscous forces”) arasındaki oranı göstermektedir. Düşük
Reynolds sayısında akışmazlık kuvvetleri büyük olurken,
yüksek Reynolds sayısında ataletsel kuvvetler büyük olmaktadır. Gerçekleştirilen bu deneyde, laminar akıştan
türbülanslı akışa geçişin Reynolds sayısının belli bir değerin üzerine çıkması ile olduğu gösterilmiştir. Şekil 2’de Osborne Reynolds tarafından yapılan test düzeneği ve farklı
Reynolds sayılarında yapılan gözlemler görülmektedir.
Düşük Reynolds sayılarında akışta doğal olarak oluşan
bozuntular akışmazlık kuvvetlerinin büyük olmasından
dolayı yok olurken, yüksek Reynolds sayılarında ataletsel
kuvvetler bu bozuntuları büyüterek türbülanslı akışa geçilmesine neden olmaktadır.
Türbülans, akışkanın hareketi sırasında görülen rastlantısal, düzensiz, karmaşık üç boyutlu girdap hareketleriyle
tanımlanabilir. Akış içerisindeki rastlantısal bu davranışlar, türbülanslı akış içerisinde herhangi bir noktada yapılan hız ölçümlerinde (bkz. Şekil 4) görülebilmektedir.
Türbülanslı akış gözlemleri, dönen akış yapılarının (“eddies") varlığına işaret etmektedir. Bu yapılar, farklı boyut

Şekil 2. Osborne Reynolds Tarafından Yapılan Türbülanslı Akış Deneyi

Şekil 3. Türbülanslı Akış İçerisinde Bulunan Bir Noktada Hız
Dalgalanması [2]

ve hız büyüklüklerine sahip olmaktadır. Büyük yapılar,
serbest akışla benzer hız ve boyut büyüklüğüne sahiptir.
Bu özellik ile, büyük yapılarda atalet kuvvetleri akışmazlık
kuvvetlerine göre baskın olmaktadır. Serbest akış içerisinde bulunan hız değişimleri, akışkanın kesme ve doğrusal
gerilim (“shear and linear strain”) ve dönme gibi hareketlerinden dolayı uzamasına, türbülans yapılarının serbest
akıştaki enerjiyi alarak akış içerisindeki hareketini sürdürmesini sağlar. Bu olay girdap uzaması (“vortex streching”)
olarak adlandırılır. Girdap uzaması olayı esnasında, açısal
momentum korunur ve uzama işi serbest akıştaki büyük
yapıların enerjilerinden sağlanır. Büyük türbülans yapıları
yeni kararsızlıklar yaratarak daha küçük türbülans yapılarının yaratılmasına sebep olurlar. Böylece akıştaki enerji,
büyük yapılardan küçük yapılara aktarılır. Bu işlem, türbülans yapılarının çok küçülerek akışmazlık etkilerinin daha
önemli olduğu zamana kadar devam eder. En sonunda
da türbülans yapılarının hareketi ısı enerjisine dönüşerek ortadan kayabolur. Büyük türbülans yapılarından
küçük türbülans yapılarına olan sürekli enerji aktarımına
“energy cascade” denilmektedir. Büyük türbülans yapılarından küçük türbülans yapılarına geçiş Şekil 4’te verilen
sayısal bir çalışmada örnek olarak gösterilmiştir.

Şekil 4. Türbülanslı Jet Akışı ve Türbülans Yapılarının Hareketi [3]
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2. TÜRBÜLANS TAHİMİNİN ÖNEMİ
Türbülans genellikle akıştaki diğer olaylar üzerinde baskın olmakta, enerji yayılımını, karışımını, ısı taşınımını, ve
sürüklenmeyi arttırmaktadır. Bu sebeple, türbülansın iyi
anlaşılması ve mühendislik analizlerinde dahil edilerek
doğru kullanılması önemli olmaktadır. Türbülansın gözardı edilmesi, hava tahminlerinin yanlış yapılması, akışanısı sistemlerinin tasarımlarının hatalı olması ve dolayısıyla
kullanıcı maliyetinin artması, hipersonik araçların tasarımlarında yüksek güvenlik katsayılarının kullanılması,
tasarımların test ve prototipler kullanılmadan tamamlanamaması ve yüksek tasarım maliyetleri yaratması gibi
sonuçlara yol açacaktır.
Hava ve su araçları tasarımında sürükleme kuvvet katsayısının yeteri doğrulukta tahmin edilmesi önemlidir. Bu
sebeple türbülansın akışa dahil edilmesi gerekmektedir.
Türbülanslı akışta, içerisinde bulunan türbülans yapıları
sebebiyle yüzey ile akışkan arasında sürtünme katsayısında laminar akışa göre artış görülmekte ve sürükleme kuvveti katsayısında sürtünmeden gelen payı arttırmaktadır.
Şekil 5’te basit geometriler üzerindeki sürükleme kuvveti
katsayısının Reynolds sayısı ile değişimi görülmektedir.
Reynolds sayısının artmasıyla akışın tamamıyla türbülanslı rejime geçmesiyle sürükleme katsayısında önemli
değişiklikler görülmektedir. Sürükleme kuvvetinin tahmini ve azaltımı, hava ve su araçlarında kritik öneme sahiptir. Ticari bir uçağın sürüklemesinin %10 azaltımı hava
yolu işletmelerinin kar marjininde %30-40’a varan artış
yaratması, tasarlanan füze sistemlerinin menzil analizlerinin hassas tahmin edilerek hedefe başarı ile ulaşması

Şekil 5. Reynolds Sayısı ile Sürüklenme Katsayısının Değişimi [4]
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gibi sonuçlar yaratacaktır. Bu sebeple, mühendislerin
türbülansı anlaması ve doğru şekilde tahmin etmesi, geliştirdikleri sistemlerin verimliliğini arttırmasında kritik
öneme sahiptir.

3. TÜRBÜLANSLI AKIŞ ANALİZLERİ
Hava aracı tasarımının ilk safhası olan kavramsal tasarım
aşamasında, aerodinamik parametreleri belirlemek için
genellikle doğruluk seviyesi daha düşük, analiz sonuçlarının kısa zamanda alındığı analitik, panel/yarı ampirik metodlar kullanılmaktadır. Kavramsal tasarım tamamlandıktan sonraki ön tasarım ve ayrıntılı tasarım aşamalarında
akış analizleri, doğruluk seviyesi daha yüksek Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) metodları ile yapılmaktadır.
Akışkan dinamiğini tarif eden ve yöneten matematiksel
denklemler fiziğin korunum yasalarına dayanmaktadır.
Kütlenin korunumu, Newton’un ikinci yasası ve termodinamiğin birinci yasası olan kısmi diferansiyel denklemlerin toplamı, Navier-Sokes Denklemleri olarak adlandırılmaktadır. Laminar akış için bu denklemler, sayısal
metodlar kullanılarak çözülmektedir. Türbülanslı akış durumunda bu denklemler halen geçerlidir. Fakat türbülansın doğası gereği 3-boyutlu ve zamana bağlı olması, çok
küçük ve büyük türbülans yapılarının bir arada bulunması, yine zamanda bu yapıların çok farklı hızlarda hareket
etmesi; sayısal metodları oldukça pahalı yapmaktadır.
0,1x0,1 m kesitinde yüksek Reynods sayısında tipik bir
akış hacmi düşünüldüğünde 10 ila 100 µm büyüklüğünde türbülans yapıları içermesi beklenilir. Tüm yapıların
hassas bir şekilde hesaplanabilmesi için 109 ila 1012 sayılarında çözüm ağı noktası kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, en hızlı hareketin 10 kHz olabileceği düşünüldüğünde
sayısal çözümlemeler, 100µs zaman adımına ihtiyaç duyacaktır [2]. Mühendislik uygulamalarında geometrilerin
karmaşık olması ve Reynolds sayılarının oldukça yüksek
olması, bu çözümlerin günümüz teknolojisinde bile gerçekleştirilmesini mümkün kılmamaktadır. Navier-Stokes
denklemlerinin tüm türbülans yapılarını çözecek şekilde
yapılması, Doğrudan Sayısal Simülasyon (“Direct Numerical Simulation” (DNS)) yöntemi olarak adlandırılmaktadır.
Pahalı ve uygulanması güç olan DNS yöntemi, endüstrideki mühendisler tarafından kullanılmaktan çok araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır.
Mühendisler, genelde akıştaki tüm türbülans yapılarının
davranışını belirlemekten daha çok türbülansın etkilerini
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tahmin etmekle ilgilenirler. Akışın zaman ortalamalı özelliklerinin (ortalama hız, ortalama basınç, ortalama gerilim
gibi) belirlenmesi, mühendislik uygulamalarında yeterli
olmaktadır. Bu nedenle, mühendisler trarafından doğrudan türbülansın çözülmesi yerine türbülansın modellenmesinin yapıldığı analizler gerçekleştirilmektedir.
Şekil 6’da, akış analizlerine türbülansın dahil edilme yöntemleri görülmektedir. Piramitin en tepesinde bulunan
DNS yöntemi tüm türbülans yapılarını hassas bir şekilde çözebilirken, hesaplama maliyeti oldukça yüksektir.
Türbülans yapılarının büyük olanlarının hesaplandığı ve
küçüklerinin modellendiği “Large Eddy Simulation” (LES)
yöntemi, DNS yöntemine göre hesaplama maliyeti daha
az olsa da karışık geometriler için halen gerçekleştirmesi
güç bir yöntemdir. Piramidin en altında ise, hesaplama
maliyeti düşük, karmaşık geometrilerde uygulaması en
kolay olan ve tüm türbülans yapılarının modellendiği
“Reynolds Average Navier-Stokes” (RANS) yöntemi bulunmaktadır.

Şekil 6. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizlerinde Türbülansın
Hesaplanma Yöntemleri

Türbülanslı akışı doğru bir şekilde hesaplayabilmek için
türbülans modellerinin RANS denklemlerine dahil edilmesi gerekmektedir. Genel amaçlı kullanılan akış çözücü
yazılımlarının kullandığı türbülans modellerinin, bir çok
farklı akış olayında geçerli, ekonomik, basit ve yeteri doğrulukta olması gerekmektedir. En yaygın kullanılan RANS
türbülans modelleri, ek olarak çözülmesi gereken taşınım
denklem sayısına göre Tablo 1’de görüldüğü şekilde sınıflandırılmaktadır.
“Mixing-length” modelde ek taşınım denklemi çözülmesine gerek olmadığından, bu yöntem, uygulaması kolay ve

Tablo 1. RANS Türbülans Modelleri

Türbülans Modeli

Ek Taşınım Denklem Sayısı

Mixing Length Model

Sıfır (0)

Spalart Almaras Model

Bir (1)

k-e Model

İki (2)

k-ω Model

İki (2)

