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Eğitimin Adı

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

2-3 Ağustos 2017

Ankara Şube

4 Ağustos 2017

14-15 Ağustos 2017

İstanbul Şube

16 Ağustos 2017

15-16 Ağustos 2017

İzmir Şube

17 Ağustos 2017

1-3 Ağustos 2017

Eskişehir Şube

4 Ağustos 2017

5-7 Ağustos 2017

Ankara Şube

8 Ağustos 2017

18-20 Ağustos 2017

İstanbul Şube

21 Ağustos 2017

3-6 Ağustos 2017

Adana Şube

6 Ağustos 2017

3-6 Ağustos 2017

İstanbul Şube

7 Ağustos 2017

8-11 Ağustos 2017

Bursa Şube

12 Ağustos 2017

22-25 Ağustos 2017

Bursa Şube

26 Ağustos 2017

5 Ağustos 2017

Ankara Şube

5 Ağustos 2017

6 Ağustos 2017

Ankara Şube

6 Ağustos 2017

19 Ağustos 2017

Ankara Şube

19 Ağustos 2017

20 Ağustos 2017

Ankara Şube

20 Ağustos 2017

10-13 Ağustos 2017

İstanbul Şube

14 Ağustos 2017

14-17 Ağustos 2017

Ankara Şube

18 Ağustos 2017

24-27 Ağustos 2017

İzmir Şube

28 Ağustos 2017

19-22 Ağustos 2017

Ankara Şube

23 Ağustos 2017

1 Ağustos 2017

Antalya Şube

10 Ağustos 2017

İstanbul Şube

19-20 Ağustos 2017

Ankara Şube

21 Ağustos 2017

1-3 Ağustos 2017

Denizli Şube

4 Ağustos 2017

1-3 Ağustos 2017

İzmir Şube

3 Ağustos 2017

24-26 Ağustos 2017

Eskişehir Şube

26 Ağustos 2017

25-27 Ağustos 2017

İstanbul Şube

27 Ağustos 2017

7-11 Ağustos 2017

İzmir Şube

11 Ağustos 2017

14-18 Ağustos 2017

Ankara Şube

18 Ağustos 2017

Mekanik Tesisat

7-13 Ağustos 2017

İstanbul Şube

14 Ağustos 2017

Soğutma Tesisatı

22-23 Ağustos 2017

Ankara Şube

24 Ağustos 2017

11-13 Ağustos 2017

Eskişehir Şube

13 Ağustos 2017

18-20 Ağustos 2017

İstanbul Şube

20 Ağustos 2017

18-20 Ağustos 2017

İzmir Şube

21 Ağustos 2017

Asansör Avan Proje Hazırlama

0ñ(0.856352*5$0,

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Uygulamalı Sınavı

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Uygulamalı Sınavı

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin
Doğalgaza Dönüşümü*
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
Havalandırma Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün)

Şantiye Şefliği
Yangın Tesisatı
*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin bu sayısında Basın Açıklaması, Söyleşi, Oda’dan, Mühendislik Anlatıları, Teknoloji Dünyası, Havacılık, Asansör, Sanayi
Analizleri, MİEM eğitim programı ve Etkinlik tanıtımı bölümleri bulunmaktadır.
Söyleşi bölümünde, MMO İstanbul Şube ve TMMOB’de uzun yıllar görev alan
Makina Mühendisi Hasan Akalın ile mesleki çalışmaları, Oda ve TMMOB hakkında hazırlanan söyleyişimizi okuyabilirsiniz.
Oda’dan bölümünde, Odamız tarafından hazırlıkları tamamlanan NDTTahribatsız Muayene Personeli Eğitimlerimiz ve TÜRKAK’tan alınan akreditasyon
kapsamında belgelendirme sınavlarımızla ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.
Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
mühendis, mimar ve şehir plancısı adayı öğrencilere Hoş geldiniz mesajına yer
verdik.
Mühendislik Anlatıları bölümünde, gökyüzü ve uçaklara tutkun, Cumhuriyetin
ilk yıllarında yerli malları kullanarak uçak imal eden bir mucidin, Vechi Hürkuş’un
İsmail Yavuz tarafından hazırlanan hayat hikayesine, “Vecihi’nin Uçakları” başlıklı
çalışmaya yer verilmiştir.
Havacılık bölümünde, Tuğba Ünlü Timurkaynak tarafından hazırlanan “Türkiye
Havacılık Sektöründe Uçuş Simülatörü Kullanımı ve Simülatör Sertifikasyonu
Çalışmaları” başlıklı çalışmaya ve Asansör bölümünde ise Devrim Gecegezer’in
“EN81-70 ve Standardizasyonunun Kat ve Kabin Kumanda Panellerine Etkileri”
başlıklı çalışmasına yer verilmiştir.
Teknoloji Dünyası köşesinde, Mechanical Engineering dergisinde yer alan “Mıknatıslardan Oluşan Motorlar” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.
Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen
TMMOB Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında ekonomist Mustafa Sönmez tarafından yazı dizisi şeklinde hazırlanan “Sanayinin Maliyetleri ve Enflasyonu Hızla
Artıyor” başlıklı çalışmaya ulaşabilirsiniz.
Ayrıca bu sayımızda, Etkinlik tanıtımı bölümünde, Ankara Şube yürütücülüğünde 17-18 Kasım tarihleri arasında Odamız tarafından gerçekleştirilecek olan X.
Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi’nin tanıtımına ve MİEM ağustos ayı
eğitim programına da ulaşabilirsiniz.
Dergimize www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı,
yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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Önce biraz kendinizden bahseder misiniz?
1950 yılında Malatya Arapgir’de
doğdum, ilk ve ortaokulu orada
bitirdim. Babam ortaokulu ikmale kalmadan bitirirsem, İstanbul’a
gezmeye götüreceğine söz vermiş-
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Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com
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ti. İstanbul’a gitmek hevesiyle biraz
çaba sarf ederek, ortaokulu ikmalsiz
bitirdim ve o yaz ailem İstanbul’a,
Kocamustafapaşa’da dayımın yanına
götürdü beni. Onlar bir süre sonra
döndü, ama ben İstanbul’u çok sevmiştim ve biraz daha kalmaya, rahat
dolaşmak için de öğrenci pasosu

9
1978 yılındaki genel
kurula katıldım ve o
yıl Oda’dan TMMOB
delegesi oldum.
TMMOB’un en genç
delegelerinden
biriyim sanırım,
benden daha
genç olan var mı
bilmiyorum, ama
ben Oda’ya kayıt
olduktan 7 ay sonra
delegeydim

almaya karar verdim. Pertevniyal
Lisesi’ne paso almaya gittim, çıkarken orada çalışan hizmetli ile sohbet
ettim biraz. Bu sohbetten İstanbul’da
kalırsam orada düz lisede okuyabileceğimi anladım. O dönem Arapgir’de
ortaokulu bitirenlerin çoğu öğretmen okulu sınava giriyor, yüzde 95’i
kazanıyor ve öğretmen oluyordu,
ama ben istemiyordum. Ailemi ikna
ederek Pertevniyal Lisesi’ne 1965’te
kayıt oldum ve bu karar hayatımın
şeklini tamamen başka türlü bir
yöne doğru çevirdi. O günden beri
İstanbul’da yaşıyorum ve hala aynı
semtte oturuyorum.

Nasıl geçti İstanbul’da lise yıllarınız?
Lisede toplumsal
meselelere
çok duyarlı bir
arkadaş grubumuz vardı. Benim
ailem CHP’liydi
ve bende doğal
olarak sol eğilimliydim ve o ekiple birlikteydim.
Güncel mesele-

lerin takibi için Çetin Altan’ın köşe
yazılarını çok okurduk, hatta bazı
yıldönümü etkinliklerinde konuşma
yapardı, mutlaka onu dinlemeye giderdik. Deniz Gezmiş’in Sultanahmet
Adliye Sarayı’nda mahkemeleri vardı
o dönem, onları izlemeye giderdik.
Lise yıllarımın özellikle son dönemlerinde, ülkede çok fazla siyasi hareketlenmeler yaşanmaya başlamıştı
ve bizde heyecanla takip etmeye çalışıyorduk, anlamaya ve dahil olmaya
çalışıyorduk kendimizce.

Mühendis olmaya nasıl karar
verdiniz?
Okuduğum lisede erkek hocalarımız
bizi mühendis olmaya, kadın hocalarımız doktor olmaya yönlendiriyordu. Ben daha çok erkek hocalarımızdan etkilenerek fen bölümünü
seçtim ve mühendis olmayı kafaya
koydum. Liseyi bitirdim ve beş yıl
boyunca mühendis olacağım diye
üniversite sınavlarına girdim. Ama
bir türlü kazanamadım ve bu beş yıl
içinde bir süreyi de memleketimde
geçirdim. Bir gün Arapgir İlçe Tarım
Müdürlüğü’ne bir ziraat mühendisinin tayin olduğunu duyduk. Arka-
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Bütün meslek
hayatım tesisat
ve proje alanında
çalışarak, serbest
mühendislik yaparak
geçti. Hala da devam
ediyor, ömrüm ve
sağlığım yettikçe
çalışmayı bırakmayı
da düşünmüyorum
daşlarla onu ziyarete gittik ve bize
mühendisliği anlatmasını istedik.
Böylece THKPC davasından yargılanıp hapisten yeni çıkmış olan Kadir
Çetinkor Ağabey’le tanışık. O bize
mühendisliği anlatırken, bir yandan da diyalektiği, sosyalizmi, Mahir Çayan’ı anlatmaya başladı. Ben
ve ilçedeki duyarlı arkadaşlarımızın
sosyalist olma macerası da onunla
başlamıştır esasen. TMMOB delegesidir hâlâ, her genel kurulda görüşür, arada dostluğumuzu tazeleriz.
Sonra 1972 yılında Yıldız Üniversitesi
Makina Mühendisliği bölümünü kazandım ve üniversite hayatım başladı. Çok imkânsızlıklar içinde geçti
üniversite hayatımız. Ama o dönem
koşullarında diyalektiği tekrar öğrenmeye ve kendimizi iyice yetiştirmeye başladık. Daha sonra İstanbul
Yüksek Öğrenim Kültür Derneği'ne
(İYÖKD) gidip gelmeye ve mücadele
içerisinde yer almaya başladım. 1977
yılında da üniversiteden mezun olarak makina mühendisi oldum.

Ankara’ya. O dönem Oda yöneticisi
olan Oğuz Türkyılmaz’a teslim ettim
ve Oda’ya üye oldum. Sonra 1978
yılındaki genel kurula katıldım ve o
yıl Oda’dan TMMOB delegesi oldum.
TMMOB’un en genç delegelerinden
biriyim sanırım, benden daha genç
olan var mı bilmiyorum, ama ben
Oda’ya kayıt olduktan 7 ay sonra
delegeydim. Tabii bir yandan da iş
arıyordum.