Reynolds Stress Model

Yedi (7)

hesaplama bütçesi bakımından en ucuz olandır. Bu model, akış yönünün çok değişmediği 2-boyutlu akışlarda
iyi tahminler vermektedir. Fakat sınır tabaka ayrılması ve
dönünün fazla olduğu akışları iyi tahmin edememektedir.
“Spalart-Allmaras” modeli de kinematik türbülans akışmazlığı (“kinematic eddy viscosity”) parametresi için
taşınım denkleminin çözüldüğü, göreceli basit, 1-denklemli türbülans modelidir. Bu model özellikle havacılık
uygulamaları için tasarlanmış ve basınç değişimin arttığı
duvar üzeri akışlarda sınır tabaka tahminlerinde oldukça
iyi sonuçlar vermektedir. Bu model turbomakina uygulamalarında da kullanılan modeller arasındadır. Fakat Spalart-Allmaras modeli, serbest jet akış analizlerinde büyük
hatalar vermektedir.
“Standart k-ε” modeli, türbülans kinetik enerji (“Turbulent
kinetic energy – k”) ve türbülans kinetik enerji yayılım hızı
(“kinetic energy dissipation rate - ε”) taşınım denklemlerinin çözüldüğü 2-denklemli türbülans modelidir. Bu denklemlerde deneylere dayalı bir çok katsayı bulunmaktadır.
Modelin bir çok farklı türbülanslı akışta yeteri doğrulukta
çalışması, bu modeli endüstriyel akış ve ısı transferi problemlerinde popüler yapmıştır. Bu modelin zayıf tarafı ise
negatif basınç değişimlerinin ve sınır tabaka ayrılmasının
olduğu akışlar için duyarsız olmasıdır. Bir başka deyişle,
bu model sınır tabaka ayrılmasını daha geç ve daha zayıf tahmin etmektedir. Bu sebeple, dış akış problemlerinde çok fazla kullanılmamaktadır. Standart k-ε modelinin
güçlü ve zayıf yönleri tespit edildikçe bu modelin “Renormalization-group” (RNG), “Relizable k-ε” gibi yeni sürümleri çıkartılmıştır.
“Standart k-ω” modeli, türbülans kinetik enerji (k) ve özgül yayılım hızı (ω) taşınım denklemlerine dayalı ampirik
bir modeldir. Bu model, negatif basınç değişimlerini ve
sınır tabaka ayrılmasını daha iyi tahmin etmektedir. Dezavantajı ise akış çözümünün serbest akış k ve ω değerlerine hassas olamasıdır. Bu sebeple, bu modelin serbest
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akışa duyarsız “Baseline” (BSL) ve “Shear Stress Transport”
(SST) isimli sürümleri geliştirilmiştir.
“Reynolds Stress” modeli, klasik türbülans modelleri arasında en karışık ve genel olan modeldir. Bu modelde ilk
koşul ve sınır koşulların tanımlanması ile birlikte, Reynolds Stress taşınım denklemleri bire bir çözümlenmektedir. RANS denklemlerine ek olarak yedi adet taşınım
denkleminin çözülmesi, hesaplama zamanında önemli
artışa sebep olmaktadır. Fakat hesaplama zamanındaki
ek çaba analizlerde her zaman yüksek hassasiyeti yakalamayı sağlayamamaktadır. Bu nedenle modelin, doğrulaması yapılmamış akış durumları için kullanılması önerilmemektedir.

4. SONUÇ
Hava aracı aerodinamik hesaplamalarında kullanılan geometrilerde bir çok ayrıntı bulunmakta ve geometri üzerinde oluşan karmaşık akış olaylarında farklı büyüklüklerde
türbülans yapıları oluşmaktadır. Geometri etrafındaki akışın büyük kısmının ağdasız (“inviscid”) olmasına karşın, cisim etrafındaki ağdalı (“viscous”) akış, sınır tabaka katmanı
dışındaki ve uçağın iz bölgesindeki akışı etkilemektedir.
Hava aracı etrafında oluşan karışık hava olaylarını, Reynolds Stress modelinin özellikle iyi tahmin etmesi beklenilir. Fakat bu modelin, karışık dış akış sayısal analizleri
için gerektirdiği zaman düşünüldüğünde, rutin aerodinamik analizlerde kullanımı güç olmaktadır. Hesaplamalı
Akışkanlar Dinamiği (HAD) konusunda çalışan araştırmacılar, havacılık uygulamalarında daha ekonomik metodlar
geliştirilmesi üzerine uzun yıllardır çalışmaktadır. SpalartAllmaras, SST k-ω gibi modeller bu çalışmaların ürünüdür.
Günümüzde türbülans modellemesi halen yoğun araştırmaların yapıldığı bir alandır. Farklı kategorilere özel akışlar için türbülans modeli geliştirilmesi ve optimizasyonu
için, farklı akış olaylarını çözebilecek ve genel amaçlı türbülans modellerinin geliştirilmesi konularında çalışmalar
yürütülmektedir. Bu alanda diğer bir araştıma konusu
da laminar akıştan türbülanslı akışa geçişin modellenmesidir. Aerodinamik parametrelerin bu geçiş sırasında
oldukça büyük değişimler gösterdiği düşünüldüğünde
laminar-türbülans geçiş modelleri de önemli olmaktadır.
Mühendisler endüstride bir çok farklı akış problemini çalışmaktadırlar. Türbülansın direkt çözümlenmesi oldukça
pahalı olduğundan türbülans modellerinin kullanımı zo-
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runlu olmaktadır. Türbülans modellerinin, model olduğu
ve belli akış durumları için doğrulandığı unutulmamalıdır.
Literatürde bu modellerin başarımı ve kullanımı ile ilgili bir
çok çalışma mevcuttur. Uygun model seçimi yapılmadan
önce yapılan çalışmaların kontrol edilmesi yararlı olacaktır.
Doğru model seçiminin yanı sıra modelin doğru çalışması
için kullanıcılar tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar da bulunmaktadır. Örneğin, sınır tabaka içerisindeki
çözüm ağı özellikleri, türbülans modellerinde kullanılan
parametreler, sınır koşulları özellikle hava girişinin (“inlet”)
olduğu sınır için tanımlanan türbülans değerleri gibi. İlgilenilen akış tümüyle türbülanslı rejimde değilse bir başka
deyişle laminar akıştan türbülanslı akışa geçişin tahmin
edilmesi gerekiyorsa, uygun geçiş modelinin (“transition
model”) kullanılması da önemli olmaktadır.
Türbülans modelleri ve teorisi hakkında ayrıntılı bilgilere
ulaşmak için bir çok kaynak bulunmaktadır. Kaynakçada
bu kitaplardan bazıları [5-7] verilmiştir. Türbülans konusunda uygulamaya yönelik faydalı olabilecek güncel
çalışmalar, Journal of Fluids Engineering, AIAA Journal,
International Journal of Heat and Mass Transfer, International Journal of Heat and Fluid Flow, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power gibi dergilerinden takip
edilebilir.
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HAVA TAŞIT KANATLARINDA ENTEGRE
OLARAK KUVVETLENDIRILMIŞ
PANELLERIN OPTIMIZASYONU
Yunus Bekdaş1, Meriç Büyükkoyuncu2, Erhan Çiftçi3,
Bilal Erdurmaz4, Baran Gülbaş5, Alper Taşdemirci6

1. GİRİŞ
Hava taşıt kanatlarında kullanılan paneller, bu taşıtların
maruz kaldığı kaldırma kuvvetinin yaklaşık olarak %80’ini
taşırlar [1]. Bu sebepledir ki, kanatların iskelet yapısında
kullanılan panellerin bu yükler karşısında dayanıklılığı oldukça önemlidir. Öte yandan havacılık sektörünün kendi
doğal dinamikleri gereği, mümkün olan en az ağırlıklı ta-

1
2
3
4
5
6

şıtlar rağbet görmektedir. Sektördeki en büyük mühendislik hedeflerinden biri, dayanıklı ve hafif sistemlere sahip olmaktır.
Kaldırma kuvveti ve kanatların maruz kaldığı diğer kuvvetler, kanatlarda yapısal bütünlüğü de tehdit edebilecek
bazı tepkilere yol açabilirler. Bu tepkilerin en önemlilerinden bir tanesi basma kuvveti etkisi sonucu oluşabilen
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burkulma hasarıdır. Burkulma; malzemede yapısal bir hasara neden olabilen bir çeşit yapısal kararsızlık durumu
ya da elastik dengesizlik olarak tanımlanabilir [2]. Yapılar
burkulmadan dolayı kopma veya ayrılma yaşayabilirler.
Kopma veya ayrılma yaşanmadığı zamanlarda da burkulma gerçekleşebilir. Materyalin en boy oranı ve kalınlığı,
burkulma davranışında önemli bir rol oynamaktadır [3].
Burkulma, kanat tasarımlarında göz önünde bulundurulan önemli etkenlerden biridir. Burkulmayı önlemek amacı ile panelleri kalınlaştırmak, panellere türlü kuvvetlendirici kolonlar eklemek gibi başvurulan çeşitli uygulamalar
vardır. Kuvvetlendiriciler, ihtiyaca göre çok farklı geometrilerde seçilebilirler. Panelleri kalınlaştırmak, burkulma direnci açısından avantajlı gibi görünse de ağırlık açısından
yarattığı dezavantaj dolayısı ile fazla tercih edilmez. Öte
yandan yapıyı kuvvetlendiriciler ile güçlendirmek, yapının burkulma direncinde önemli bir artış meydana getirirken, yapının ağırlığına etkisi çok daha azdır.

Şekil 2. Perçinli Kuvvetlendirilmiş Panel

ise Y, I ve şapka tipi de yaygın olarak görülebilmektedir.
Korozyon sorunlarına rağmen, aktif nakliye araçlarında
günümüzde pek de tercih edilmeyen bu tiplerin kullanılıyor olması ise kuvvetlendiricilerin direkt kanat iskeletine
bağlı olmasından dolayı değişiminin ve modifikasyonunun zor olmasıdır [7].

Havacılık sektörü özelinde ise, yüksek yapısal verimlilik
gereksiniminin yanında basit montaj olanakları da önemli
görülmektedir. Bu sebeplerle Z ve J tipi kuvvetlendiriciler
daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kuvvetlendiricilerin tercih edilmesinin ana sebebi, yapısal verimliliklerinin yüksek ve montajlarının kolay olmasıdır [6]. Perçinli
kuvvetlendirilmiş panellerdeki kuvvetlendiricilerin flanşları, panel ile kuvvetlendirici arasındaki birleşim yüzeyi
görevini görmektedirler. Öte yandan nakliye uçaklarında

Kuvvetlendiriciler ile panellerin birbirlerine bağlanış yöntemleri de oldukça önemlidir. Şekil 2’de gösterilen geleneksel yöntem, kuvvetlendiricilerin perçin ile panele
bağlanmasıdır. Ancak bu yöntem detaylıca ele alındığında bazı sorunları da beraberinde getirdiği görülmüştür.
Örneğin, perçinlerin ağırlığı, toplam ağırlığı önemli derecede arttırmaktadır ve perçinler için delik açma işlemi
esnasında panelin gerilme dağılımı değişebilmektedir.
Bir diğer sorun ise perçinlerle bağlanan kuvvetlendiriciler
ile panel arasında kalan kısımda korozyon meydana gelmesidir, bunu önlemek için de bağlama veya sızdırmazlık
malzemeleri gerekir, ancak bu bölgelerde ilgili malzemelerin uygulanması durumunda bile korozyonun oluştuğu
durumlar görülebilmektedir [5]. Bahsedilen bu işlemlerin
hepsi iş gücü ve ekstra maliyet gereksinimi doğurmaktadır ve yapılan tüm işlemlerde gerçekleşebilecek hatalar
da bazı ekstra kayıplara yol açabilmektedir. Şekil 3’te gösterilen kuvvetlendiriciler ile panellerin entegre üretiminde ise perçin ihtiyacı ortadan kalkar, birleşim alanları bitişik üretildiğinden korozyon görülmesi pek olası değildir.
Dolayısı ile entegre olarak kuvvetlendirilmiş panellerde
perçinlerin ağırlığı sistemden bertaraf edilir, iş gücü gereksinimi azalır, gerilme yığılmaları delme işlemi sebebiyle artmaz, bağlayıcı veya sızdırmazlık malzemelerine

Şekil 1. Farklı Kuvvetlendicilerin Geometrik Yapıları
a) T tip b) Z tip c) I tip d) C tip e) J tip f ) Y tip g) Şapka tip

Şekil 3. Entegre Olarak Kuvvetlendirilmiş Panel

Kuvvetlendiriciler kullanım amacına bağlı olarak farklı geometrik şekillerde tasarlanabilirler. Şekil 1’de sırasıyla T, Z,
“blade” (I), C, J, Y ve şapka kuvvetlendirici geometrik yapıları yer almaktadır [4]. Kapalı iç yüzey bulunduran kuvvetlendiricilerde yüzeylere müdahalenin zorluğundan
dolayı, uygulanan korozyon önleyici kaplamalara rağmen
korozyon problemleri açığa çıkabilmektedir [5]. Ayrıca
kuvvetlendiricilerin keskin köşeleri de korozyon direnci
açısından zayıf olması sebebi ile çoğunlukla pahlanmış
ve yuvarlatılmış köşeli (radyüslu) şekilde tercih edilirler.
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gereksinim ortadan kalkar. Geçmişte perçinli panellerin
daha fazla kullanılmasının sebebi ise üretim yöntemlerinin kısıtlı olmasıdır. Modern üretim teknikleri ile entegre
paneller üretilebilir duruma gelmiştir [8].
Bu çalışmada entegre olarak üretilen kuvvetlendirilmiş
paneller ile, perçinle bağlanan kuvvetlendirilmiş paneller, basma burkulma kuvveti altında incelenmiştir. Bu
amaçla, öncelikle panelin burkulma kuvveti analitik olarak hesaplanıp daha sonra sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak nümerik olarak hesaplanarak karşılaştırılmıştır.
Bu aşamadan sonra, perçinli ve entegre olarak kuvvetlendirilmiş panellerin nümerik nihai burkulma analizleri gerçekleştirilmiştir. Entegre ve perçinli kuvvetlendirilmiş paneller arasında birleştirme yöntemi haricinde bir farklılığa
yer verilmemiştir. Nümerik modelleme çalışmalarında
ANSYS 19.0 kullanılmıştır [9]. Entegre olarak kuvvetlendirilmiş panellerin perçinli kuvvetlendirilmiş panellere göre
avantajları göz önüne serilmiş, daha sonrasında ise entegre olarak kuvvetlendirilmiş paneller üzerinde değişik
geometrik yapıda kuvvetlendiriciler kullanılarak doğrusal
olmayan burkulma analizi nümerik yöntemlerle uygulanmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalarda,
kuvvetlendirici geometrik modeli haricinde herhangi bir
farklılık bulunmamaktadır.
Havacılık sektörünün beklentilerini karşılayabilecek olan
kuvvetlendirici modeline karar verildikten sonra bu kuvvetlendirici model kullanılarak aşağıdaki değişkenler ile
yine doğrusal olmayan burkulma analizi nümerik yöntemlerle uygulanmış ve iyileştirilmiş bir tasarımı oluşturmak üzere sıralı optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.
•

Kuvvetlendirici yüksekliği (hs)

•

Kuvvetlendirici kalınlığı (t)

•

Kuvvetlendirici tipi

•

Kuvvetlendirici sayısı (n).

Çalışmalar sonucunda, başlangıçtaki perçinli model ile
optimize edilmiş entegre model arasındaki farklar, sonuçlar kısmında verilmiştir.

2. YÖNTEM
Burkulma analizi çalışmalarında, kuvvetlendirilmiş paneller gibi karmaşık yapıların taşıdığı zorluklar nedeniyle sanal testler kullanılarak sonuçlara ulaşılmıştır. Sanal testler

ANSYS 19.0 sonlu elemanlar analiz programı [9] kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Kritik burkulma yükü, yapının burkulmaya uğramadan
taşıyabileceği maksimum yüktür ve bu yükten daha düşük yüklerde yapının elastik stabilitesi bozulmamaktadır.
İzotropik panellerde bu kritik burkulma yükü, yapıya uygulandığında burkulma meydana gelir [2]. Kritik burkulma yükü, sınır koşullarına ve panel özelliklerine göre değişir [10]. Bu değişkenlere göre izotropik panellerde kritik
burkulma yükünü bulmak için kullanılan formül aşağıda
sunulmuştur;
(1)
(2)
(3)
• v

:

Poisson oranı

• E

:

Malzemenin elastisite modulü

• h

:

Dikdörtgen izotropik panelin kalınlığı

• kc

:

Dikdörtgen izotropik paneller için burkulma
yükü katsayısı

• b

:

Dikdörtgen izotropik panelin yük uygulanan
kenar uzunluğu

• D

:

Eğilme direngenliği

• Nx,cr = Kritik burkulma kuvveti [10]
Farklı sınır koşulları için kc değerleri 8 numaralı referansta
verilen grafikten alınarak hesaplamalarda kullanılmıştır.
Analitik formüle göre, tüm kenarlarında sabitlenmiş sınır
koşulu bulunan ölçüleri 1m x 1m x 0,0014m olan panelin
kritik burkulma yükü analitik formül yardımıyla 1753,4
N/m olarak hesaplanmıştır. ANSYS 19.0 [9] üzerinden
yapılan “Eigen-value” burkulma analizine göre, aynı koşullar için kritik burkulma yükü 1749,2 N/m olarak elde
edilmiştir.
Kuvvetlendirilmiş paneller, kritik burkulma yüküne ulaştıktan sonra, tam hasara uğrayana kadar bir süre daha
yük taşıyabilmektedirler. Bu çökme yüküne nihai burkulma yükü denir. Bu çalışmada incelenmiş olan kuvvetlendirilmiş paneller, nihai burkulma yüklerine göre analiz
edilmiştir.
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Nihai burkulma yükü malzemenin gerilim/gerinim grafiğinin plastik bölgesinde konumlandığından dolayı, analiz
sırasında lineer olmayan etkiler dikkate alınmalıdır.
Doğrusalsızlık; geometrik doğrusal olmama, malzeme
bazlı doğrusal olmama ve temas bazlı doğrusal olmama
durumu olmak üzere 3 farklı şekilde oluşur [11]. Analizler sırasında, perçinli kuvvetlendirilmiş panel için 3 ana
doğrusalsızlık da kullanılırken, entegre olarak üretilen
kuvvetlendirilmiş panellerde temas tipi yapışık olduğu
için yalnızca geometrik ve malzemesel doğrusal olmama
durumu kullanılmıştır.

v :

Poisson oranı = 0.33

fn = 296 N/mm2
m = 17 [12]
İki farklı yöntemle üretilen panellerin analizi için temelde
aynı yöntem kullanılmasına rağmen, perçinli kuvvetlendirilmiş panellerde perçin yer almasından dolayı perçinlerin de modellenmesi gerekmektedir. Perçinli kuvvetlendirilmiş panele ait detaylar ve perçin ölçülerine ait çizimler
Şekil 5’te gösterilmiştir. Tüm değerler mm cinsinden gösterilmektedir. Perçinler arası mesafe 20 mm olarak alınmış
ve bir kuvvetlendirici için 20 adet perçin kullanılmıştır.
Perçin sayısı fazla olduğundan, her perçini bireysel modellemek yerine nümerik işlem kolaylığı açısından perçinler “Spot Weld” tanımı aracılığı ile modellenmiştir. Perçin
kullanılarak tasarlanan ilk yapının kütlesi 3949,7 g olarak
belirlenmiştir. Kıyaslama analizi yapmak amacıyla aynı
ağırlıkta entegre olarak kuvvetlendirilmiş panelde Z tipi
kuvvetlendirici kullanılarak analiz edilmiştir.

Şekil 4. Al 2014A-T6 Malzemesinin Gerilim/Gerinim Grafiği (plastik
bölge)

Doğrusal olmayan malzeme özellikleri, ANSYS içerisinde bulunan “Multilinear Isotropic Hardening” malzeme
modeli aracılığı ile malzemeye ait gerilim-gerinim değerlerinin girilmesi ile eklenmiştir. Analizler sırasında Alüminyum 2014A-T6 kullanılmıştır. Alüminyum 2014A-T6
malzemenin plastik bölgedeki davranışlarını belirlemek
için, Ramberg-Osgood yaklaşımı [7] kullanılmıştır. Ramberg-Osgood yaklaşımı sırasında kullanılan formül ve
malzemeye ait girdiler aşağıda belirtilmiştir. Bu girdiler
sonucunda ulaşılan gerilim-gerinim eğrisi ise Şekil 4’te
gösterilmiştir.
			

σ :

Gerçek Gerilim

ε :

Gerçek Gerinim

E :

Elastisite modülü = 68000 N/mm2

σy :

Akma gerilmesi = 340 N/mm2
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(4)

Şekil 5. Perçinli Kuvvetlendirilmiş Panel

İlk olarak, perçinli modeldeki kuvvetlendiricilerle panel
arasındaki bağlantıyı sağlayan flanşlar çıkartılarak, %9,8
daha hafif entegre olarak kuvvetlendirilmiş temel model elde edilmiştir. Ardından yapılan çalışmada, temel
modelin ağırlığı iki aşamada arttırılarak perçinli modelin
ağırlığına ulaşacak şekilde önce hs değeri sabit tutulup, t
arttırılmıştır. Daha sonra aynı şekilde iki aşamada t sabit
tutulup, hs arttırılarak elde edilen modellerin analizleri
yapılmıştır. Bu analizlerin amacı, hs ve t değerlerinin, nihai burkulma yüküne etkisini araştırmaktır. Daha sonra
entegre olarak kuvvetlendirilmiş panel için de I tipi kuvvetlendirici kullanılmış ve analiz edilmiştir. Farklı tip kuvvetlendiriciler ve hs değeri için aynı analizler tekrarlanıp
nihai burkulma yüküne olan etkileri araştırılmıştır.

49
Doğrusal olmayan burkulma analizi sırasında uygulanacak olan basma kuvvetini doğrudan uygulamak yerine,
yer değiştirme miktarı kenarlar üzerinden uygulanarak
nihai burkulma yükü hesaplanmıştır. Bu sayede analiz sonucunda yapıya ait deplasman-kuvvet grafiği elde edilmiştir ve grafikteki en yüksek kuvvet nihai burkulma yükü
olarak kabul edilmiştir.

3. TARTIŞMA
Literatürde bulunan hem perçinli kuvvetlendirilmiş panel
hem de entegre olarak kuvvetlendirilmiş panel çalışmaları baz alınarak analiz yöntemi doğrulanmıştır. İlk olarak
perçinli kuvvetlendirilmiş panelin ANSYS 19.0 üzerinden
analizi yapılıp, analiz sonucunda nihai burkulma yükü
806,3 kN olarak bulunmuştur.
Optimizasyon çalışmalarının ilk adımı olarak, perçinli modeldeki kuvvetlendiricilerle panel arasındaki bağlantıyı
sağlayan flanşlar çıkartılarak, %9,8 daha hafif, 689,5 kN
nihai burkulma yüküne sahip entegre olarak kuvvetlendirilmiş temel model elde edilmiştir. Bu model üzerinden
hs ve t değerlerinin nihai burkulma yüküne etkisi incelenmiştir.