Nasıl başladınız çalışma hayatına?
Mezun olunca iş aramaya başladım,
uzun zaman iş aradım. Bir yandan da,
emekli deniz astsubayı olan dayımın
Taksim’de mühendislik bürosu vardı,
orada onun projelerini çizmeye başladım. Bu arada İstanbul dışında bir
iki iş fırsatım oldu, ama dayımın yönlendirmesiyle onlara da gitmedim.
Çünkü dayım, sürekliliği olmayan
işlerde çalışırsam, düzenli bir hayat
kuramayacağımı, bu nedenle de türlü işlere girmememi telkin ediyordu
hep. Dayımın yanında çalışmaya devam ettim ve orada başlayan serbest
mühendislik çalışma hayatım, halen
devam ediyor. 2007 yılında emekli
oldum, ama yine aynı büroda aynı
işlere devam ediyorum. Yani bütün

Tesisat mühendisliği alanında
çalışmayı sanırım biraz zorunluluktan seçtiniz. Seçme şansınız
olsaydı hangi uzmanlık alanında çalışmak isterdiniz?
Maalesef alan seçme şansım olmadı
o dönem. Yani biraz zorunlu tercihlere bağlı olarak alan seçimi yapmak
durumunda kaldım. Çünkü yeni mezun olmuşsun iş yok, para yok, yeni
bir büro açma şansın yok. Dayımın
hazır bürosu vardı, burada başladım
çalışmaya ve tesisat mühendisliği
alanında çalışmayı seçmiş oldum
mecburen. Ama iyi ki de öyle olmuş,
çünkü daha sonra çok sevdim tesisat mühendisliği alanında çalışmayı.
Zor bir şeyi düşünüp, çözüp, yapıp,
çalıştırmak insana ayrı bir mesleki
zevk veriyor. Hep severek yaptım
işimi. Tabii bir de maaşlı çalışmak değil de kendi işimizde çalışmakta iyi
geldi bana. Çünkü benim hayatımda
böyle serbestliğe çok ihtiyaç vardı.
Bir yerde maaşlı çalışsam, belki o kadar zaman Oda ve TMMOB faaliyeti

Çok sevdim tesisat
mühendisliği alanında
çalışmayı. Zor bir şeyi
d
düşünüp,
çözüp, yapıp,
çalıştırmak insana
ayrı bir mesleki zevk
veriyor. Hep severek
yaptım işimi

Mezun olur olmaz TMMOB delegesi olmuşsunuz sanırım? Biraz
anlatır mısınız?
Mezun olunca evraklarımı hazırladım ve hemen elden götürdüm
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yaparak geçti. Hâlâ da devam ediyor,
ömrüm ve sağlığım yettikçe çalışmayı bırakmayı da düşünmüyorum.
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İstanbul Şube’nin
yönetiminde
başkanlık hariç,
hemen hemen
bütün görevlerinde
bulundum. 2.
başkanlık, saymanlık,
sekreterlik, bir
dönem profesyonel
sekreterlik, daha
sonra yönetim kurulu
üyeliği ve sonra tekrar
saymanlık yaptım
sürdürmem ve mücadelenin içinde
yer almam mümkün olamayabilirdi.
Daha sonra ben Kocamustafapaşa’ya
taşıdım büroyu, ama o dönem Taksim’deydi. Bir yandan işimi yürütüp,
bir yandan Oda faaliyetlerine zaman
ayırabildim, her boşlukta Oda’ya gidip gelebildim uzun yıllar boyunca.
Yani her açıdan serbest çalışmak iyi
oldu benim açımdan. Tüm bu nedenlerin toplamıyla birlikte baktığımda, iyi ki de böyle olmuş, seçme
şansım olsaydı yine tesisat alanını ve
serbest çalışmayı seçerdim diye düşünüyorum.

ketimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını dert ediyor ve çözüm için
katkı sunmaya çalışıyorduk yani.
1980 darbesinden sonra İstanbul
Şube’de kapatılmıştı bir süre. Daha
sonra kongre yapıldı ve tekrar açıldı. Ben de hemen arkasından yönetici oldum ve uzun yıllar İstanbul
Şube’de yöneticilik faaliyetine katkı
sunmaya çalıştım. İlk yöneticiliğim
1981’dedir. O yıl İstanbul Şube saymanı olarak göreve başladım. Daha
sonra İstanbul Şube’nin yönetiminde başkanlık hariç, hemen hemen
bütün görevlerinde bulundum. 2.
Başkanlık, saymanlık, sekreterlik, bir
dönem profesyonel sekreterlik, daha
sonra yönetim kurulu üyeliği ve sonra tekrar saymanlık yaptım. Darbe
dönemi zor yıllardı, her sabah birini
alıp götürdüklerine tanık oluyorduk.
Yönetime seçildikten 3 ay sonra,
Burdur’da 4 ay askerlik yaptım, döndüm ve Şube’deki görevime devam
ettim. Bu arada Şube'de yöneticiyken 2 yıl da TMMOB İKK sekreterliği
yaptım. İKK sekreterliği dönemimizde çok güzeldi, İstanbul’da çok ses
getiren, önemli işler yaptık.

İstanbul Şube’deki yöneticilik
deneyiminizden bahseder misiniz? Neler yaptınız, meslek alanlarınıza yönelik ne gibi faaliyetler yürüttünüz?
Şube yöneticiliği yaptığım dönemlerde, özellikle mesleki ağırlıklı kurslarımıza ve eğitimlere çok önem
verdik. Bunları çok sayıda meslektaşımıza ulaştırmak için azami gayret
gösterdik. O dönem Odamızın şube
sayısı bu kadar değildi. Çok sayıda il,
İstanbul Şube’ye bağlı temsilcilik düzeyindeydi. Biz tüm eğitimlerimizi ve
mesleki kurslarımızı şubelerimizin
olmadığı illerde de yapıp meslektaş-

İstanbul Şube'de
yöneticiyken 2 yıl
da TMMOB İKK
sekreterliği yaptım.
İKK sekreterliği
dönemimizde çok
güzeldi, İstanbul’da
çok ses getiren,
önemli işler yaptık

Ülkenin çok sıkıntılı olduğu bir
dönemde, darbenin hemen ardından İstanbul Şube’de yönetici olmuşsunuz. Yöneticiliğe nasıl
karar verdiniz?
Ben 1977’de mezun olunca hemen
Oda’ya üye olup, ardından da delege olmuştum ve Oda'ya sürekli gidip
geliyordum, etkinliklere katılıyordum zaten. Bir yandan da dışarda
siyasi faaliyetlere aktif olarak katılıyordum. Ülkenin okumuş, meslek
sahibi, aydın kişileri olarak memle- Hasan Akalın (sağda), Eski Oda Başkanlarından Prof . Dr Selçuk Somer'e 50. yıl plaketini sunarken
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Hasan Akalın (solda), İstanbul Şube Yönetimi'nden Üzeyir Uludağ ile birlikte

larımıza ulaştırmaya çalışırdık. Yine
bu yerlerde uzman arkadaşlarımızla görüşüp salon ve konuşmacıları
ayarlayıp, çeşitli paneller, seminerler
düzenledik. Bu tür çalışmalar tabii
aynı zamanda Oda'yla ilgili iyi bir
örgütlenme aracı oluyordu. Meslek
sorunlarımızdan yola çıkarak memleket meselelerini konuşuyorduk,
Odamızı tanıtıp anlatmaya çalışıyorduk. Tabii bunları 12 Eylül'ün zor,
baskıcı ve zulüm dolu, insanların
birbirlerine selam vermeye dahi çekindiği, kaş göz işaretiyle bir şeyler
anlatıp yanından geçtiği, çok ağır
koşullarda işler yapmaya çalıştık.
Çok zor günlerden geçti insanlarımız
bu memlekette o dönemler, hâlâ da
çok zor bir şeyler yapmak ne yazık ki.

neli adında bir etkinlik düzenledik
İstanbul’da. Bedrettin Dalan’ı da
konuşmacı olarak davet ettik, ama
tenezzül edip gelmedi. Hatta sizin
çalışmalarınız çok fazla bir şey ifade
etmiyor, biz zaten yolumuza devam
ediyoruz, boşuna zaman ayıramayacağım tarzında da laflar etti kamuoyunda. Ama etkinliğimiz toplumda
çok ses getiren etkili bir iş oldu. Sanırım Dalan’da pişman olmuş olmalı
ki sonradan belediye başkanlığından düşünce, “beni meslektaşlarım

Şube adına “TMMOB İKK sekreterliği de yaptım ve ses getiren
önemli işlere imza attık” dediniz. Bahseder misiniz biraz, nasıl
işler yaptınız?
Bunlardan bir tanesi ANAP iktidarı
zamanıdır. 1989’da Bedrettin Dalan
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıydı. Biz İKK olarak üç günlük
Yerel Yönetimler ve Demokrasi Pa-
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12 Eylül'ün baskıcı
ve zulüm dolu,
insanların birbirlerine
selam vermeye dahi
çekindiği, çok ağır
koşullarda işler
yapmaya çalıştık.
Çok zor günlerden
geçti insanlarımız
bu memlekette o
dönemler, hala da çok
zor bir şeyler yapmak
ne yazık ki
buradan indirdi” diye mesajlar verdi.
Ülkenin her yerinden akademisyenin ve Bozkurt Güvenç gibi isimlerin konuşmacı olarak katıldığı, çok
çeşitli ve geniş katılımlı oturumların olduğu, ses getiren işlerdi bunlar. Daha sonra Ankara, İzmit gibi
çok çeşitli şehirde yerel kurultaylar
yaptık, Dalan’da pişmanlığıyla kaldı.
Yani o dönem mühendisler mimarlar olarak, ses getiren çok etkili işlere
imza atabiliyorduk.

13
Ne gibi garip işler?
Mesela, darbe sonrası yapılan 82
Anayasası için komisyon başkanı, İstanbul Üniversitesi’nde dekan olan
Orhan Aldıkaçtı’ydı. Bu komisyon
bize TMMOB’nin anayasa ile ilgili
görüşlerini belirtin diye resmi yazı
gönderdi. Biz bunu ciddiyetle ele
aldık ve Cağaloğlu’nda Gazeteciler
Cemiyeti’nde ses getiren büyük bir
anayasa paneli düzenledik. Ama panelden hemen sonra Kenan Evren
Paşa çok kızıp “Mühendisler mimarlar otursunlar yol yapsınlar, liman
yapsınlar, gemi yapsınlar, anayasa
ile ilişkileri nedir, bu işlere niye bu-

TMMOB ikinci başkanıyken düzenlenen TMMOB Bursa Mitingi'nde

Darbenin hemen arkasından
Şube yönetiminde yer alıyorsunuz, çok baskı var mıydı odalara
o dönemde?
Bir süre çok kurum gibi Oda’da kapatıldı darbede ve sonra yeniden
açıldı. O dönem yöneticilik yaparken
yönetim kurulu saatlerini, bilgilerini,
gündemlerini yerel karakola bildirmek zorundaydık. Onlar da sıkıyönetime bildiriyordu, yani toplanmamız
bile izne bağlıydı. Senede bir genel
kurul yapılıyordu o zamanlar. Yönetim kurulu da toplam 7 kişiden oluşuyordu. Ben yönetime geldiğimde,
yani 1981 yılında, yönetimdeki 7
arkadaşın hepsi ayrı bir siyasi eğilimin temsilcisiydi. Ama o dönem tüm
farklılıklara rağmen, o 7 insan da kişiliklerini, onurlarını, siyasi fikirlerini
ortaya koyarak yönetici oldular ve
çekinmediler yani yönetici olmaktan. Ama hatırladığım kadarıyla sıkıyönetim o sıralar Şube’ye çok fazla
gelip, bizi taciz etmedi çok. Zaman
zaman “yönetim kurulu toplantıla-

rını izlemek üzere insan göndereceğiz” diye tebliğler alırdık. Birkaç kez
de gelip izlediler, sonra bundan da
vazgeçtiler. Genelde mesleki ve Oda
işleyişine ilişkin kararlar konuştuğumuz için, kendilerini ilgilendiren bir
şey olmadığına karar verip, gelmekten de sıkıldılar galiba. Ama odalara karşı sopa göstermekten hiçbir
dönem vazgeçmedi iktidarlar tabii.
O dönemde de zaman zaman garip
işler yapıyorlar, saçma tepkiler gösteriyorlardı bize karşı.

Oda’da kapatıldı
darbede ve sonra
yeniden açıldı. O
dönem yöneticilik
yaparken yönetim
kurulu saatlerini,
gündemlerini yerel
karakola bildirmek
zorundaydık. Onlar
da sıkıyönetime
bildiriyordu
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Ankara'da bir Oda etkinliği sırasında arkadaşı Yıldırım Çakar ile sohbet ederken

runlarını sokuyorlar?” diye açıklamalar yaptı televizyonlarda. Hemen
ertesi gün de Nazlı Ilıcak köşesinde
“TMMOB’yi kapatmak lazım” diye
yazdı. Hâlbuki anayasa komisyonu
resmi yazıyla bizden görüş istedi,
biz de tartışıp bir görüş oluşturmak
amacıyla panel yaptık. Sonrasında

12 Eylülcüler bile,
şimdikilerden
insaflıydı aslında. En
azından usulen de
olsa görüşlerimizi
soruyorlardı. Artık
kendi yasaları
değişirken “sen
ne düşünüyorsun
bu konuda” diye
muhataplarına
bile sorma gereği
duyulmuyor
gerçekten
0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J$ï86726 2017

da sanki kabahat işlemişiz gibi böyle tepkilerle karşılaştık. Olacak iş
değildi. Sonuçta tüm bu anlamsız
tepkilere rağmen, biz anayasaya dair
oluşturduğumuz görüşlerimizi resmi
yazıyla yolladık. O dönemin anayasa
komisyonu kayıtlarında onlar halen
vardır. Şimdi değişik örneklerine
rastladığımız böyle garip işler, o zaman da sıkça oluyordu yani.

Şimdi herhangi bir değişiklik yapılırken muhataplara görüş bile
sorulmuyor…
Evet, aslında şu anki tablo bu açıdan çok daha karanlık. Şimdi hiçbir
konuda kimsenin görüşüne ihtiyaç duymadıkları gibi, son anayasa
değişikliği hakkında tek kelime etmeye kalktığımızda bile, laflarımızı
ağzımıza tıkmaya çalıştılar. Yani 12
Eylülcüler bile, şimdikilerden insaflıydı aslında. En azından usulen
de olsa görüşlerimizi soruyorlardı.
Artık kendi yasaları değişirken “sen
ne düşünüyorsun bu konuda” diye
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muhataplarına bile sorma gereği
duyulmuyor gerçekten. TMMOB yasası değiştirilmek isteniyor, bunu
kamuoyundan öğreniyoruz mesela.
Bilim, sanat, eğitim, hak, hukuk, adalet şimdiki iktidarın hiç umurunda
değil. Her konuda her şeyi sadece
kendileri biliyor ve istedikleri gibi yapıyorlar. Ama biz Teoman Öztürk’ün
mirasını devraldık ve sürdürdük. Ne
mutlu ki, şimdiki kuşaklarda o mirasa
çok güzel sahip çıkıyor ve mücadeleyi sürdürüyor. O yüzden TMMOB
bedeli ne olursa olsun, o dönemde
olduğu gibi şimdi de sözünü söylemekten hiçbir zaman çekinmedi ve
yine çekinmeyecektir. Buna hiç şüphem yok. Zaten bu yüzden iktidarların gözüne hep batıyoruz.

Teoman Öztürk’le tanışıklığınız
var mıydı?
Teoman Ağabeyle öğrenciliğim sırasında Ankara’ya gidiş gelişlerimde
tanışıklığımız olmuştu. İlk gördüğümüzde çok ciddi ve sert bir insan
gibi gelmişti bize. Ama konuştukça, aslında ne kadar candan biri olduğunu gördük. Öğrenciliğimizde
Ankara’ya her geldiğimizde mutlaka
onun yanına uğrar muhabbet eder,
tavsiyelerini alırdık. Benim yönetici
olduğum dönemlerde o bırakmıştı.
Ama dostluğumuz çok uzun yıllar
sürdü. Çok önemsediğim güzel hatıralarımız var onunla. Hatta ben onun
tavsiyesine uyarak çocuğumu yönlendirdim.

Nasıl oldu bu?
İstanbul’da çalıştığı dönemde bir
kere evimizde misafir olmuştu.
Benim eşimde mühendistir. Güzel bir gece geçirdik, sohbet ettik,
gece kalktı giderken, “Karı koca
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Biz Teoman Öztürk’ün
mirasını devraldık
ve sürdürdük. Ne
mutlu ki, şimdiki
kuşaklarda o mirasa
çok güzel sahip
çıkıyor ve mücadeleyi
sürdürüyor. O yüzden
TMMOB bedeli
ne olursa olsun, o
dönemde olduğu
gibi şimdi de sözünü
söylemekten hiçbir
zaman çekinmedi ve
yine çekinmeyecektir
Zaten bu yüzden
iktidarların gözüne
hep batıyoruz
TMMOB’lisiniz, sizin çocuğunuz
tam kan TMMOB çocuğu olur. Onu
TMMOB gelenekleriyle, TMMOB
terbiyesiyle, TMMOB kültürüyle ve
TMMOB direnişiyle büyütün. Benim
iki kızım var ben öyle yetiştirdim
onları” dedi. Onun bu sevdası bizi
çok etkilemiştir. Biz de oğlumuzu
onun tavsiyelerine uygun yetiştirdik, toplumsal olaylara ilgi duyan
mühendis bir oğlumuz var. Teoman
Ağabeyi’ ne yazık ki çok erken kaybettik. Çok güzel arkadaşlarımızı
çok erken kaybettik. Mesela Suat
Sezai Gürü öldüğü ana kadar can
dostumdu, onu da anmadan geçemem. Cumhur Velioğlu, Hulusi
Saka, Ömer İnce, Hüseyin Ok, Kemal
Özelçi, Ziya Apak gibi çok insan var.
Odaya çok emeği geçen ve kaybet-

İstanbul Şube'deki bir etkinlik kokteylinde arkadaşlarıyla; en solda Hasan Akalın, sağında Ömer İnce ve en sağda
Hulusi Saka

tiğimiz arkadaşlardan ilk aklıma gelenler bunlar, adını sayamadıklarımda dahil hepsini saygıyla, sevgiyle,
özlemle anıyorum.

Uzun dönem Şube yöneticiliği
yaptıktan sonra TMMOB’da yönetici oldunuz. Buna nasıl karar
verdiniz?
Ben zaten kendi odamda yöneticiyken TMMOB İKK sekreterliği yapmıştım uzun zaman. Bu görev sırasında
çok güzel çalışmalar yaptık ve aslında ben epey bir işin içerisinde yer
aldım. Bu kadar bulununca da bu
ortamda, kendini biraz önde hissediyorsun. Arkadaşlarımla da konuştum, fikirlerini aldım ve TMMOB bu
işin en yüksek yeri, birazda orada
yöneticilik yapayım, tecrübelerimi
aktarabileyim ve sonra da yöneticilik işine son vereyim dedim. Öyle
bir düşünceyle girdim ve girince de
1992 genel kurulunda TMMOB yönetim kurulana seçildim. Bir sonraki
dönemde de TMMOB ikinci başkanı
olarak görev yaptım.

Nasıl faaliyetler yürüttünüz,
uzun yıllar Oda’da görev yürüttükten sonra çok farklı disiplinlerin bir arada olduğu bir yapıda
yöneticilik yapmak zor oldu mu?
Başkanlık olunca tabii, genellikle
o dönemde temsili işlerde faaliyet
yaptım. Bakanlıklarda ya da başka bir
kurumla görüşmeye, ortak toplantılara falan katılıp temsil ettim, oralarda görüşlerimizi anlatmaya çalıştım.
Çok farklı meslek disiplinlerinin bir
arada olduğu bir yapı olmasına karşın TMMOB, çok zorluk çekmedim
bu görevi yaparken. İki dönem İKK
sekreterliği yapmıştım ve farklı disiplinlerdeki veya birimlerdeki arkadaşlarla uzun zaman mesai harcamıştım
zaten. O dönem birde, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu vardı, onlarla birlikte ortak işlerimiz çok
oluyordu. Dolayısıyla ben farklı disiplinlere yabancı birisi değildim. Gemicilikten ulaştırmaya, inşaata dair
birçok disiplinin alanında çalışma
yapmıştım ve söz söyleyebiliyordum.
Tabii TMMOB’da başka birçok çalışmanın içinde de yer aldım, mitingler,
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Kadın, erkek, yaşlı,
genç hepimize
çok iş düşüyor.
Yaşadığımız sürece
mücadele etmekten
vazgeçmemeli, asla
pes etmemeliyiz…

17.02.1989 Yerel Yönetimler ve Demokrasi Paneli (soldan sağa) Yiğit Gülöksüz, Arslan Başer Kataoğlu,
Hasan Akalın, Bozkurt Güvenç, Cemal Gökçe, Mete Akalın

eylemler, çeşitli meslek alanları ve
toplumsal meselelere dair kongreler
konferanslar örgütledik. O dönemi
de keyifle anarım hep.

TMMOB’un ilk kitlesel mitingi sizin 2. başkan olduğunuz dönemde yapıldı değil mi?
Evet, Tansu Çiller’in başbakanlığı zamanında, 19 Kasım 1994'te
Ankara'da düzenlenen, kamuda çalışan mühendis ve mimarların istemlerini dile getiren büyük bir TMMOB
Mitingi yaptık. Benim 2. başkan
olduğum dönemdi. Bu mitingi çok
önemsemiştik ve çok güzel geçmişti.
Tabii bu mitingin güzel geçmesi ve
kamuoyunda ses getirmesi bizi çok
cesaretlendirdi ve daha da harekete geçirdi. Daha sonra ikinci mitingi
yine o dönem Bursa’da yaptık. Orada
ben konuşmacı olarak yer almıştım.
Çok heyecanla çalıştığım güzel işler
oldu bunların hepsi. Üyelerimiz, arkadaşlarımız ve tanımadığımız çok
sayıda başka insanın katılımıyla ve
bir şeyler yapmanın özlemi içinde
olan büyük bir kalabalıkla yapmıştık
o mitinglerimizi. Dönemin koşulları
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içinde çok etkili ve toplumsal mücadeleye omuz veren güzel işlerdi.

Genç meslektaşlarınıza ve yöneticilere deneyimleriniz ışığında
neler önerirsiniz?
Toplumsal olaylara duyarlılık çok eskilerden köklenmesi gereken şeyler
belki. Biz geldiğimizde toplumsal
olaylara duyarlılığımız oluşmuştu
ve siyasi mücadele içerisinde de yer
almaya başladık. Çocuk yetiştirirken
toplumsal olaylara, etrafına karşı duyarlı insanlar yetiştirmek çok önemli
bence. Çünkü işin doğrusunu söy-

lemek gerekirse, bugün mühendis
olan bir kişiye, şunları şöyle yap diyemiyorsun. Toplumsal mücadeleden gelmiş, duyarlı, söylediğin şeyi
anlayan birisi, yani zaten örgütlü gelmiştir. Önemli olan zoru yapmak ve
vazgeçmemek. Özellikle 80 sonrası
toplumu, bilhassa da gençleri öyle
yalıtmaya çalıştılar ki her şeyden.
Egemenler duyarlı toplum istemiyor.
Geçen bir rektör yardımcısı “Biz okumuş insan istemiyoruz, okumamışlar
dediğimizi yapıyor, itiraz etmiyor ve
rahat yönetiyoruz.” dedi. Böyle bir
zihniyetle mücadele etmek ve yol
almak zor iş.