Şekil 6. Perçinli Kuvvetlendirilmiş Panelin Nihai Burkulma Yükü
Anındaki Gerilim Dağılımı

Şekil 7. Entegre Olarak Kuvvetlendirilmiş ve Optimize Edilmiş Panelin
Nihai Burkulma Yükü Anındaki Gerilim Dağılımı

Tablo 1. Sonuçlar

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



KASIM 2021



www.mmo.org.tr

50
Yapılan çalışmada, temel modelin ağırlığı iki aşamada arttırılarak perçinli modelin ağırlığına ulaşacak şekilde önce
hs değeri sabit tutulup, t değeri arttırılmıştır. Daha sonra
aynı şekilde iki aşamada t değeri sabit tutulup, hs değeri
arttırılarak elde edilen modellerin analizleri yapılmıştır.
Aynı işlem farklı bir kuvvetlendirici ile karşılaştırmak amacı ile I tipi kuvvetlendirici için tekrarlanıp sonuçları Tablo
1’de listelenmiştir.
Literatürde, optimum entegre olarak kuvvetlendirilmiş
panel tasarımı için kuvvetlendirici kesit alanının (As) panel kesit alanına (Ap) oranının (As/Ap) 1,7 olması gerektiği
belirtilmiştir (optimum tasarım oranı) [7]. Aynı zamanda t
değerinin tp değerine oranının 2,25 olması gerektiği belirtilmiştir [7]. Minimum tp değeri 1,6 mm olarak belirlendikten sonra t değeri optimum model için 3,6 mm olarak
hesaplanmıştır.
Bu değerler kullanılarak 1,7 optimum tasarım oranını sağlayacak 15 adet I tipi kuvvetlendiriciye sahip bir model
tasarlanıp analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda perçinli
model ile aynı ağırlıkta, %18,7 daha yüksek nihai burkulma yüküne sahip bir tasarım elde edilmiştir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, hs değerinin değişikliğinin t
değerinin değişikliğinden nihai burkulma yüküne etkisi
daha az olması göz önünde bulundurularak, aynı modelde hs değeri azaltılıp optimum tasarım oranı 1,5’a indirilmiştir. Bu modelin analizleri sonucunda nihai burkulma
yükünün 1 kN azalmasıyla beraber %7,9 daha hafif bir
yapı elde edilmiştir.
Optimum entegre olarak kuvvetlendirilmiş panel için son
olarak hs değeri daha da azaltılarak optimum tasarım
oranı 1,3’e indirilmiştir. Bu sayede %15,2 ağırlık azalımı
sağlanırken, aynı zamanda kuvvetlendirici sayısı 15’ten
19’a arttırılarak nihai burkulma yükünde %27,7 artışa sahip bir model elde edilmiştir.

4. SONUÇ
• Havacılık sektöründeki temel amaçlardan biri, daha
düşük ağırlıkla daha yüksek dayanım elde etmektir.
Bu amaçla uçakların bazı kısımlarında, özellikle de
basma yüküne maruz kalan kanat üst kaportalarında
kuvvetlendirilmiş paneller kullanılmaktadır. Kuvvetlendirilmiş paneller, yük taşıma kapasitesini artırmak
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için verimli yapılardır. Perçinli kuvvetlendirilmiş ve
entegre olarak kuvvetlendirilmiş paneller ana alternatiflerdir. Bu çalışmada, entegre olarak kuvvetlendirilmiş paneller ve perçinli kuvvetlendirilmiş paneller eşit
ağırlık altında sahip oldukları nihai burkulma yüküne göre ANSYS 19.0 [9] kullanılarak karşılaştırılmıştır.
Entegre panellerin daha verimli olduğu gözlemlendikten sonra entegre olarak kuvvetlendirilmiş panel
için optimizasyon çalışması yapılmıştır. Optimizasyon
çalışmaları sonucunda elde edilen çıkarımlar aşağıda
belirtilmiştir.
• Çeşitli hs ve çeşitli t gibi farklı konfigürasyonlara sahip
entegre olarak kuvvetlendirilmiş paneller karşılaştırılmış ve hem t hem de hs değerindeki artışın yük taşıma
kapasitesini artırdığı görülmüştür. Ayrıca, t üzerindeki
artışın, nihai burkulma yükünün iyileştirilmesinde hs
değerinden daha fazla etkiye sahip olduğu sonucuna
varılmıştır.
• Aynı kısıtlamalar altında iki tip kuvvetlendirici karşılaştırıldığında, Z tipi kuvvetlendiricinin I tipi kuvvetlendiriciden daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip
olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak, üretilebilirlik göz
önünde bulundurulduğunda, optimum tasarımlarda
kullanılmak üzere I kuvvetlendirici tipi seçilmiştir.
• Entegre olarak kuvvetlendirilmiş optimum panel tasarımları için uygun t değeri, literatürde kuvvetlendirici
kesit alanının panel kesit alanına oranına (As/Ap) göre
belirlenir [7]. Son aşama olarak, perçinli panel ile aynı
ağırlığa sahip entegre kuvvetlendirilmiş panellerin
nihai burkulma yük kapasitesi, olarak kuvvetlendirici
sayısı artırılarak ve optimum t değeri kullanılarak iyileştirilmiştir.
• Sonuç olarak, baz alınan perçinli kuvvetlendirilmiş panele kıyasla entegre kuvvetlendirilmiş panel optimizasyonu ile %15,2 daha hafif ve %27,7 daha fazla nihai
burkulma yük kapasitesine sahip panel tasarlanabilmiştir.
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HAVACILIK

ÇOK ELEMANLI KANAT KESİTİNDE
ESNEK DEĞİŞKEN KAMBURLUK
KONSEPTİNİN TRANSONİK HIZLARDA
AERODİNAMİK OLARAK İNCELENMESİ
Zümre Çiçek1, Ebru Yıldız2, Kübranur Çiçek3, Dr. Erdem Ayan4,
Yüksek Müh. Ali Oğuz Yüksel5, Dr. Mustafa Kaya1

1. GİRİŞ
Sabit geometriye sahip olan bir kanat profilli, farklı uçuş
koşullarında istenilen performansı vermeyebilir. Geçmişten bugüne gerçekleştirilen çalışmalarda, uçuş verimliliğini arttırmak için farklı uçuş koşullarında farklı kanat
kamburluklarına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür [1]. Bu
sebeple kamburluk konseptleri üzerine, birçok araştırmageliştirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara
bakıldığında, kanat kesitinin kamburunu artırarak yüksek taşıma kuvveti oluşturan “flap” kumanda yüzeyleri en
yaygın kullanılan yapılardır [1,2,3,4]. Uçuş koşullarına ve
bu uçuş koşulunda ihtiyaç duyulan farklı kamburluklara

1
2
3
4
5
6

göre farklı sayıda flap ve flap’lara ek olarak da, slat gibi
yardımcı yüzeyler kullanılmaktadır. Bu kumanda yüzeylerinin kullanıldığı konseptlere çok elemanlı kanat profili
konsepti denmektedir [4].
A. Değişken Kamburluk Konsepti
Günümüzde mevcut sabit kanatlı uçaklar, uçuş görev
profillerinin yalnızca bir evresi için en iyileştirilmiş olarak
tasarlanmaktadırlar. Örneğin bir akrobasi uçağı manevra
kabiliyeti yüksek olarak tasarlanırken, yolcu uçağı yüksek
seyir kabiliyetine sahip olarak tasarlanmıştır. Böyle bir tasarım yaklaşımında uçağın kanat şekli, görev kabiliyetleri
üzerindeki en belirleyici etkendir [2]. Şekil değiştirebilme
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yeteneğine sahip olarak tasarlanan uçaklar, kanat kamburluklarını uçuş profillerinin her evresinde en uygun biçime getirebilme potansiyeline sahiptirler. Farklı görevleri
yerine getirebilmek için, normalde farklı tiplerde uçaklara
gereksinim duyulurken, değişken kamburluk konseptine
uygun üretilen kanatlar sayesinde, birden fazla görevde
de tek tip uçak yeterli olacaktır. Farklı performans isterlerini bir arada bulundurabilen bir uçak tasarımından
bahsedilmektedir. Bu isterlerin yapısal ve aerodinamik
yönlerden geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır
[3]. Aerodinamik performansı artırmak için kanat profili
etrafında oluşan kaldırma kuvvetini arttırmak, sürükleme kuvvetini ise azaltmak gerekir. Kaldırma kuvvetini
artırmak için kanat profili etrafındaki basınç dağılımı
arttırılabilir, kanat profili etrafındaki sınır tabaka kalınlığı
düşürülebilir veya türbülanslı sınır tabaka firar kenarına
taşınabilir. Bunların yanı sıra hücum açısını arttırmak, kanat profillerinde farklı kamburluklar kullanmak ve yüksek
kaldırma aygıtları kullanmak da aerodinamik performansı artırabilir [7]. Taşıma yüzeylerinin aerodinamik verimliliklerinin birincil göstergesi olan taşıma/sürükleme oranının her uçuş için en iyi hale getirilmesi istenir. Bu nedenle
değişken kamburluk konsepti üzerine zamana bağlı ve
zamandan bağımsız olmak üzere çalışmalar yapılmış ve
hâlâ devam eden çalışmalar yapılmaktadır.
1) Zamana Bağlı Çalışmalar
Son yıllarda yayınlanan makaleler ve çalışmalar incelendiğinde zamana bağlı çalışmaların farklı yönlerde ele
alındığı görülmektedir. Geleneksel kanat yapılarının yerine yeni konseptler geliştirilmeye başlanmış olup, farklı
konseptler de incelenmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmalara örnek vermek gerekirse Monner ile Campanile ve
Anders´ın kamburluk değişikliği üzerine yaptığı çalışmaları incelenebilir [5]. Günümüzde bu yönde artan çalışmaların genelinde, yapısal alanda yapılması gereken zorlu
çalışmaların varlığı görülmektedir.
Zamana bağlı, değişken kanat biçimli hava taşıtları
(“Morphing wing air vehicles”), uçuş sırasında kanat yüzeylerinin belirgin olarak değiştiği yapılardır. Değişken
kanatlı bir yapıyla tırmanma, alçalma gibi diğer uçuş durumlarında da etkin verim alınabilir [7]. Konvansiyonel
kontrol yüzeylerinin olmadığı bir kanatta, aerodinamik
sürükleme azalır, bunun yanı sıra üretim ve bakım kolaylaşır [2]. Zamana bağlı değişken kamburluk konsepti şu
hedeflere ulaşmak için kullanılabilir [7]:

• Uçağın taşıma kuvvetinin sürükleme kuvvetine oranının arttırılması: Bu oranın artması uçağın önceden
taşıyabildiği yük ile daha fazla menzile sahip olmasını
sağlar ve kısa menzile gideceğinde daha fazla yük taşıyabilecektir.
• Daha az yakıtla daha uzun süre havada kalma özelliğinin hava araçlarına kazandırılması: Farklı uçuş koşullarına geçilirken daha az yakıt tüketilecek ve bunun sonucunda bir görev için kullanılan yakıt masrafı azalmış
olacaktır.
• Hava aracına görev esnekliği kazandırılması: Zamana
bağlı değişken kamburluk konsepti ile, yüksek irtifa
bir keşif uçağı görevini gerçekleştirirken, alçak irtifa
bir avcı uçağına dönüşebilir. Böylece manevra kabiliyeti de arttırılmış olur.
• Mekanik olarak flap mekanizmaların ortadan kaldırılması: Flap uçaklarda iniş sırasında kullanılan, etkin
yüzeylerdir. Fakat, uçuşun çoğu bölümünde kullanılmamaktadırlar. Bu sebeple kontrol yüzeylerinde kullanılan karmaşık flap mekanizmaları yerine değişken
kamburluklu bir yapı kullanılması ile fazla ağırlıklı olan
bu mekanizmadan kurtulmuş olunur.
• Aerodinamik gürültünün azaltılması: Flap’lerin iniş
esnasında açılması ve hareket yüzeyi kumanda mekanizmalarının arasından geçen hava sonucunda bir gürültü meydana gelir. Bu gürültü flap mekanizmasının
kanat içerisine gömülen bir mekanizma geliştirilmesi
ile ortadan kaldırılır.
• Kontrol yüzeyi kumanda mekanizmalarının aktif kontrol mekanizmalarıyla değiştirilmesi, dolayısıyla uçak
tasarımlarının basitleştirilmesi. Böylece manevra kabiliyeti de arttırılmış olur.
2) Zamandan Bağımsız Çalışmalar
Zamandan bağımsız çalışmalar ise flap kumanda kontrol
yüzeyleri kullanılarak değişkenliğin sağlandığı kanat profilleri üzerine yapılan çalışmalardır. Zamandan bağımsız
çalışmalar çok uzun yıllara dayanmaktadır. Günümüzde
zamana bağlı gerçekleştirilen deneysel çalışmaların sayısı
artıyor olsa da, zamandan bağımsız çalışmalar da devam
etmektedir. Üretilen uçaklarda zamandan bağımsız çalışmalar baskınlık göstermektedir.
Zamandan bağımsız çalışmaların temelini oluşturan
flap’ler, uçakların genellikle kanat firar kenarında bulunan,
kanat kamburluğunu artırarak taşıma kuvvetini ve de sü-
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rüklemeyi artıran kumanda yüzeyleridir. Flap’ler uçuşun,
iniş ve kalkış gibi düşük sürat gerektiren ve yüksek taşıma kuvvetine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılırlar
[6]. Flap ile kanata entegre mekanizması arasında farklı
ölçülerde boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklar sayesinde, aşağı yöndeki hava akışının belirli bir kısmı üst yüzeye
doğru hareket eder ve böylece basınç dağılımını azalmış
olur. Kanat ile flap arasında bulunan boşluk, bir araç yardımı ile kapatılırsa, daha soğuk ve nemli bir havada uçuşlar
sırasında buz tarafından bloke edilebilir. Her iki durum da
operasyonel bir sorun olarak özel dikkat gerektirir.
Sade (düz) flap, flap türleri arasında en basitidir. Kanadın
arka kenarına menteşe mekanizması yardımı ile yerleştirilir. Aşağı ve yukarı yönde belli açılarda hareket edebilmektedir. Sade flap kullanımı aerodinamik performans
açısından değerlendirilecek olursa, kamburluğu arttırarak taşıma kuvveti oluşumunu arttırır ve belli bir oranda
sürükleme kuvvetini de arttırır. Taşıma kuvvetinde oluşan artış; kalkış, tırmanış gibi aktiviteler sırasında fazlası
ile gerekli olacak bir durumdur. Ayrıca sade flap çeşidi,
maliyet açısından en uygun olan flap çeşididir. Bu flap
çeşidinde bükülme açısı 15 derece ile 60 derece arasında
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir kanat üzerindeki düz
bir flap’in 60 derecelik sapmasında kaldırma kuvvetindeki
artış yaklaşık olarak 0,9’dur. Daha düşük hızlarda bu sapma açısı verildiğinde, taşıma katsayısı (“CL”) değerindeki
artış daha büyük olacaktır [6].
Literatürde bulunan çalışmalar incelendiğinde, değişken
kamburluk konsepti üzerine ses hızının hemen altında
ve hemen üstündeki hızların gözlendiği hız aralığında
(transonik), diğer hızlara oranla daha az çalışma yapıldığı görülmüştür. Transonik hız aralığı, üzerinde çalışılması
gereken zor bir hız aralığıdır. Günümüze kadar yapılan
çalışmaların geneli incelendiğinde, değişken kamburluk
konsepti adına, ses altı ve ses üstü hızlarda gerçekleştirilmiş olan çalışmaların transonik hızlara göre çok daha fazla sayıda olduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen çalışmada
hız aralığı, transonik hız olarak belirlenmiştir ve farklı flap
açılarında, farklı hücum açısı değerlerinde analizler yaparak kanat profili üzerinde oluşan aerodinamik değişiklikler gözlemlenmiştir. Kamburluk değişimi için sade flap
kullanılmıştır. Bu hedef doğrultusunda, farklı kamburluk
değişim kuralları çalışılarak olası avantaj ve dezavantajları
belirlenmiştir. Farklı hızlarda ve açılarda, farklı kamburluklara sahip kanat profilleri için analizler yapılarak sonuçları
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incelenmiş ve veri havuzu oluşturulmuştur. Bunlara ek
olarak, oluşturulan bu veri havuzundaki veriler kullanılarak bir yapay sinir ağı modeli eğitilmiş ve eğitilen yapay
sinir ağları kullanılarak en iyileme sonucunda en verimli
kamburluklara karar verilmiştir.

2. YÖNTEMLER
Çalışma için belirlenen kanat profilleri Ulusal Havacılık
Danışma Komitesi (NACA) tarafından geliştirilen 6A serisindendir. NACA 6 serisi kanat profilleri, 1940'ların başında geliştirilmeye başlanmış kanat profilleridir. Uçak hızları
arttıkça, bu serinin ince kanatlarına daha fazla gereksinim
duyulmuştur [9]. NACA 6A serisi kanat profilleri, NACA 6
serisi bölümlerin özelliği olan arka kenar uçlarını ortadan
kaldırmak için tasarlanmıştır. Yüzde 30, 40 ve yüzde 50 veter minimum basınç pozisyonuna sahip ve kalınlık oranları
yüzde 6 ile yüzde 15 arasında değiştiği bilinmektedir [9].
Araştırmalar sonunda, bu çalışmada kullanmak için
ANSYS analiz programının Fluent modülü uygun görülmüştür. Öncelikle program adına araştırmalar yapılmıştır.
Seçilen bu programın kullanılabilmesi için gerçekleştirilmiş olan çalışmalar araştırılmıştır. Farklı hızlarda ve farklı
sınır koşullarında, değişik mesh programları ve ANSYS
programı içerisinde oluşturulan ağ (“mesh”) yardımı ile
yapılan analizler incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda bir kanat profili üzerinde yapılmış sade ve çok elemanlı birden fazla analiz ile karşılaşılmıştır. Çalışmanın amacı
kapsamında transonik hızlarda veya transonik hız sınırına
yakın hızlarda gerçekleştirilmiş olan kanat profilleri üzerinde durulmuştur.

Şekil 1. Çalışmanın Yol Haritası
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Bu bölümde aerodinamik açıdan incelenen ve optimizasyonu gerçekleştirilen kanat profilleri üzerine uygulanan
yöntemlerden bahsedilecektir. Çalışmanın yol haritası Şekil 1’de gösterilmiştir.

Genel ağ yapısı Şekil 3’te görüldüğü gibidir. Kanat profili
etrafındaki ağ yapısı da Şekil 4’te gösterildiği gibidir. Flap
yapısının varlığı ve değişen flap açıları nedeni ile yapısal
olmayan bir ağ yapısı kullanılmıştır.

2.1 Doğrulama Çalışmaları
Doğrulama için NASA tarafından 1986 yılında yayınlanan
deney verileri kullanılarak flapli doğrulama yapılmaya
başlandı. NASA’nın yayınladığı bu makalede, kanat profilinin veter uzunluğu 0,5 metre, flap veter uzunluğu 0,25
veter (c), sade flap kanat veter uzunluğunun %75’inde
olacak şekilde yerleştirilmiş ve 0,50 ile 0,80 Mach sayısı
aralıklarında, farklı hücum açılarında, farklı Reynold (Re)
sayılarında deneyler yapılmıştır [10]. Yapılan deneyler
sonucunda değişen hücum açılarının, flap açısının ve
Mach sayısının etkileri incelenmiştir. Proje kapsamında
çalışılacak olan hızlar transonik hızlar olduğu için NACA
64A010 profili için 0,80 Mach hızda yapılan deney sonuçları dikkate alınmıştır. Raporda 0,80 Mach hızda farklı flap
açılarında ve farklı hücum açılarında deney sonuçları bulunmaktadır. Doğrulama için 0,80 Mach sayısındaki NACA
64A010 kanat profilinin, 8 derece flap açısı ve 4 derece
hücum açısındaki deney sonuçları baz alınmıştır.
İlk olarak NACA 64A010 kanat profilinin 8 derece flap açılı geometrisi oluşturulmuştur. SolidWorks programı ile
oluşturulan geometri, parasolid olarak kaydedilip ANSYS
programına atıldı. SolidWorks programı yardımı ile oluşturulan geometri Şekil 2‘de gösterilmiştir. Daha sonra geometri üzerine kontrol hacmi çizildi. Bu kontrol hacminin
boyutu;
• 10 veter uzunluğu kadar giriş uzunluğu,
• 20 veter uzunluğu kadar çıkış uzunluğu,
• 10 veter uzunluğu kadar dikey mesafe uzunlukları çizilerek oluşturuldu.

Şekil 2. NACA 64A010 Kanat Profilinin Solid Works’de Çizilen, 8
Derecelik Flap Açısına Sahip Geometri Çizimi

Şekil 3. NACA64A010 Kanat Profili Ağ Dağılımı

Şekil 4. NACA64A010 Kanat Profili Çevresinde Oluşan Ağ Dağılımı

Ağ atılırken sınır koşulları oluşturulmuştur. Yönetim denklemlerinin sayısal çözümü, sınır koşullarının uygun şekilde uygulanmasını gerektirir [14]. Bu projede sınır koşulu
olarak duvar (“wall”) ve uzak basınç alanı (“pressure-farfield”) sınır koşulları kullanılmıştır. Kanat profilleri üzerine
duvar sınır koşulları uygulanmıştır. Akıların hesaplanması
mutlak hızlar kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak sınır koşulları duvar yüzeyine bağıl hızlar kullanılarak uygulanır.
Bu nedenle, mutlak hızlar bağıl hızlara dönüştürülür.
Sınır koşuları belirlendikten sonra oluşturulan ağda, ağ
kalitesi kontrol edilmiştir. Ağ kalitelerini gösteren bu aralıklar Tablo 1’de gösterilmiştir [13]. NACA64A010 kanat
profili üzerine uygulanan mesh kalitelerine bakıldığında,
“Min. Ortogonal Quality” değeri 0,58469 ve “Max. Skewness” değeri 0,68412 olduğu görülmektedir. Bu değerlerin
de ağ için “iyi” kaliteyi temsil ettiği Tablo 1’de görülmektedir. “Max. AR” değerine bakıldığında ise 25,824 olduğu