Belli bir altyapıyla gelmeyen insanlarla bir şeyler yapmaya çalışmak çok zor iş galiba…
Kimseye senden bir şey olmaz denilemez. Önemli olan böyle insanlara,

TMMOB ikinci başkanı olduğu dönemde 19.11.1994 TMMOB Ankara Mitingi'nde konuşma yaparken
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toplumsal mücadeleleri ve geçmişimizi anlatmak gelecekte nasıl
olmamız gerektiğini anlatmak ve
tartışmak. Bunları yapmamız lazım.
Gençler artık çoğunlukla ne kadar
kazanırım ona bakıyor sadece. Düzen böyle kurguluyor insanları ne
yazık ki. Bu dönemde yönetici olan
arkadaşların işi hiç kolay değil. Bu
kurguyu tersine çevirebilirsek ve
oturtabilirsek yol alınır memlekette.
Gençlere zaman vermeli ve sabırlı
olunmalı. Gençlerin hem kendileri,
hem ülkesi için çaba göstermesini
sağlayacak mekanizmalar yaratılmalı. Yılmadan, bıkmadan gerekirse
dilimizde tüy bitene kadar bu işleri
anlatmak lazım.

Bu süre içinde unutamadığınız
sizi etkileyen önemli anılarınız
var mı?
Birkaç kez TMMOB danışma kurulunda da anlatmıştım, onlardan bir iki
tanesini anlatmak isterim. 1980 Eylül
darbesi olduktan sonra Şube de bir
süre kapatılmış sonra tekrar açılmıştı.
Ama bu süre içinde çalışan personelin alacaklarının ödenmesi gerekiyor.

Gençlere zaman
vermeli ve sabırlı
olunmalı. Gençlerin
hem kendileri,
hem ülkesi için
çaba göstermesini
sağlayacak
mekanizmalar
yaratılmalı. Yılmadan,
bıkmadan gerekirse
dilimizde tüy bitene
kadar bu işleri
anlatmak lazım

Bu işte saymana, yani bana düştü.
Ankara’ya Oda Merkezi’ne gidip para
istememiz lazım. Uçak çok pahalı hiç
kullanmıyoruz, Topkapı Otogar’dan
gitmekte pahalı geliyor. Çözümü
Harem'den gitmekte bulduk, oradan
binersek daha ucuz olur diye. Ama
Harem'de ucuz bilet bulmaya çalışırken, daha uygun bir yöntem öğrenmiştik. Haremden kalkan otobüslerin
güzergâhı üzerinde 200-300 metre
ilerliyorduk, boş gelen otobüslerle
pazarlık edip en ucuzuna biniyorduk.
Meğer bu otobüslere ördekçi deniyormuş. Ankara otobüsüne binince
öğrendik. Biz bindikten sonra, biraz
ileride şoför muavinine “İleride iki ördek daha var, pazarlık et al.” dedi. Yani
yolcu ördek, firmada ördekçi olarak
anılıyormuş. Buna çok gülmüştük ve
Ankara’daki arkadaşlara anlatmıştık,
aramızda hep espri olarak kaldı. Ne
zaman birlikte bir yolculuk etmek
gerekse arkadaşlarla, ördekçi bulalım
diye espri yaparız hala.
Birde o dönem meşhur Aydınlar
Dilekçesi meselesi var. Dilekçeyi
Mühendis Hasan Akalın diye imzalamıştım. TRT gece haberlerinde aydınlar dilekçesini imzalayanalara her
hâlükârda dava açılacağını haber

verdi. Taksim’de işyerine giderken
Oda'nın önündeki durakta indim,
önce Oda’ya çıktım. Polis Oda’ya ifadeye gitmem için çağrı getirmişti.
Bir çok arkadaş gibi ben de ifademizi işleyerek imzaladığım metnin
içeriğine katıldığımı söyleyip tekrar
imzaladım. Ama bazı imzacılar kooperatiften ev çıkacağını zannederek
imzaladım gibi şeyler söylemişti ifadelerinde. Kenan Evren de “ne yapayım ben böyle aydını” diye sözler
etmişti. Bu da unutamadığım trajikomik hikâyelerden biridir.

Bugün nasıl gidiyor hayatınız?
Neler yapıyorsunuz?
Ben yöneticilik görevlerimi epey zaman önce bıraktım, kişisel hayatımda da emekli oldum. Ama tabii boş
durmuyorum. Bizim gibi insanlara
boş gelmek iyi gelmez bunu biliyorum. O yüzden emeklilik resmiyette
ama işime de hayata da artık belki
biraz yavaşta olsa aynen devam ediyorum. Kendi bürom hâlâ devam
ediyor, meslek birikimlerimi ve hayatın bana kattıklarını genç arkadaşlara aktarmaya çalışıyorum. Ustalık
çıraklık ilişkisi devam ediyor, yani sadece benim buradaki rolüm değişti
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Bu örgüte geldiğim
zaman ilk tanıdığım
arkadaşlarımı,
bugünlerde
gördüğümde tıpkı o
zamanki duyguları,
hisleri, heyecanı
aynen yaşıyorum ve
mutlu oluyorum. İyi ki
bu örgütte bu güzel
insanlarla bulunmuş
ve mücadele etmişim.
Ne mutlu ki hâlâ da
devam ediyoruz…

biraz. O yüzden kendime de zaman
ayırıyorum, onlar işteyken ben gazete okuyorum, dolaşıyorum bazen.
Oda'ya eskisi kadar değil ama her
çağrıldığım da gidiyorum, orada da
faydalı olabileceğim yerlerde bulunmaya çabalıyorum, danışma kurullarını ve genel kurulları kaçırmamaya
gayret ediyorum. Eski ve yeni dostlarımla görüşüyorum, hayat böyle
mücadeleyle sürüyor yine…

TMMOB ortamında yönetici olmak, çalışmak, bu mücadelenin
içinde yer almak size neler kattı?
Ben yaptığım her şeyi gururla anlattım. Hiçbir pişmanlığım yoktur, yine
olsa aynı şeyleri aynı heyecanla yapardım. Zaman zaman çok sevdiğim

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J$ï86726 2017

yol arkadaşlarımla ya da farklı siyasetlerden çok kıymetli arkadaşlarımla gerilimli tartışmalar yapmışlığım
vardır. Bezen istemeden de olsa kırıcı
konuşmalarımız olmuştur. Ama hiçbir zaman, kimseye kin, nefret duymamışımdır. Ne geçmişte ne şimdi
öyle bir şey yaşamadım. Yaşama tat
veren şeylerden biriydi, böyle arkadaşlarla birlikte mücadele etmek. Bu
örgüte geldiğim zaman ilk tanıdığım
arkadaşlarımı, bugünlerde gördüğümde tıpkı o zamanki duyguları,
hisleri, heyecanı aynen yaşıyorum
ve mutlu oluyorum. İyi ki bu örgütte bu güzel insanlarla bulunmuş ve
mücadele etmişim. Ne mutlu ki hâlâ
da devam ediyoruz…
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Son olarak söylemek istedikleriniz…
Ülkenin gidişatı hakkında toplumdaki birçok insan gibi ben de oldukça
endişeliyim. Cumhuriyetin tüm kazanımları birer birer elden gidiyor.
Biz ileri gitmek isterken, her gün
daha da geri uygulamalarla karşılaşıyoruz. Toplumun hiçbir değerine
kıymet vermeden, hızla gerileştirilip,
kendi ideolojilerine uygun şekilde
dönüştürmeye çalışıyorlar. Buna asla
izin vermemeli, karanlığa teslim olmamalıyız. Kadın, erkek, yaşlı, genç
hepimize çok iş düşüyor. Yaşadığımız
sürece mücadele etmekten vazgeçmemeli, asla pes etmemeliyiz…
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Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım;
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Yıllar süren, uzun zorlu bir süreçten geçen ve harcadığı emeğin karşılığını bir
nebze alan sizleri sevgiyle selamlıyorum.
Üniversitelerinize yaptığınız kayıtlar tamamlandı ve sizler için yeni bir süreç
başlıyor…
Başta, gelecekte meslektaş olacağımız
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerine yerleşen arkadaşlarımız
olmak üzere hepinizi yürekten kutluyor,
başarılı bir öğrencilik hayatı diliyorum!
Ülkemizde öğrenci olmanın ne kadar zor
olduğunu ve ne kadar çok emek istediğini hepimiz biliyoruz. Bu dönem daha da
fazla emek gerekiyor. Çünkü üniversitelerimize, başta Kanun Hükmünde Kararnameler eliyle, ardından türlü gerekçelerle
çok zor günler yaşatılıyor. Bu yüzden eğitimin parasız, bilimsel, demokratik, laik
ve nitelikli olması için, yarınlarını paylaşacağımız aydınlık geleceğimiz için, her zaman olduğu gibi omuz omuza vereceğiz.
Gelecekteki Genç Meslektaşlarım;
Öğrenciliğiniz süresince; Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği, Birliğimize bağlı 24 meslek odamız ve bu Odalarımıza
bağlı tüm şubelerimiz, yardım ve dayanışma için sizin yanınızda olacaktır. İyi
biliniz ki; mühendislik, mimarlık ve şehir

plancılığı meslekleri yalnızca tekniği değil; dayanışmayı ve insan sevgisini içinde
barındırmaktadır.
Örgütümüzün yüzü dayanışma ve emeğe dönüktür. “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci
içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin
ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı
ve kararlıyız..." sözleriyle başkanımız Teoman Öztürk, örgütümüzü ve hayata bakışımızı oldukça yalın bir dille anlatmıştır.
Sevgili Genç Arkadaşlarım;
Odalarımızda çalışmalarını sürdüren Öğrenci Üye Komisyonlarımızda ve etkinliklerimizde, eğitim hayatınız süresince
sizlerle birlikte olmaktan gurur duyacağız. Sizler mesleğimizin ve meslek örgütü
olan Odalarımızın geleceğisiniz. Mesleki
ve teknik olarak gelişmek ve dayanışma
faaliyetleri içerisinde bulunmak için tüm
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama
bölümü öğrencilerimizi, öğrenci komisyonlarımıza bekliyoruz.
Gözlerinizden öpüyorum!
Emin Koramaz
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
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Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (PBK) tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve gereken diğer belgelendirme şartlarını sağlamaları durumunda katılımcılar belgelendirilecektir.
Eğitim ve Belgelendirme ile ilgili bazı teknik bilgiler aşağıda olup, yakın
bir zamanda web sayfamızdan da (www.mmo.org.tr/merkez/tahribatsiz-muyane) duyurulacaktır.
Aday, aşağıda belirtildiği şekilde, sınavdan önceki 12 ay içerisinde alınmış
yeterli derecede görme şartına sahip olduğunu gösteren bir belge sunmalıdır.
Yakın görüş düzeltilmiş veya düzeltilmemiş olarak, en az bir gözle, 30 cm
veya daha yakında olmamak üzere en az Jaeger No. 1'lik veya Times Roman N.4.5 veya eşdeğeri harfleri (1,6 mm yüksekliğine sahip harfleri) okuyabilmelidir.
Renk görüşü; aday, işveren tarafından belirtilen ilgili Tahribatsız Muayene
metodunda kullanılan renkler arasındaki kontrastı veya grinin tonlarını
ayırt edebilir ve fark edebilir yeterlilikte olmalıdır.
Sınava Katılacak Adaylardan İstenen Belgeler
Tahribatsız Muayene Sınav Başvuru Formu ve Görme Yeteneği Belgesi
(Rapor Formu)
Sertifikalandırma İçin Adaylardan İstenen Diğer Belgeler Şunlardır:
t

5BISƌCBUT[.VBZFOF1FSTPOFMƌ#FMHFMFOEƌSNF#BǵWVSV'PSNV

t

#FMHFMƌ1FSTPOFM5BBIIàUOBNFTƌWF,BSǵMLM"OUMBǵNBƵBSUMBS'PSNV

t

/àGVTDà[EBOGPUPLPQƌTƌ

t

%ƌQMPNBGPUPLPQƌTƌ
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t

7BTøBOESma sınavından başarı olduğuna dair
e-mail çıktısı

t

(ÚSNF:FUFOFǘƌ#FMHFTƌ 3BQPS'PSNV

t

#FMHFMFOEƌSNFàDSFUƌCBOLBEFLPOUVOVOGPUPLPQƌTƌ

Belgelendirme başvurusu için gerekli formları doldurduktan sonra taratıp e-posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz.

<ÀOOÀN*³]HWLP
Düzenlenen sertifikalarınızın geçerliliğinin devam etmesi
için, "TS EN ISO 9712: Şubat 2013"standardı madde 9.4.1
gereğince aşağıda istenen belgelerin her yıl tarafımıza
gönderilmesi gerekmektedir.
İstenen Belgeler
Kişinin yakın görüşü, düzeltilmiş ya da düzeltilmemiş
olarak okuyabildiğini gösterir, son 1 yıl içerisinde alınmış
Görme Yeteneği Belgesi

İlgili Tahribatsız Muayene yönteminde kesintisiz olarak
çalıştığınıza dair firmanızdan alınmış antetli kağıda yazılmış, kaşeli ve imzalı bir yazı (İlgili belgelerin şablonlarını
aşağıdaki dokümanlar kısmında bulabilirsiniz.)
İlgili belgeleri taratarak e-posta yoluyla tarafımıza göndermeniz yeterlidir.
Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin
kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri
ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler, aşağıda iletişim
adresleri verilmiş olan personelle temas kurabilir.

Eğitim ve Sınav Yeri
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Uygulamalı Eğitim Merkezi Küçük Sanayi Sitesi,
65. Blok, No: 7-8-10 Nilüfer/Bursa
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hendisi
Dr. Ersan GÖNÜL - Makina Mü
ak Mühendisi
ayn
K
75.51565354FWƌZF
ne Sınav Merkezi
MMO PBK Tahribatsız Muaye
Sorumlusu
Tel: (0224) 443 66 11
Fax: (0224) 453 62 12
ersan.gonul@mmo.org.tr

ina Müh
TAROĞLU - Mak
Burak BAYRAK
Mühendisi
Seviye 2- Kaynak
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TV
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Ta
MMO
66 11
Tel: (0224) 443
62 12
3
Fax: (0224) 45
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3ODQODQDQ(¾LWLPYH6ÀQDY7DULKOHUL
Gözle Muayene Seviye 2 Eğitimi

:

16-19 Ekim 2017

Gözle Muayene Seviye 2 Sınavı

:

20 Ekim 2017

Penetrant Muayene Seviye 2 Eğitimi

:

30-31 Ekim ve 1-2 Kasım 2017

Penetrant Muayene Seviye 2 Sınavı

:

3 Kasım 2017

Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye 2 Eğitimi

:

13-16 Kasım 2017

Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye 2 Sınavı

:

17 Kasım 2017

Ultrasonik Muayene Seviye 2 Eğitimi

:

20 Kasım 2017

Ultrasonik Muayene Seviye 2 Sınavı

:

8 Aralık 2017
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ORNL'den Lixin Tang demirden yapılan mıknatıslar kullanan bir EV motoru üzerinde çalışıyor. Bu yeni motor, benzer boyutlardaki nadir bulunan
metallerden yapılan motorlardan yüzde 75 daha fazla güç üretiyor.

1
2

Mechanical Engineering - The Magazine of ASME dergisinin Nisan 2017 tarihli sayısında yayımlanan bu yazı, Dilan Pamuk tarafından dilimize çevirilmiştir.
New York'lu bağımsız bir teknoloji yazarı
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lektrikli vasıtalara güç sağlayabilmek için imalatçıların
hafif ve son derece güçlü
mıknatıslara ihtiyaçları vardır;
bu mıknatısları yapabilmek için
uzun yıllardır nadir bulunan neodim ve disprozyum metallerini
kullanmışlardır. Ancak bu metaller oldukça pahalı olmalarının
yanı sıra, anî fiyat artışı riskine ve
güven vermeyen tedarik zincirlerine tabidir. Bu sorunlar ise elektrikli vasıta talebi arttıkça, giderek
daha vahim bir hâl almaktadır.
Oak Ridge Milli Laboratuvarı'ndaki (ORNL) araştırmacılar bu duruma bir çözüm bulduklarını söylüyorlar. Yakın bir geçmişte yaklaşık
bir kilosu 60 kat daha pahalıya
mal olan nadir bulnan metaller
yerine ferrit mıknatısları kullanan
güçlü bir EV motor yaptılar.
Araştırmacılara göre bu yeni motor, benzer boyutlardaki ticari EV
motorlarından yüzde 75 daha
fazla güç üretebiliyor ve bir yıl
içerisinde seri üretime hazır hale
getirilebilir.
ORNL'deki proje lideri Tim Burress, "Asıl hedefimiz aynı ya da
daha yüksek bir güç yoğunluğuna ulaşmak, boyutları korumak,
ve daha ucuz mıknatıslar kullanmaktı," dedi.
Elektrikli motorların çoğu iki ana
bileşenden oluşuyor: sabit kalan statör, ve hareket eden rotor.
Çoğu statörler gibi ORNL'ninki de
içi boş silindiri meydana getiren
ince, katmanlı metal yapraklarından oluşuyordu. Bir dizi bakır yay,

silindiri doldurur ve güç verildiğinde manyetik bir alan oluşturur. Birçok mıknatısla çevrilmiş ve
bir aksa tutturulmuş olan rotor,
silindirin içinde yer alır. Statör ve
rotor birbirlerini manyetik olarak
iterek rotor ve aksın dönmesini
sağlarlar.
Masrafları azaltmak için, araştırmacılar çoğu tedarikçide kolayca
bulunabilen ferrit mıknatıslarını
kullandılar. Neodim ve disprozyumdan yapılan mıknatısların kilosu 180 dolar iken, araştırmada
kullandıkları mıknatısların kilosu
6 dolar tutmuştur.
2010 yılında, neodim ve disproztum metallerinin ana tedarikçisi
olan Çin nadir bulunan minerallerin ihracatını kısıtladığında her
iki metalin de fiyatları tavan yapmıştı. Fiyatlar o zamandan beri
düşmüş olsa da hâlen yüksektir
ve aniden değişme riski taşımaktadır.

araştırmacıların performans karşılaştırması için kullandıkları 2015
Toyota Prius motorunun rotorundaki neodim-disprozyum mıknatıslarının neredeyse dört katı.
Araştırmacılar, ağır mıknatısları sağlama almak üzere mıknatısların içerisinde konik dişliler
oluşturarak bunları S şeklindeki
yarıkların içerisine yerleştirdiler.
Kullandıkları epoksi de mıknatısların etrafa fırlamasını engelliyordu.
Takım, mıknatısların fazla ağırlığını rotordaki çelik ve bakır yükünü azaltarak dengeledi. Motor
artık Prius motordan yalnızca
yaklaşık yarım kilo daha ağırdı;
ve Burress'in söylediğine göre bu
fark imalatçılar için bir sorun teşkil etmezdi.
ORNL motorundaki mıknatısların
toplam maliyeti 20 dolardı; Prius
motorunda ise bu rakam 150 dolara çıkıyordu.

Yine de araştırmacıların çözemedikleri bir şeyler vardı. Ferrit temelli mıknatıslar nadir bulunan
mıknatıslara kıyasla 10 kat daha
zayıf özellik gösterirler. Burress
ile yakın çalışmalar içinde olan ve
ORNL'de Araştırma görevlisi olan
Jason Pries, "Aynı güçte bir motor
yapabilmek için neodimden 10
kat daha fazla ferrite ihtiyaç vardır, ve bu durumda mıknatıslar o
kadar ağır olur ki rotor'dan dışarı
fırlayıp gider," dedi.

Bunun yanı sıra, ORNL'nin motoru daha güçlü idi. Prius motoru dakikada 9000 devir hızda
60 kW (80 beygir) güç üretirken,
ORNL'nin motoru aynı hızda 103
kW (138 beygir) güç üretiyordu.
Araştırmacılar
parformanstaki
bu kazanımı başarılı modelleme,
simulasyon ve tasarım araçlarına;
ve aynı zamanda yeni sınıf optimize edilmiş ferrit bileşenlerine
borçlu olduklarını söylüyorlar.

Mesela ORNL’nin motorunda 16
mıknatıs bulunuyor. Bunların her
biri 175 gram ağırlığındadır - yani

Pries "Bu çalışmanın anahtarını
optimizasyon
oluşturuyordu,"
dedi.
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VECIHI'NIN UÇAKLARI
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Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yerli Malları Kullanarak Uçak İmal Eden Mucit
ñVPDLO<DYX]**
9HFLKL+UNXü
Kurtuluş Savaşımızın Kahraman
man
uş,
pilotlarından Vecihi Hürkuş,
(18.01.1896–16.07.1969))
İstanbul'da doğmuştur
[1]. Bebek'te İlkokulu,
Üsküdar'da Füyuzati Osmaniye
Rüştiye'sinde
ve Üsküdar Paşakapısı
İdadi'sinde okumuştur.
n
Sanata olan yeteneğinden
itTophane Sanat Okulu'na gitmiş ve bitirmiştir.
1914 yılında İstanbul-Kahire seferinde Fethi Bey, Nuri Bey ve Sadık
Beylerin şehit olmalarından çok etkilenmiş ve tayyareci olmaya karar
vermiştir. Yeşilyurt Tayyare Makinist
Mektebi'nden küçük zabit olarak
1915 yılında mezun olmuştur. Makinist olarak Birinci Dünya Savaşı'nda
Bağdat cephesine tayin edilmiştir.
Orada 2 Şubat 1916 tarihinde tecrübe uçuşunda uçak kazasında yaralanarak İstanbul'a dönmüştür. Geçirdiği kazaya rağmen pilot olmaya karar

*
**

vermiştir.
ş Bu karar onu tam elli
yıl göklere
gökler bağlayacaktır.
Yeşilköy'deki
TayYeşilkö
yareci
Mektebi'ne
yare
girerek
tayyareci
gire
(pilot)
olur. Pilot
(p
olarak
ilk uçuo
şunu
21 Mayıs
şu
1916
tarihinde
19
gerçekleştirmiş,
ge
15 Kasım 1916 tarihinde
tayyarecilik
rihi
tahsilini
bitirerek pitahsi
lot diplomasını
almıştır
diplo
[2]. 1917 sonbaharında Kafkas
Cephesi 7. Tayyare Bölüğü'ne gedikli erbaş olarak atanmıştır [2]. Orada bir Rus uçağı düşürerek Kafkas
Cephesi'nde uçak düşüren ilk tayyareci olmuştur. 8 Ekim 1917 günü
hava savaşında yaralanarak düşünce, Ruslara esir olmadan önce uçağını teslim etmemek için yakar [2].
Esir olarak Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'na gönderilir. 1918 yılında
Azeri Türklerinin yardımı ile adadan

Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-VI" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
Uçak Mekanik Sistemleri Öğretmeni - iyavuz@tai.com.tr, ismayavuz@gmail.com
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yüzerek kaçar, yürüyerek Musul’a
oradan da İstanbul’a döner.
İstanbul’un işgalinde Kuvva-i Hava-iyeci arkadaşları ile birlikte 7 Haziran 1920’de Anadolu’ya üç uçak
kaçırmaya çalışmış fakat uçakların
yetersiz bakımlarından dolayı başarılı olamamıştır [3]. Altı tayyareci
arkadaşı ile birlikte Malta adasından
esaretten dönen askerlerin arasında
gizlice Harem'den kalkan bir gemiyle Mudanya'ya kaçmış, oradan Bursa ve Eskişehir üzerinden Konya’ya
giderek Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa
Kemal’in ordusunda Vecihi, “Sivil
Tayyareci” olarak kayıtlara girmiştir.
I. İnönü, II. İnönü ve Sakarya savaşlarında Tayyareci Fazıl ile birlikte çok
önemli keşif görevlerinde bulunmuştur. Özellikle II. İnönü Savaşı'nda
yaptığı keşif uçuşunda Yunan ordusunun geri çekildiğini Batı Cephesi
Kumandanı İsmet İnönü’ye rapor
ederek, Türk ordusunun hücum etmesini sağlamıştır. “Türk Ulusu’nun

25
Savaşı’nda çekilen malzeme sıkıntısı ve yokluklar, onda neden kendi uçağımızın olmadığı sorusunu
uyandırmış, icatçı (yaratıcı) özelliğiyle uçak tasarımları yaparak projelendirmiş ve girişimci ruhuyla
da bu rüyasını hayata geçirerek ilk
Türk uçağını yapmıştır.
Haziran 1923’te Edirne’de arızalandığı için İtalyanlar tarafından terk
edilen 9 kişilik bir yolcu uçağını almak için makinist Eşref ile birlikte
memur edilir. Vecihi, makinist Eşref
Bursa’ya Geçen İlk Havacılarımız: Tayyareci Şakir Hazım ve yardımcı ile birlikte kısa zamanve Eşi, Tayyareci Hayrettin, Tayyareci Vecihi, Ser Makinist
da arızalarını gidererek iki motorlu
Eşref, Tayyareci Kazım (Şehit), Tayyareci İhya (Şehit)
kaproni tipinde uçağı Edirne’den
İzmir’e uçurarak getirir. Bu olay, o
makûs (kötü) tarihinin” değişmesine
zamanki Hava Kuvvetleri Müfettişi
sebep olan kişilerdendir.
Albay Muzaffer Bey tarafından takdir
15 Ağustos 1920 günü Konya Alaedilir ve uçağa ‘‘Vecihi’’ isminin verilşehir üzerinde Kurtuluş Savaşı'nın
mesini emreder. Vecihi, bundan çok
ilk uçuşunu ve Alaşehir’e girmekte
etkilenir ve ondan aldığı cesaretle
olan Yunan ordusuna bomba ataMuzaffer Bey’e uçak yapma projesirak ilk hava muharebesini yapmıştır.
ni sunar [5]. Muzaffer Bey projeleri
Seydiköy Hava Meydanı'na, 14 Eylül
tetkik eder ve uçağın yapımına onay
1922 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nda
verir.
son uçuşu gerçekleştiren yine VeciBöylece, 24 Haziran 1923’te, henüz
hi Hürkuş’tur [4]. TBMM'den üç defa
cumhuriyetimiz ilan edilmeden,
takdirname alarak kırmızı şeritli İstikTayyareci Vecihi altıncı projesi olan
lal Madalyası kazanmıştır. Savaş sonVecihi K-VI uçağını tasarlar ve teknik
rası İzmir Seydiköy'de açılan tayyare
çizimlerini kısa zamanda tamamlar.
okulunda yeni tayyarecileri eğitmeArkadaşları ile birlikte Halkapınar
ye başlamış, kara ve deniz okulunda
Tayyare Atölyesi’nde, motoru savaşöğretmenliğinden başka fen işleri
tan kalan Yunan uçaklarından alıile de uğraşmıştır. Savaşta çekilen
narak, gövdesi ve kanatları ile diğer
yoklukların giderilmesi amacıyla
tüm parçaları yerli malzemeler kulhavacılığı millileştirme düşünceleri
lanılarak imalatına başlanır. Tasarım
başlamıştır.
kriteri olarak projesine üç nokta beúON7UN7D\\DUHVL´9HFLKL.9,µ
lirler. Bu maddeler kitabında belirttiği sırası ile şöyledir:
Vecihi Hürkuş, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı’nda değişik marka ve
modelde Fransız, İtalyan, İngiliz ve
Alman uçaklarında uçmuş, gerektiğinde bunları tamir etmiş ve test
uçuşları yapmıştır. Özellikle Kurtuluş

hazırlanmakta olduğu halde,
süratini 200 kilometre üstüne çıkarmak ve tırmanma kabiliyetini
kaybetmemek.
3. Müdafaa silahlarının kolaylıkla
kullanılması için görüş vasfını
yükseltmek ve bir avcı tayyaresi
yüksek manevra kabiliyetini temin etmek ve harekâtı kolaylaştırmak.
Görmekteyiz ki Vecihi, onay aldığı
projesini belli bir bütçe ve kriterler
çerçevesinde yapmıştır. Bu Türk havacılığı için çok önemli bir adımdır.
Tasarım için oluşturduğu kriterlerin
ise o zamanki dünya havacılığına
adeta meydan okuma olduğunu
söyleyebiliriz. Çünkü süratin 200
kilometre olması, en kısa zamanda
uçağın monte edilmesi, pilot mahallinden görüşün çok iyi olması gibi
kavramlar bugün dahi bir uçak karakteristiğinde rol oynayan önemli
kavramlardır.
“1923 yılı, dünya havacılığı henüz teknik tekâmül aşamasında ve ilmi araştırmalar devresinde bulunuyordu. I.
Dünya Savaşı'nın doğurduğu zaruretler içindeki buluşlar ve eksik terakkiler durmuş, havacılık sanayinin
daha ilimi esaslar dâhilinde yürümesi
imkânları araştırılmaya başlanmıştı.
İşte bu ilerleme dünya havacılık tekniğinde ilerleme devresi idi.”

1. Tayyarenin nakil ve monte işlemi en az zamanda en az el işi ile
mümkün kılmak.

Bu sözleri söylerken Vecihi, 1924 yılında kendi uçağını yapmış ve Dünya havacılığından hiç de geri kalmadığını ispatlamıştır. 14 ayda tüm
montajı tamamlanarak uçar duruma
getirilmiş olan Vecihi K-VI uçağı, Seydiköy Hava Meydanı'na taşınır, motor ve taksi testleri yapılarak uçabilir
duruma getirilir.

2. Tayyare keşif maksadına göre

Vecihi, K-VI uçağına uçuş müsaadesi
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istemiş ve uçabilirlik sertifikası için
bir teknik heyet oluşturulmuştur.
Ancak teknik heyetin içerisinde mühendis ve kontrol edecek seviyede
tecrübeli ve bilgili personel bulunmadığından işlem gecikmiştir. Sonunda teknik heyetin başkanı, “Vecihi, biz sana bu lisansı veremeyiz,
uçağına güveniyorsan atla, uç bizi
de kurtar." der. Bu söz üzerine Vecihi,
28 Ocak 1925 tarihinde pazar günü
saat 15’te uçağı Vecihi K-VI’nın ile ilk
ve son olan tecrübe uçuşunu 15 dakika havada kalarak yapar ve emniyetli bir şekilde yere iner [4].
Unutulmamalıdır ki Vecihi, 1925 yılında gerçekleştirdiği K-VI uçağıyla tecrübe uçuşu esnasında Hava
Kuvvetleri'nin tecrübe pilotudur ve
Kurtuluş Savaşı esnasında birçok
tecrübe uçuşu gerçekleştirmiştir. Bu
tecrübe uçuşunun o zamanki standartlara uygunluğunu anlatmak ve
yapılan işin büyüklüğünü anlamamız için Vecihi Hürkuş’un kitabından
aynen aktarıyorum: “28 Ocak 1925
Seydiköy Tayyare Meydanı ölü sukutu içindeydi, meydanda ne bir tayyare sesi ne de bir motor sesi. Hangar
kapalı yalnız birkaç nöbetçiden başka kimse yoktu. Hangara geldiğimi
gören makinistim Ekrem koşarak
yanıma geldi, ben daha kendisine
bir şey söylemeden o, ‘Tayyaremizi
çıkarayım mı hocam?’ derken gözleri sevinç ile doluydu, hassas çocuk
geliş maksadımı ne güzel anlamıştı.
Sade göz kırpma ile onun sorusunu
yanıtladım. O yanımdan fırlarken
tekrar bir işaretle bir an daha tuttum
ve bir çuval içine 60 kilo kadar kum
koymayı unutmamasını söyledim.
Her şey tamam, saat 15.00, belki birkaç dakika daha geç, motorum çalışıyor, yerdeki bu ısınma zamanında
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kum çuvalı rasıt mahalline bağlanırken ben de son bir defa daha tayyarenin her noktasını geçiriyorum:
Kanatlarım, dümenlerim, teller ve
emniyetler hepsi iyi, ben de pilot
mahallindeyim. Kumanda vasıtaları
rahat ve hassasiyetle oynak, motörümün son kontrolünde, devir saati
ibresinin gösterdiği 1420 rakamında
öyle tatlı ve tanınan bir ahenk var
ki bu inancıma kuvvetli bir mesnet
idi. Etrafıma baktım, meydan sessizlik içinde Ekrem’in yüzüne baktım o
sevinç içinde gülüyordu. Benim sözümü beklemeden eğildi, tekerleklerin önlerindeki takozları çekti ve
sonra koşarak yanıma sıçradı. ‘Beni
de al hocam’ dedi. Fakat bu isteği
yerine getiremezdim. Çünkü yeni bir
tipin ilk tecrübesini yapıyordum, bu
aynı zamanda beynelmilel bir teamül, (uluslararası havacılık kuralı) bir
mecburiyetti.

setmeden kuşumun ayaklarının yerden kesildiğini anladım.

Kısa bir rule ile meydanın uçuş sahasına dâhil olduktan sonra rüzgâr istikametine dönmüş ve gün şiddetle
esen şimal rüzgârına karşı motörümü doldurmuştum. Belki heyecanım
vardı, fakat sevinçten hiç bir şey his-

Bu tecrübelerden sonra devam eden
uçuşumda büyük bir zevk vardı.
Uzun zaman kullanılmış bir tayyarede uçuyor gibi idim. Bu arada yaptığım sürat tecrübeleri de tasarladığım projemin limitlerini tam olarak

Şimdi boşlukta, uçuyorum berrak
semasında, kendi kafamla, kendi
ellerimle yaptığım kanatla üzerindeydim. Sürat her an biraz daha fazla; 100, 120, 150, 180 kilometrelere
yükselirken tayyarem tok ve hırçın
tırmanışına devam ediyordu. O anki
duygularım; bu sürat bizde mevcut
tayyarelerin hiç birinde yok. Muvazene dümenlerimi; evvela hafif sonra sert, ve daha çok sert olmak üzere
birçok kez tecrübe ediyorum. Hassasiyet çok iyi, diğer kumanda vasıfları
üzerinde ayrı ayrı muhtelif tesirlerle
tekrar tekrar yaptığım tecrübelerim
inancıma büyük kuvvet katıyor. Evvela sola dönüş, sonra sağa, daha
sonra devamlı dönüşlerim tayyaremin itaatinin tam olduğunu doğruluyordu.