Tablo 1. “Skewness Orthogonal Quality” Ağ Metrikleri Spektrumu

Skewness
Orthogonal Quality

Kabul edilemez

Kötü

Kabul Edilebilir

İyi

Çok İyi

0,98-1,00

0,95-0,97

0,80-0,94

0,50-0,80

0,25-0,50

0-0,25

0-0,001

0,001-0,14

0,15-0,20

0,20-0,69

0,70-0,95

0,95-1,00
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Tablo 1’de görülmektedir. NACA64A010 kanat profili üzerinde kaç ağ olduğuna bakıldığında ise 72 bin ağ elemanı olduğu görülmektedir. Ağ ve analiz için ANSYS 2020
programının öğrenci versiyonu indirilmiş ve çalışmalar
orada gerçekleştirilmiştir. Programın öğrenci sürümü 500
bin ağ elemanına kadar izin vermekte, fakat doğrulama
için daha az sayıda ağ elemanı yeterli olmuştur.
NACA 64A010 kanat profili verileri, deney verilerinden
elde edildiği için analiz adımları daha önce üzerinde çalışılan farklı kanat profili ve literatür araştırması sonucu
oluşan değerlere göre gerçekleştirilmiştir.
Model olarak Spalart- Allmaras modeli seçilmiştir. SpalartAllmaras modeli momentum, süreklilik ve enerji denklemlerini birlikte kullanır ve türbülans modelini tek bir taşıma denklemine indirger, böylece türbülanslı viskositeyi
hesaplamak için kullanılan bir modeldir. Spalart-Allmaras
modeli, duvara bağlı akışları içeren havacılık ve uzay uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır ve olumsuz basınç gradyanlarına maruz kalan sınır katmanları için iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir [14]. Diğer modellerin aksine
türbülanslı kinetik enerji taşınım denklemini kesinlikli bir
şekilde çözebilir. Tek denklemli olduğu için yüksek hücre
sayısına sahip analizler söz konusu olduğunda da tercih
edilebilecek ekonomik bir modeldir. Doğrulama kapsamında da Spalart-Allmaras modeli tercih edilmiştir. Spalart-Allmaras modeli kullanılırken de viskozitenin etkisini
en aza düşürülmesine özen gösterilmiştir. Bu nedenle
türbülanslı viskozite oranı bire düşürülmüştür.
Kullanılan HAD çözücü, iki sayısal yöntemden birini seçme seçeneği sunmuştur:
•

Basınç tabanlı (“Pressure-based”) çözücü

•

Yoğunluk tabanlı (“Density-based”) çözücü

Basınç tabanlı yaklaşım, düşük hızlı sıkıştırılamaz akışlar
için geliştirilmiştir, yoğunluk tabanlı yaklaşım ise, yüksek
hızlı sıkıştırılabilir akışlar için geliştirilmiştir [12]. Ancak
geliştirilen son yazılımlarla birlikte, her iki yöntem de
amaçlarının ötesinde çok çeşitli akış koşullarının çözümü
için genişletilmiştir ve yeniden düzenlenmiştir. Bu yöntemlerde hız alanı momentum denklemlerinden elde
edilir, yöntemler arasındaki fark ise yoğunluk tabanlı yaklaşımda basınç alanı durum denkleminden (“equation of
state”) elde edilirken, yoğunluk alanını elde etmek için
süreklilik denklemi kullanılır. Basınç tabanlı yaklaşımda
basınç alanı, süreklilik ve momentum denklemlerinin
manipüle edilmesiyle elde edilen basınç veya basınç dü-
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zeltme denklemi çözülerek çıkarılır [14]. Tüm bunlar göz
önüne alınarak ve araştırmalar yapılarak analizde basınç
tabanlı çözücü kullanılmaya karar verilmiştir.
Basınca dayalı bir çözücü, “projeksiyon yöntemi” adı verilen genel bir yöntem sınıfına ait bir algoritma kullanır.
Projeksiyon yönteminde, hız alanının kütle korunumu, bir
basınç denklemi çözülerek elde edilir. Bu basınç denklemi süreklilik ve momentum denklemlerinden elde edilir.
Basınç tabanlı çözücü, yönetim denklemlerinin sırayla çözüldüğü (yani birbirinden ayrılan) bir çözüm algoritması
kullanır. Yönetim denklemleri doğrusal olmadığından ve
birleştiğinden, birleşik bir sayısal çözüm elde etmek için
çözelti döngüsü tekrarlamalı olarak gerçekleştirilmelidir
[14]. Bu tekrarlamada her bir denklem çözülürken diğer
denklemler ayrıştırılır.
Tüm araştırmalar sonucunda doğrulama analizinde gerçekleştirilen adımlar Tablo 2’deki gibidir.
Sonuçlar ortalama 140 iterasyonla yakınlaştığı görülmüştür. Doğrulama analizi ve deney dataları [10] sonucu Şekil
5’te gösterildiği gibi karşılaştırılmıştır.
Tablo 2. Analiz için ANSYS Fluent’de Kullanılan Adımlar

Kullanılan Model

Spalart-Allmaras

Kullanılan Çözücü

Basıç Tabanlı

Kullanılan Akışkan

Hava

Akışkan Yoğunluğu

İdeal-gaz

Akışkan Viskozitesi

Sutherland

Kullanılan sınır koşulları

Kanat profili= duvar
Kontrol yüzeyleri = basınç
alanı

Türbilans Viskozite Oranı

1

Referans Uzunluk/Alan Değeri 0,5

Şekil 15.- NACA64A010
NACA64A010 Kanat
Kanat Profilinin
Profilinin Spalart-Allmaras
Şekil
Spalart-AllmarasModel
ModelileileÇözülmesi
ve Sonucunun
Deney
Verisi
Karşılaştırılması
Çözülmesi ve Sonucunun
Deney
Verisi
ileile
Karşılaştırılması
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2.2 Analiz

2.2.2 Ağ yapısının (“grid”) oluşturulması

Doğrulama adımlarını bitirdikten sonra projede üzerinde
çalışılması istenen kanat profillerine geçildi. Üzerinde çalışılması istenen bu kanat profilleri, NACA 64A206, NACA
64A207, NACA 64A306 ve NACA 64A307’dir. Bu kanat
profilleri, aşağıdaki adımlar izlenerek ve doğrulama için
kullanılan NACA 64A010 geometrisinin veter uzunluğu
baz alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında analizlerin belirli hız aralığında, belirli hücum açılarında ve belirli flap açılarında gerçekleşmesi gerekmektedir.
Bu aralıklar şu şekilde tanımlanmaktadır:

NACA 64A010 kanat profili üzerinde oluşan ağ koşullarının aynısı, üzerinde çalışılan 4 kanat profili için de uygulanmıştır. Farklı flap açıları ile birlikte, 20 farklı geometri
üzerinde aynı ağ adımları uygulanmıştır. Ağ kaliteleri her
bir geometri için farklılık göstermesine karşın, birbirlerine
yakın kalitede ağ yapılarının oluşturulduğu söylenebilir.
Ağ yapıları oluşturulduktan sonra Tablo 1’de verilen değerler doğrultusunda ağ kalitesi kontrol edilmiştir. Maksimum en boy oranı (AR) değeri tüm ağ yapılarında 25-30
arasında değişecek şekilde çıkmıştır.

• Analiz yapılacak hız aralığı: 0,75-0,90 Mach arası,

2.2.3 Seri analizin gerçekleştirilmesi

• Analiz yapılacak hücum açısı: -2 derece ile 8 derece
arası,

Her kanat için farklı flap açısı, atak açısı ve Mach sayısı için
akış analizi yapılacaktır. Seri analiz yöntemi tercih edilebilecek kadar çok analiz olduğuna karar verildi. Seri analiz
yönteminde kullanım için, gelen akış, sıcaklık, gösterge
basıncı, X ve Y bileşenlerinin Mach sayısı, sınır koşulu için
sabit değerler tanımlamak yerine değişken parametreler
tanımlandı. Akış hızının X bileşeni, saldırı açısının kosinüs
değeri ile saldırı açısının sinüs değeri senkronize edilerek
bir değişken olarak tanımlanır. Bu yöntemle, ağlar aynı
kalıp, havanın geliş açısının değişmesi sağlandı. Böylece,
analiz esnasında ağ yapılarında bir bozulma meydana
gelmedi.

• Ve yapılan araştırmalara göre belirlenen analiz yapılacak flap açıları: 0, 5, 10, 15 ve 20 derecelerde olması
kararlaştırılmıştır.
Her bir kanat profili analizi 5 farklı flap açısında, Mach
sayısının değerleri 0,5 Mach aralıklar ile olacak şekilde 4
farklı Mach sayısında ve hücum açıları 1’er derece arttırılarak 11 farklı hücum açısında gerçekleştirilmiştir. Analiz
adımları şu şekilde gerçekleşmiştir:
2.2.1 Geometrinin oluşturulması
Günümüzde kanat profilleri verilerini oluşturan farklı
programlar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de GNacaLt programıdır. GNacaLt programı Version 4.5, French
1998 David Lednicer TraCFoil programının düzenlenmesi
sonucu ortaya çıkmıştır. Program NACA profil dosyalarını
4 basamaklı, 5 basamaklı ve 6 serisi kanat profillerinin koordinatlarının oluşmasını ve kaydedilmesini sağlamaktadır. Ulusal Havacılık Danışma Komitesi (NACA) tarafından
geliştirilen bu aerodinamik profilleri FileName.dat şeklinde kaydeder. Kullanılan kanat profillerinin koordinatları,
GNacaLt programından elde edilmiştir[15].
Daha sonra elde edilen bu kanat profili verileri SolidWorks programında çizilmiştir. Çizilen tüm kanat profillerinin veter uzunluğu 0,5 metredir. Proje isterlerinden biri
de flap’in kanat profili veter uzunluğunun %75’ine yerleştirilmesidir. Doğrulaması yapılan NACA 64A010 kanat
profilinde de flap kanadın %75’ine yerleştirilmiştir. Tüm
ölçüler aynı olduğundan kontrol hacmi ölçüleri de doğrulamadaki ile aynı alınmıştır.

Daha sonra, seri analizi başlatmak için atak açısı, saldırı
açısı, basınç, sıcaklık ve Mach sayısı akıcı bölümünde giriş
parametresi olarak tanımlandı. HAD sonuçları bölümünde, çıkış kuvveti olarak normal kuvvet, eksenel kuvvet,
eğim momenti ve menteşe moment ifadeleri tanımlandı.
Bu kuvvetler aşağıda verilen denklemler kullanılarak hedeflenen çıktılara ulaşıldı.
				

(1)

						

(2)

						

(3)

Cddalga değeri, sürükleme katsayısının, incelenen hızda
hesaplanan sürükleme katsayısı değerinden, şok dalgasının meydana gelmediği hızdaki sürükleme katsayısı değerinin çıkarılmasıyla elde edilir.
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Seri analiz yapılırken, değişken parametreler yukarıda
belirtildiği gibi tek tek belirlenmelidir. Seri analiz işlemi,
kullanıcının müdahalesi olmadan analizi yapabildiği gibi,
yüzlerce analizi de yapabilen güzel bir seçenektir. ANSYS
Fluent programında seri analiz için tanımlanan parametreler Şekil 6’da gösterildiği gibidir.

ağları oluştururlar. Bir yapay sinir ağında üç tür katman
bulunur; girdi katmanı, ara/gizli katman ve çıktı katmanı.
Girdi katmanı, dışarıdan girdilerin alındığı nöronları içeren katmandır. Girdiler üzerinde bir değişiklik yapılmaz,
sadece bir sonraki katmana iletim gerçekleşir.
Çıktı katmanı, çıktıları dış ortama, başka bir hücreye, yeniden kendisine veya bir ağa gönderen nöronları içeren
katmandır. Girdi ve çıktı katmanları bir katmandan oluşur.
Bu katmanlar arasında birden fazla gizli katman bulunabilir.
Gizli katmanların nöron sayısı fazladır ve bu nöronlar ağ
içindeki farklı katmanların nöronları ile bağlantılıdırlar
[16].

Şekil 6. ANSYS Fluent Programında Gerçekleştirilen Seri Analiz
Parametrelerinin Oluşturulması

Seri analiz, her bir kanat profilinin bir flap açısı için başlatılmıştır. Her seri analizin sonucunda 44 çözüme varılmıştır. Bu süreç, dört kanat profili ve bu kanat profillerinin beşer farklı flap açısında tekrarlanmıştır. Analiz çalışmasının
sonucunda 880 farklı analiz çıktısı alınmıştır. Her bir kanat
profilinden, 220 analiz sonuçlu birer veri havuzu oluşturulmuştur. Bu veriler tablolar haline getirilmiş ve yapay
sinir ağları ile eğitilmek için hazırlanmıştır.
2.3 Yapay Sinir Ağı
Çok fazla analiz yapıldığında ve fazla sonuç elde edildiğinde, en iyi değerleri bulmak zor bir iştir. Bu işlemi daha
kolay hale getirmek için fonksiyon yaklaşımı yapılabilir.
Bu işlem için sinir ağı oluşturulur, ardından optimizasyon
yapılarak en iyi sonuçlar elde edilebilir. Bu aşamada yapay sinir ağlarının kullanımı söz konusu olacaktır.
Biyolojik sinir ağlarının sinir hücrelerine sahip olması gibi,
yapay sinir ağları da yapay sinir hücrelerine sahiptir. Yapay
sinir hücreleri mühendislik biliminde proses elemanları
olarak adlandırılmaktadır. Yapay sinir ağlarının temel elemanları yapay sinir hücreleri yani nöronlardır. Bu nöronlar,
aralarında bağlantılar oluşturularak, katmanlar halinde
gruplanarak, tıpkı biyolojik sinir hücreleri gibi yapay sinir
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Bir sinir ağı modeli oluşturabilmek için nöronların bağlanış şekli, işlemci elemanların kullandıkları toplama ve
aktivasyon fonksiyonları, öğrenme metodu, öğrenme
kuralı ve algoritması belirlenmeli ve ağdan yapmasını
istediğiniz uygulamaya göre model tasarlanmalıdır. Modelin başarısı, modelin doğru tasarlanabilmesine bağlıdır.
Tasarımcının, ağın yapısına ve işleyişine ilişkin bazı kararlar vermesi gerekir; katman sayısı ve katmanlardaki nöron sayısı, işlemci elemanların kullandığı fonksiyonların
karakteristik özellikleri, öğrenme algoritması ve parametreleri, eğitim ve test seti. Bu özellikler doğru bir şekilde
belirlenemezse kararlı ve istikrarlı sonuçlar alınamaz.
Yapılacak olan işlemlerde oluşturulacak ağ tipleri için
farklı sınıflandırmalar yapılabilir.
• Öğrenme metotlarına göre; danışmanlı öğrenme metodu, danışmansız öğrenme metodu, takviyeli öğrenme metodu, karma öğrenme metodu.
• Öğrenme zamanına göre; yapay sinir ağları; statik öğrenme, dinamik öğrenme.
• Yapılarına göre; ileri beslemeli ağlar ve geri beslemeli
ağlar.
• Kullanım amaçlarına göre; tahmin/öngörü yapma,
fonksiyon yaklaştırma, desen sınıflandırma, veri ilişkilendirme, veri kümeleme, veri filtreleme, optimizasyon, kontrol.
Proje kapsamında ileri beslemeli geri yayılımlı bir ağ tipi
belirlenmiştir. İleri beslemeli bir ağ, bir dizi katmandan
oluşur. İlk katman, ağ girişini alır. Ağ çıktısı, çıktı katmanı
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nılmıştır. Bu katmanlarda bulunan nöron sayıları sırası ile
şu şekildedir:

Şekil 7. Basit Bir Yapay Sinir Ağı Diyagramı

olarak adlandırılan son katman tarafından verilir. Diğer
katmanlar gizli katmanlar olarak adlandırılır. Her bir gizli
katman, bir transfer işlevi ile bir sonraki katmana bağlanır.
Çıktıyı üretmeden önce, çıktı katmanında bir transfer işlevi de kullanılabilir [11]. Transfer fonksiyonunun bağımsız
parametreleri, biyolojik nöral sistemlerde olduğu gibi nöronlar tarafından taşınan veriler olarak düşünülebilir. Bir
katmana giren veriler doğrusal olarak ağırlıklandırılır ve
bu katmandaki nöron sayısına göre birleştirilir [11].
Öğrenme algoritması açısından incelenecek olursa danışmanlı öğrenme söz konusudur. Çünkü projede girdiler
için analizler sonucunda elde edilen çıktılar da ağa verilecektir. Öğrenme zamanına göre bakılırsa ağdaki ağırlıklar
her seferinde değişmekte ve daha iyi sonuç üretmeye çalışmaktadır, bu sebeple dinamik öğrenme söz konusudur.
Katman seçimi ve nöron sayısı ağın karmaşıklığını belirler. Çok sayıda katman kullanımı ilk bakışta güzel gibi görünse de iyi değildir. Katmanların sayısı ve katmanlardaki nöronların sayısı arttıkça, yapay sinir ağının işleme ve
öğrenme yeteneği artar, ancak yakınsama süresi de artar,
ağın genelleme yeteneği azalır ve ağın ezberlenmesine
neden olur. Böylece verilerin öğrenilmesi yeterli boyutta
gerçekleşmez. Genel olarak, iki veya üç katmanlı bir ağ
yapısı iyi sonuçlar verir.
Bu durumda, en uygun katman sayısının ve nöron sayısının belirlenmesi, gerçekleştirilen işleme bağlıdır. Birkaç
kez test yapılır, nöron sayısı istenen performansa ulaşana
kadar arttırılır, böylece katman sayısı ve nöron sayısı belirlenebilir. Gerçekleştirilen bu çalışmada kanat profillerinin
yapay sinir ağları oluşturulurken 4 katmanlı yapılar kulla-

•

NACA 64A206 kanat profilinin giriş katmanında 10,
ilk gizli katmanında 10 ve ikinci gizli katmanında 8
nöron kullanılmıştır.

•

NACA 64A207 kanat profilinin giriş katmanında 14,
ilk gizli katmanında 14 ve ikinci gizli katmanında 14
nöron kullanılmıştır.

•

NACA 64A306 kanat profilinin giriş katmanında 12,
ilk gizli katmanında 12 ve ikinci gizli katmanında 12
nöron kullanılmıştır.

•

NACA 64A307 kanat profilinin giriş katmanında 10,
ilk gizli katmanında 8 ve ikinci gizli katmanında 8 nöron kullanılmıştır.

Yapay sinir ağının eğitilmesinde kullanılan diğer parametreler Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Yapay Sinir Ağı Parametrileri

Parametreler

Değerler

Öğrenme Oranı

0,001

Maksimum Hata

6000

Maksimum İtarasyon Sayısı

10000

Hedef

0

Minimum Gradyan

1,00E-07

Regresyon incelemesi yapılırken mükemmel uyum için
veriler, ağ çıktılarının hedeflere eşit olduğu 45 derecelik bir çizgi boyunca düşmelidir. Her veri 0,93 veya daha
yüksek R değerlerine sahipse, sonuç veri kümeleri için
oldukça iyidir. Yapılan regresyon analizleri sonucunda R
değerlerinin 0,99 civarında olduğu görülmüştür. Regresyon incelemesinin yanı sıra ortalama karesel hatanın da
oldukça düşük olması istenir.
Eğitimlerden sonra elde edilen sonuçların kabul edilebilir
olduğu görülmüştür. Optimizasyon aşamasında kullanım
için elde edilen sonuçlar ".mat" formatında kaydedilir ve
yapılan tüm bu işlemler NACA 64A207, NACA 64A306 ve
NACA 64A307 kanat profilleri için tekrarlanır.
2.4 Optimizasyon
Optimizasyon, belirlenen kısıtlamalar dahilinde bir prob-
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lemde aranan çözüme yönelik olarak ulaşılan en uygun
durumdur. Matematik bilim dalında ise bir fonksiyonun
maksimize veya minimize edilmesi işlemi olarak bilinmektedir. Optimizasyon işlemi sayesinde problemlerin
çözüm süreci kısalmaktadır ve bu nedenle optimizasyon
problemlerinin olduğu birçok sektörde optimizasyon işlemleri uygulanmaktadır.
Proje kapsamında dört farklı kanat profili için analizler
yapıldıktan sonra ulaşılan taşıma katsayısı, sürükleme
katsayısı, yunuslama momenti katsayısı ve menteşe momenti katsayısı değerleri çıkış parametreleri olarak; flap
açısı, hücum açısı ve Mach sayısı ise giriş parametreleri
olarak ayarlandı ve yapay sinir ağları oluşturularak eğitildi. Eğitilen bu ağların regresyon sonuçları incelendi ve
1’e en yakınlık gösteren ağlar tercih edildi. Bu ağlar daha
sonra optimizasyonda kullanılmak üzere kaydedildi. Bu
çalışmada, optimizasyon ile belirli kısıtlamalar dahilinde
maksimum L/D (kaldırma katsayısının sürükleme katsayısına oranı) değerinin bulunması hedeflenmektedir.
Taşımanın yüksek ve sürüklemenin az olması uçaklarda istenen bir durumdur ve optimizasyon ile bu oranın
maksimumu bulunabilir. Bunu gerçekleştirmek için bir
optimizasyon kodu geliştirilmiştir. Bu kod içerisinde
daha önce kaydedilen ağ çağrılarak veri tabanı oluşturucu olarak kullanılmıştır.
Ulaşmak istenilen maksimum değerin yer aldığı hedef
fonksiyonu tanımlanmıştır. Maksimum sürükleme katsayısı ve minimum taşıma katsayısı gibi kısıtlar verilmiştir.
Girdi parametreleri için alt ve üst limit vektörleri tanımlanmıştır. Bu limitler;
•

Üst limit; Flap açısı 20 derece, hücum açısı 8 derece ve
Mach sayısı 0,9,

•

Alt limit; flap açışı 0 derece, hücum açısı 0 derece ve
Mach sayısı 0,75 olarak verilmiştir.

Oluşturulan kod çalıştırıldığında ulaşmak istenilen maksimum L/D değeri ve bu maksimum değeri sağlayan girdi
parametrelerini, yani flap açısı, hücum açısı ve Mach sayısını bulmaktadır. Yine kod içerisinde bulunan optimum
girdi parametrelerinin ağ içerisinde tekrar simülasyon
yapması istenerek optimum durumlara karşılık gelen taşıma katsayısı, sürükleme katsayısı, yunuslama momenti
katsayısı ve menteşe momenti katsayısı değerleri öğrenilmiştir.
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3. SONUÇ VE TARTIŞMA
NACA64A206, NACA64A207, NACA64A306 ve NACA64A307 kanat profillerine bu profilin veter uzunluğunun ¾’ünden itibaren uygulanan sade flap konsepti ile
transonik hızlarda yapılan akış analizleri sonucu elde edilen taşıma, sürükleme, yunuslama ve menteşe momenti
katsayısı sonuçları eğitilmiş, oluşturulan yapay sinir ağları
kullanılarak maksimum L/D oranın elde edilmesine yönelik optimizasyon yapılmıştır. Optimizasyon sonuncunda
ulaşılan optimum L/D değerleri, bu optimum L/D oranını
sağlayan girdi parametreleri ve bu koşullardaki taşıma,
sürükleme, yunuslama momenti ve menteşe momenti
katsayıları Tablo 4’ te gösterilmektedir.
Optimizasyon sonuçları incelendiğinde %75 sade
flap konseptinin NACA64A206, NACA64A207 ve NACA64A306 kanat kesitleri için oldukça yüksek performans
artışı sağlamıştır. Yüksek performans sağlamak için küçük
flap sapma açıları yeterli olmaktadır. Optimum hücum
açıları 0,85°-1,5° aralığındadır. Optimum Mach sayısının
genellikle 0,75 olduğu görülmüştür. En yüksek optimum
L/D oranını NACA64A307 kanat profili sağlamıştır. En düşük optimum L/D oranını ise NACA64A306 kanat profili
sağlamaktadır. En yüksek optimum taşıma katsayısı NACA64A206 kanat profilinde gözlemlenmektedir. En düşük
optimum sürükleme katsayısı NACA64A307 kanat profilinde gözlemlenmektedir. En düşük optimum yunuslama
momenti katsayısı NACA64A207 kanat profilinde gözlemlenmektedir. Mutlak en düşük optimum menteşe momenti katsayısı NACA64A206 kanat profilinde gözlemlenmektedir. Bir hava aracı tasarımı yaparken NACA64A206,
NACA64A207, NACA64A306 ve NACA64A307 kanat profilleri arasından bir tercih yapmak gerekirse, isterlere göre
Tablo 4 göz önünde bulundurularak bir seçim yapılabilir.
Tablo 4.Optimizasyon Sonuçları
NACA