Şef Albay Muzaffer Bey, Kaptan Barboten, Bnb. Fesa Bey, Yzb.Cemal Bey, Tayyareci Vecihi Bey, Yzb. Murat Bey,
Tayyareci Halim Bey
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tahakkuk ettirmişti. 15 dakika devam eden uçuştan sonra inişe geçtim, bu tatbikatta normal bir tayyarenin hassasiyeti ile neticelendikten
sonra etrafımı saran arkadaşlarımın
omuzları üzerinde kendimi buldum.”
Uçuş 15 dakika sürer; çünkü uluslararası standartlarda bir uçağın ilk
tecrübe uçuşu 15 dakikadır. Dünya
havacılığı henüz teknik ve bilimsel
araştırmalar devresinde av uçaklarında sürat 200–220 km iken, Vecihi
K-VI’nın sürati ise 207 km idi. Uçağın
motoru, Benz marka 6 silindir su soğutmalı 200 beygir gücünde, uzunluğu 7.610 m, kanat genişliği 11.70
m, yüksekliği 3.00 m ve kalkış ağırlığı
1270 kg'dır.
Vecihi, uçağının yapımı esnasında
Aralık 1923 ile Mayıs 1924 tarihleri
arasında Hava Müfettişi Albay Muzaffer Bey, Bnb. Fesa Bey, Yzb. Cemal
Bey, Yzb. Murat Bey ve Tayyareci Halim Beylerle ilk Avrupa seyahati için
seçilir [5, 6]. Seyahatin amacı Avrupa
uçak sanayisini ve havacılığını değerlendirerek genç cumhuriyetin havcılığını geliştirmek, yeni yapılanmayı
kurmaktır. Bu seyahat neticesinde
sonraki yıllarda TOMTAŞ kurulacaktır.
Vecihi, kitabında tarihleri ile Fransa,
İtalya, Almanya ve İngiltere olmak
üzere geniş olarak anlatır. Yaptığı
uçağı Avrupa’daki yapılanlarla kıyasladığında oldukça iyi durumda
olduğunu görür ve şöyle der: “Bir
çok fabrikaların nasıl işe başladıklarını ve mesela Fransa’da Gaudron kardeşlerin, Bleriot’un ve Farman’ın keza
Almanya’da, İngiltere’de, Amerika’da
olduğu gibi birçok benzerlerinin nasıl
havacılığa başladıklarını ve nasıl atölyeler meydana getirdiklerini çok iyi
biliyordum. Her şeyden evvel milli bir
inanç ve teşvik bu yoldaki başarının

tek çaresiydi, ben de muvaffak olmak
için buna muhtaçtım. İzmir’de inşası
devam eden projem tam manasıyla
ulusal bir enerji ve hakiki bir Türk kafasının mahsulü idi. Vecihi K VI tipinin
evsafı, kudreti nispetindeki Avrupa’daki emsalinden hiçbir noktada geri olmamakla beraber, tercihe değer hususiyetleri de vardı. ”
Vecihi K-VI uçağı, Türk uçak imalat
tarihinde atılan ilk adımdır. Maalesef
sahip çıkılması ve desteklenmesi gerekli olduğu bilincine varılamamıştır. Oysa incelediğimizde o zamanki
dünya havacılığı teknolojisi ile aynı
seviyededir. Örneğin Türkiye’nin
1924 yılında Fransa’dan aldığı Avions Caudron C.59 tipindeki uçağın
motoru 80 bg, hızı 180 km, tam yük
kalkış ağırlığı da 890 kg idi.
Vecihi Hürkuş, izin almadan uçtuğu
gerekçesi ile beraber yola çıktığı,
uçağının yapımı için müsaadesini
ve yetkisini aldığı Albay Muzaffer Ergüder tarafından cezalandırılır. Oysa
çaresizlik içersinde bırakılmıştır.

Türk milletinin neler yapabileceğini
ispat etmek için uçmak zorunda kalmıştır. Havacılık sanayini ülkemizde
kurma idealini Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde ararken
aslında yanı başındaki Vecihi bilerek
veya bilmeyerek görülmemiştir. Belki de kıskançlıkla görünmek istenmemiştir. Hakkında alınan bu yanlış
karar neticesinde istifa ederek Hava
Kuvvetleri'nden ayrılır. İzmir’den
Ankara'ya gider, kurulmakta olan
Türk Tayyare Cemiyeti'ne (TTC)
(şimdiki Türk Hava Kurumu) katılır. Türk Hava Kurumu'nun kurucu
beş üyesinden biridir. Türk Tayyare
Cemiyeti Nizamnamesi'nin (THK
Tüzüğü) hazırlanmasında öncü rol
alır. 15 Mart 1925’te Bolu Milletvekili Cevat Abbas tarafından TBMM’ye
sunulan tüzük kabul edilir ve Türk
Hava Kurumu kurulmuş olur. Vecihi, Fen Şubesi'ni organize etmekle
görevlendirilir. Amacı, Gazi Mustafa
Kemal'in "İstikbal Göklerdedir." yönergesiyle havacı bir kuşak yetiştirmek için bir okul açmak, milli bir

VECİHİ K-VI: İlk Türk Uçağı, 1925 (Gönül Hürkuş Arşivi)

Cumhuriyetimizin henüz birinci yılında, tasarımı Tayyareci Vecihi Hürkuş tarafından projelendirilerek Seydiköy Hava Meydan Komutanlığı Fen memurluğuna
sunulmuş, tetkik edilerek onaylanmıştır. Daha sonra proje bütçelendirilerek yapılması uygun görülmüştür.

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO

J

$ï86726 2017 Jwww.mmo.org.tr

28
hava sanayi kurulmasına katkıda
bulunmaktır.
Hürkuş, yaptığı Vecihi K-VI uçağını geri alıp, TTC.'nin bağış toplama
faaliyetlerinde kullanmak ve halka
havacılık sevgisini aşılamak ister, fakat uçağını geri almayı hiçbir zaman
başaramaz.

9HFLKL)DKDP7D\\DUHúQüDD
)DEULNDV× 
Vecihi –XIV Spor-Eğitim Uçağı
Vecihi Hürkuş, Gaziemir’de Vecihi K-6
uçağını yaptıktan sonra Ankara’ya
gelmiş ve Türk Hava Kurumu’nun
(THK) kurulmasında rol almıştır.
TOMTAŞ’ın test pilotluğunu da yapan
Vecihi Hürkuş, TOMTAŞ’ın 1928’da kapanmasının ardından tekrar THK’deki
eski vazifesi olan teknik şubede çalışmaya başlamıştır. Ancak üç yıl önceki
çalışma ortamını bulamaz. 1928’in ilk
aylarında bir tayyare projesi hazırlar;
fakat THK’de uçak yapma fırsatı bulamadığı gibi yapmaması için de uyarılır.
Bunun üzerine çizimini tamamladığı projesini kendi imkânları ile yapmaya karar verir. Çalıştığı kurumda
hayata geçirme fırsatı bulamadığı
projesini geliştirerek yeni bir proje
olarak Vecihi XIV’ü hazırlar. “14” rakamının anlamı, Vecihi Hürkuş’un 1930
yılına kadar geliştirdiği projelerin on
dördüncüsü olmasından gelmektedir. Vecihi, çizdiği projelerden 6, 14,
15 ve 16’ıncısını gerçekleştirmeyi başarmıştır.
Vecihi Hürkuş, ilk Türk spor-eğitim
uçağı olan “VECİHİ – XIV’ün yapımına
makinist Hamid, makinist Yusuf ve
iki marangoz arkadaşı ile birlikte 19
Haziran 1930’da başlamıştır. Büyük
bir gayret ve insanüstü bir çalışma ile
yapımını dört ay gibi sürede tamam-
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VECİHİ K-VI: İlk Türk Uçağı, 1925 (Gönül Hürkuş Arşivi)

28 Ocak 1925 tarihinde ilk ve tek test uçuşu Vecihi Hürkuş tarafından yapılmış,15
dakika havada kalmış ve emniyetli olarak yere inmiştir. (Fotoğrafta, başarılı uçuştan sonra kurban kesildiği görülmektedir.)
VECİHİ K-VI İlk Türk Uçağının Teknik Özellikleri [4]
Tayyare tipi

:

Vecihi K-VI Keşif Uçağı

Motor

:

Benz marka, 6 silindirli su soğutmalı, 200 bg

Tam genişlik

:

11.700

m

Tam uzunluk

:

7.610

m

Tam yükseklik

:

3.00

m

Kanat taşıma sathı

:

31.800

m2

Boş ağırlık

:

830

kg

Mürettebat

:

160

kg (İki kişilik)

Akaryakıt

:

200

kg

Tam uçuş ağırlığı

:

1270

kg

Kanada düşen ağırlık

:

40

kg/m

Motor kuvvete düşen ağırlık :

7,70

kg/bg

En yüksek sürati

:

207

km/saat

Seyahat sürati

:

188

km/saat

Askı sürati

:

83

km/saat

Pervane çap

:

2850

mm

Pevane hatvesi

:

2740

mm

Ebatları

Ağırlıkları
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meşgul etmeyi düşünmüş buna göre
iş programı tanzim etmiştim. Birkaç
gün içinde tutumuma alışan arkadaşlarım, memnunlukla benim çalışma
metoduma uydular, bu suretle iş saati
hesabımda büyük kazanç olmuştu.
Mesai süresi sekiz değil, on iki saat
oluyor ve hiçbir elemanım bundan
şikâyet etmiyordu, özellikle makinistim Hamit benimle maraton yarışmasındaymış gibi paydos etmiyor ve
yanımdan ayrılmıyordu [4]."

(Tayyareci Vecihi Müzesi Derneği Arşivi)

1925 yılında Türk Hava Kurumu
amblemindeki Vecihi K-VI Uçağı,
amblem Vecihi Hürkuş tarafından
çizilmiştir. Uzun yıllar Türk Hava Kurumu bu amblemi kullanmıştır.

lamış, 16 Eylül 1930’da da ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir.
1933 yılında Vecihi Kadıköy’de kurduğu fabrikada kendi projesi olan
Vecihi-XIV, XV, XVI tipinde uçaklar
yapmıştır. Daha sonra bu uçaklarla
Türkiye'nin ilk sivil tayyare mektebini
(uçuş okulu) kurarak ilk sivil pilotları
yetiştirmiştir. Bu pilotlardan birçoğu
daha sonra THK’de pilot olarak çalışmışlardır.
“…Bir Tayyarenin inşası ne kadar basit olsa da, çalışma süresi olarak en az
5.000 saate ihtiyaç vardır. Beş kişilik
bir kuvvet, normal mesai şartları ile üç
aylık zaman 3.600 saat eder, geri kalan hizmeti sağlamak beni düşündüren bir zorluktu. Bu zorluk karşısında
çalışma saatini uzatmak, yoruculuğu
hissettirmeyecek bir hava yaratmak
suretiyle iş arkadaşlarımı neşe içinde

Vecihi, uçağını 1930 yılında bir buçuk
aylık yıllık izninde yapmayı planlar
fakat bu süre yetersizdir. Bu nedenle süreyi bir buçuk ay daha uzatır ve
uçağını üç ay içinde bitirmeye mecbur kalır. Böylece 1930 yılı Haziran
15'ten itibaren iznini alarak projesini
hiçbir eksik bırakmadan tamamlamış olarak İstanbul'a hareket eder.
Evi Kadıköy'de olduğundan kendine uçağını yapmak için Keresteciler
Sokağı'nda bir mağazanın üst katında bir yer bulur ve burayı kiralar.
İlk iki gün ihtiyacı olan malzemeleri
hazırladıktan sonra üçüncü gün, iki
marangoz, bir hızarcı, bir tesviyeci ve makinist Hamit ve Yusuf ile 19
Haziran’da işe başlar.

bakımından hiçbir sıkıntı çekmez;
çünkü yerli malı malzeme kullanmıştır. Vecihi çok önem verdiği bu özel
konuyu şöyle anlatmaktadır:
“Tayyaremin yüzde 55’i oranında imal
malzemesi ağaç, çeşitli kereste ticarethanelerinde yaptığım araştırmalarda
30–40 yıllık malları normal ısı şartlarında kurutulmuş olarak buluyordum.
Bu ağaçlarda havacılık tekniğinde
aranılan vasıfları bol bol bulmuştum.
Alman uçak inşaatında kullanılacak
kerestelere ait norm esaslarına uygunluğu bizzat yaptığım ve bazı müesseselerde yaptırdığım statik denemelerle buluyor ve tam güvenle Amerikan
Spruss ağaçlarını kullanmak ihtiyacını
duymuyordum. Çünkü aynı vasıfları
yerli mallarımızda bulmuştum. Benim
üzerinde önemle durduğum husus
özellikle yerli mallarımızı değerlendirmek sureti ile uçak imalatını kolaylaştırmaktı.