64A206

64A207

64A306

64A307

Optimum Flap Açısı

1,864

0,761

1,157

1,1358

Optimum Hücum Açısı

0,9709

1,489

1,098

0,8615

Optimum Mach Sayısı

0,75

0,75

075

0,75

Cl

0,85

0,5275

0,6312

0,7548

Cd

0,0138

0008

00121

0,0111

Cm

0,0924

0,0584

0,0853

0,1051

Chm

-0,0365

-0,2097

-0,2113

-0,2429

Maksimum L/D

61,78

64,89

52,15

68,18
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Tablo 4’te gösterilen optimum durumlar, her bir kanat
profili için eğitilen yalnızca bir ağa ait verilerdir. Çalışma
süresince onlarca ağ eğitilmiş ve optimizasyon işlemi yapılmıştır. Optimum durumu sağlayan girdi parametreleri
kullanılarak kanat profilleri üzerinde tekrar akış analizleri
gerçekleştirilmiş ve optimum L/D ile akış analizleri sonucunda ulaşılan L/D oranları arasındaki yüzde hata değerleri bulunmuştur. Tabloda gösterilen veriler, yüzde hata
oranlarının minimum elde edildiği verilerdir. Optimizasyon esnasında girdi parametrelerinin alt sınır veya üst

Şekil 10. NACA64A306 Temel Kanat Profili ve Optimum Kanat Profili
Basınç Katsayısı Karşılaştırması

Şekil 8. NACA64A206 Temel Kanat Profili ve Optimum Kanat Profili
Basınç Katsayısı Karşılaştırması

Şekil 11. NACA64A307 Temel Kanat Profili ve Optimum Kanat Profili
Basınç Katsayısı Karşılaştırması

sınır değerleri değiştirilerek de farklı optimum sonuçlara
ulaşılabilmektedir.

Şekil 9. NACA64A 207 Temel Kanat Profili ve Optimum Kanat Profili
Basınç Katsayısı Karşılaştırması

Orijinal kanat profilleri ve optimum durumdaki kanat
profilleri arasındaki basınç katsayısı dağılımları karşılaştırmaları Şekil 8, 9, 10 ve 11’de gösterilmiştir. Şekiller, taşıma
katsayısındaki artışı açıklamaktadır.
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Semboller Açıklamalar
AR

“Aspect ratio”

c

Kanat profili veter uzunluğu

Cd

Sürükleme katsayısı

Cddalga

Dalga sonucu oluşan sürükleme kuvveti
katsayısı

CL

Taşıma katsayısı

Cm

Kanat profili moment katsayısı

Chm

Menteşe moment katsayısı

L/D

Taşıma katsayısının sürükleme katsayısına
oranı

Kısaltmalar Açıklamalar
HAD

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
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TİM'in Ödüllü İnovasyon Yarışmasına Başvurular Başladı
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"Fark Yaratanlar” Programının 13. Sezonu
Başlıyor
Sabancı Vakfı tarafından düzenlenen ve toplumsal sorunlara çözümler üreten sosyal girişimcileri, aktivistleri ve değişim aktörlerini destekleyen, görünür kılan
ve topluma ilham veren “Fark Yaratanlar” programı 12
yılı geride bıraktı. 13. sezonuna başlamaya hazırlanan
programın yeni dönemdeki fark yaratanlarından biri
olmak için 30 Kasım 2021'e kadar başvuru yapılabiliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) üniversite öğrencilerine yönelik inovasyon odaklı etkinliklerinden biri olan ve
Türkiye’nin Makinecileri desteğiyle gerçekleşen İnovaTİM İnovasyon Yarışması’na başvurular başladı. İnovaTİM İnovasyon
Yarışması’nda toplamda 300 bin TL para ödülü verilecek. Öğrencilerden “Doğanın Korunması”, “Yapay Zekâ ve Gelecek
Tahminleme” ile “Sürdürülebilirlik” ana kategorilerinde inovatif projeler üretmesi beklenen yarışmaya başvurular 30 Kasım
2021'de sona erecek. Algoritması, yarışma süreçleri ve öğretici
yönüyle Türkiye’nin en inovatif yarışmalarından biri olan organizasyonun tüm süreçleri dijital ortamda gerçekleştirilecek.
TİM Başkanı İsmail Gülle konuya dair yaptığı açıklamada gençleri proje üretmeye davet ederek şunları söyledi: “İnovaTİM
ile inovasyona gönül vermiş gençlerimizi ödüllendirmeyi, yeni
fikirlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. İnovaTİM İnovasyon
Yarışması’nda Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz. Özel bir algoritmayla yarışmacıları birlikte verimli çalışabileceği takım arkadaşlarıyla bir araya getiriyoruz. Yarışma aracılığıyla birbirinden
önemli konu başlıklarında gençlerimizin yenilikçi projeler üretmesini hedefliyoruz.”

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan,
konuya ilişkin yaptığı açıklamada Sabancı Vakfı Fark
Yaratanlar Programı'nın çok kıymetli bir sosyal etki
projesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Fark Yarat, Hayatlar Değişsin! diyerek çıktığımız bu yolda bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından cesaret veren, ilham kaynağı olan, içimizdeki başarma gücünü
keşfetmemize olanak veren yüzlerce hikayeyi görünür
kıldık. Sabancı Vakfı olarak 12 yılda 200 fark yaratan
hikâyeyi paylaşırken değişime inanan bireylerin neler başarabildiğini hep birlikte bir kez daha gördük.
12 yıldır yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları
çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren Fark
Yaratanlar'ın hikayelerini Türkiye ile paylaşıyoruz. Bu
doğrultuda hayata geçen Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 13. yılında yine hikâyeleriyle cesaret
verecek yeni adaylarımızı bekliyoruz.”
Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.sabancivakfi.
org/tr/sosyal-degisim/fark-yaratanlar

Asansör İstanbul Fuarı Mart 2022’de Yapılacak
Asansör İstanbul 2022, Tarsus Turkey tarafından AYSAD’ın desteğiyle 10-13 Mart tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
(TÜYAP)’ta düzenlenecek. Fuarda, konut ve ticari bina asansörlerinden hastane asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden engelli
asansörlerine kadar dikey ulaşım teknolojileri ile yürüyen merdiven ve yollara ilişkin tüm yenilikler bir arada sergilenecek.
10-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Asansör İstanbul
2022, iş bağlantıları kurmak ve dört gün boyunca sürecek hızlı
tempolu ticaretin tadını çıkarmak için yurt içinden ve yurt dışından binlerce satın almacı ile sektörün önde gelen firmalarını bir
araya getirecek.
Detaylı bilgi almak ve katılımcı olmak için tıklayınız: https://
www.asansoristanbul.com/
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8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 8-9 Aralık’ta
Ankara’da Yapılacak

8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, “Dijital Dönüşüm ve Mobilite için Asfalt 4.0” teması ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü himayesinde, Yollar Türk Milli Komitesi
(YTMK) ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) işbirliği
ile 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention
Center’da gerçekleştirilecek.
8. Ulusal Asfalt Sempozyumu’nda; yol üstyapısı konusunda çalışan yol otoritelerinin, akademisyenlerin, üretici ve uygulayıcıların
bir araya gelerek, gelişmeler ve yenilikler hakkında bilime ve uygulamaya, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaları amaçlanıyor. Sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyenlerin http://
asfaltsempozyumu.org/kayit.html adresinde yer alan Elektronik Katılım Formunu doldurarak göndermeleri gerekiyor.
Sempozyum hakkında detaylı bilgi için tıklayınız: http://www.asmud.org.tr/UASS_2021.asp

C&R 2021 Fuarı 16-19 Kasım'da Madrid’de Düzenleniyor

Uluslararası Isıtma, Havalandırma, Klima ve Soğutma Fuarı C&R 2021,16-19 Kasım 2021 tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de IFEMA Fuar Merkezi’nde
düzenlenecek. İSKİD’in 10. Hall, stand no 10G11’de katılım göstereceği fuarda,
pandemi dönemi ve sonrasında iç hava kalitesi, soğutma teknolojileri, mevcutta ve önümüzdeki dönemde binalarda Termal Tesisat Yönetmeliği (Regulation of Thermal Installations in Buildings) ve getireceği yenilikler, iki büyük
mimarlık ve mühendislik projesinin analizi gibi konular forumlarda organize
edilecek.
C&R 2021’de FEGECA (Association of Manufacturers of Heat Generators and
Emitters), ATECYR (Spanish Technical Association of HVAC and Refrigeration),
ACI (Associació de Consultors d'Instal•lacions) derneklerinin desteğiyle, AFEC
(Association of HVAC Equipment Manufacturers) tarafından organize edilecek
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İKV Başkanlığı'na Ayhan Zeytinoğlu Yeniden
Seçildi
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na Ayhan
Zeytinoğlu
yeniden
seçildi.
İKV'den
yapılan
açıklamaya göre,
İKV 59. Genel Kurulu, İKV’nin mütevelli
kurum başkanları,
destekçi
kurum
temsilcileri ve delegelerinin katılımıyla
İstanbul'da yapıldı.
Genel kurulun açılış
konuşmaları Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı
Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib
Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından yapıldı. Ayhan Zeytinoğlu, genel
kurulda, Temmuz 2020-Eylül 2021 dönemine ilişkin
İKV'nin faaliyetlerini içeren bir konuşma yaptı.
İKV'nin yeni yönetim kurulunda Ayhan Zeytinoğlu,
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Sedat Zincirkıran, Atilla
Menevşe, İsmail Gülle, Tuncay Şahin, Can Yücaoğlu,
Ömer Gülsoy, Mehmet Kaya, Dr. Zeynel Abidin Erdem, Ali Sami Aydın, Celal Kaya, Levent Taş, Yavuz
Altun, Süleyman Uyar, Akansel Koç ve Hakkı İsmet
Aral yer alırken, denetleme kurulu üyeleri Musfata
İçöz ve Türker Ateş oldu.

olan oteller, okullar ve catering firmalarında iç hava
kalitesi uygulamalarıyla ilgili başarı hikayeleri üzerine olacak oturumların ilgiyle karşılanması bekleniyor. Ayrıca soğutmada enerji yönetimi, soğutucu akışkanlar ve pazar trendleri üzerine organize
edilecek iki forum da AEFYT (Association of Refrigeration Companies and Technologies) derneği
tarafından organize edilecek. Fuarda sektördeki
teknik personellere yönelik inovasyonu ve teknik
uygulamaları geliştirmeyi amaçlayan workshoplar
da düzenlenecek.
Fuar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız:
https://iskid.org.tr/cr-2021-fuari-16-19-kasimdamadridte-duzenleniyor/