Vecihi planları doğrultusunda ön çalışma olarak tüm detay parçaları son
haline gelecek şekilde örnek olarak
hazırlamıştır. Daha sonra ekip ahşap,
çelik ve alüminyumdan aynı parçaları hazırlar. Vecihi çok sıkı denetlediği
bu on beş günlük sürecin ardından, 2
Ağustos 1930’da makinist Hamid ve
Yusuf’la birlikte uçağın parçalarının
montajına başlar.

Anadolu yarımadasını kaplayan ormanlarımızdaki ağaçların, düşüncelerimi tatmine kâfi geldiğini görmüştüm.
Yaptığım statik denemelerde güvenle
kullanıyordum. Bu imalatta ihtiyaç
olan kontrplaklarımı Rus malı kullanmıştım, ama bunun da yerli malı olarak temini imkânlarını ihmal etmedim.
İstanbul Sütlüce'de bulduğum Kelebek
Kontrplak Fabrikası idaresi ile yaptığım görüşmelerde başarı elde edilmiş,
verdiğim numunelere göre fabrika 1
mm kalınlıkta kontrplak yapmaya muvaffak olmuştu ki 1932 yılında açtığım
tayyare mektebimin atölyesinde inşa
ettiğim tayyarelerde hep Kelebek fabrikasının mamulâtını kullanmıştım.”

Hazırlanan parçalar yerlerine takılarak ve tutucu tellerin alıştırılması ile
gövde montajı tamamlanmış ve böylece Vecihi XIV uçağı meydana gelmeye başlamıştır. Vecihi, malzeme

O tarihte Türkiye’de bulunması
mümkün olmayan veya yapılamayan
kanat bezi, emait (kanat bezi üzerine
sürülen bir çeşit boya), tandör (çelik tellerin tutturucusu), çelik cıvata
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gibi gerekli olan malzemeleri Vecihi,
Yeşilköy'de Fransız Cidna hava nakliyat şirketinin Müdürü M. Pontiere'in
yardımı ile Fransa’dan temin etmiştir.
Uçağın yapımında kullanılan malzemeler yüzde 55 ağaç, yüzde 25 bez,
alüminyum, çelik, yüzde 20 motor
(çelik-demir) maddelerinden oluşmakta idi. Pilot mahalli borda saatleri
Sadefi Vasıf Bey, yağ deposu Agop
Usta tarafından yapılmıştır. Motor
Çekoslavak malı, markası Gnomm et
Rohn 1250 devir/dakika ve 110 beygir gücünde idi.
Aslında bu aşmada şu tespiti yapmak
hiç de yanlış olmaz: Vecihi Hürkuş, bir
uçağın üretimi için gerekli olan, tasarım, imalat, kalite kontrol, uçuş ve yer
test işlemleri gibi adımların tümünü
kendisi yapmıştır. Uçağın imalatını
ekibi ile birlikte yapmakta; fakat kalite kontrolünü ve test işlemlerini yine
kendisi yapmaktadır. Vecihi, makinistleri Hamit ve Yusuf ile yapımına
başladığı uçağının imalatını 89 günde tamamlamıştır.
Vecihi ilk tecrübe uçuşunu 16 Eylül
1930’da saat 15.00’da Kadıköy Kızıltoprak mevkiinde büyük bir kalabalığın önünde başarıyla gerçekleştirmiştir. Havada on beş dakika kalmış,
uçağının tüm kumanda ve kabiliyetini kontrol etmiş ve tam netice alarak
yere inmiştir. 17 Eylül’de ikinci tecrübesini Yeşilköy’e giderek yapmış ve
uçağının yeterliliğini görmüştür.
Bu onun tasarlayarak yaptığı ikinci
uçak ve başarıyla gerçekleştirdiği
ikinci tecrübe uçuşudur. Aslında o tarihte kazanılan bu başarı müthiş bir
olaydır. Çünkü günümüzde dahi bir
uçağın ilk tecrübe uçuşunda başarı
sağlanması oldukça nadirdir. Özellikle Avrupa’da ve Amerika’da birçok
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kişi ilk tecrübe uçuşlarında hayatlarını kaybetmiştir. Örneğin çok yakın
bir tarihte Nisan 2011’de, Gulfstream Aerospace şirketinin yeni yaptığı
G650 tipindeki uçak otuz birinci test
uçuşunu gerçekleştirmek üzere kalktığı anda sağa çekerek yere çakılmıştır. Ne yazık ki bu olayda iki pilot ve iki
test mühendisi hayatını kaybetmiştir.
Bu esnada Vecihi sadece bir pilot
olarak değerlendirilecek olursa, o
tarihte dünyanın sayılı pilotlarından
olduğunu söyleyebiliriz. 1924 yılında Hava Müfettişi Muzaffer Ergüder
ile Hava Kuvvetleri, 1925 yılında da
Başkan Cevat Abbas ile Türk Hava
Kurumu kadrosunda iken Almanya,
Fransa, İngiltere ve İtalya’ya uzun süreli seyahatler yapmıştır. Amacı Türk
havacılığının kuruluş çalışmaları için
inceleme seyahatleri olan bu gezilerde Vecihi, ilk defa gördüğü uçaklarla yüzlerce tecrübe uçuşu yapmış
ve Avrupalıların büyük hayranlığını
toplamıştır. Almanya’da Robach ve
Junkers, Fransa’da Moran, Nieuport,
Dewoiton, Potez, Bregue, Henriot,
Gaudron, Goliat gibi şirketlerin uçaklarını test etmiş ve özellikle Fransa’da
gazetelerde “Türk Ası” olarak haber
yapılarak büyük ilgi toplamıştır. Potez 25 tipindeki uçağın test uçuşunda yaptığı akrobasiden etkilenen
fabrika yetkilileri Vecihi’ye 29 Ağustos 1925’te Atlantik uçuşunu teklif
etmişlerdir. Buna ekip şefi Cevat Abbas Bey izin vermediği gibi Fransız
Aero Kulübü de bir Türk’ün böyle
bir uçuşa layık görülmesine karşı
çıkmıştır. Bu uçuş daha sonra Amerikalı Charles A. Lindbergh tarafından
New York’tan Paris’e 21 Mayıs 1927
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
Vecihi, 1926’dan 1928 yılına kadar
TOMTAŞ’ın baş tecrübe pilotudur.
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Vecihi Hürkuş 18 Eylül 1930'da
Yeşilköy’den Vecihi-XIV uçağı ile
havalanarak 500 kilometre mesafede Ankara hipodrom meydanına
inmiştir. 29 Eylül 1930 tarihinde, o
zamanki yetkili kurum olan, İktisat
Vekâleti’ne resmi teknik muayenesi
ile seyrüsefer ve uçuş izni almak için
uçağının teknik dosyası ile müracaat
etmiştir. Ne var ki Vecihi Hürkuş’un
bu müracaatına 14.10.1930 tarihinde yazılı olarak şu cevap gelir:
Tayyareci Vecihi Bey
Türk Tayyare Cemiyeti
Ankara
Vecihi XIV tipi tayyare her ne
kadar tecrübe uçuşlarında ve
takiben İstanbul'dan kalkarak
Ankara'ya kadar hava yoluyla
yaptığı uçuşlarla uçuş kabiliyetinin yerinde olduğu anlaşılmış
ise de, tayyarenin aerodinamik
vasıflarını tespit edecek elimizde
hiç bir vasıta bulunmadığından
fennen muayenesine imkân görülmemiş ve bu suretle icap eden
seyrüsefer vesikası verilememiştir [4].
İmza
M. M. V. Hava Umuru Umum (Sivil
Havcılık Genel Müdürlüğü)
Müfettişi Y.
Miralay Macid
Böylece Vecihi büyük umutlarla
yaptığı uçağı Türkiye’de çığır açacak
zannederken Türk havacılık makamlarınca onaylanmamış, hatta uçağına el konularak uçmasına müsaade
edilmemiştir. Oysa uçağın aerodinamik özelliklerini ölçecek aletlerin olmayışı bu makamların eksikliğidir, bu
sorunu çözmeleri gerekmez miydi?
Vecihi, bu konuda kitabında şunları
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söylüyor: “O tarihte Türk hava teşkilatında tayyare mühendisi yoktu.
Hatta havacılık ilmine vakıf arkadaş
da yoktu. Hava Umuru Umum Müfettişlik Beşinci Şubesi'nin vazifesi,
satın alınan tayyarelerin normal işlemlerini yapmaktan ibaretti. Satın
alınan tayyareler gelir, Eskişehir'de
komisyon huzurunda uçurulur ve
kabul raporu gelince Fen Şubesi bu
muameleyi tekâmül ettirirdi.”
Gönlümüz ister ki bugün Vecihi’ye
artık her şeyimiz tam diyebilelim.
Ama ne yazık ki diyemiyoruz ve
aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Ancak, 18
Ekim 2011’de Türk havacılığı için
çok önemli ve sevindirici bir gelişme oldu. Milli Savunma Bakanlığı ile
Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan
bir protokole göre, TUSAŞ tarafından
tasarlanarak yapılmakta olan yerli
Hürkuş eğitim uçağı projesi üzerinden EASA (Avrupa Sivil Havacılık
Otoritesi) ile sertifikasyon işlemleri
gerçekleştirilecek.
İmza töreninde konuşan Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım özetle şöyle
demekte: “Hürkuş adı verilen, Vecihi
Hürkuş anısına Türk sivil havacılığının kendi özgün uçağını geliştirmeye yönelik ilk adımı olacak bu eğitim
uçağının sertifikalandırılması, test
edilmesi ve onayının verilmesi ile
dâhil olduğu EASA sistemi içerisinde
bu yetkiye sahip olacak. Bu noktada
EASA’dan alınan desteğe devam edilecek. Ancak asıl önemlisi, Savunma
Sanayi Müsteşarlığı, TAİ marifetiyle
de teknik imkân ve kabiliyetleriyle
eksik uzman ihtiyacını buradan karşılayacak ve böylece kendi özgün
uçağımızın yapımına ve bunun belgelendirilmesine yönelik çok önemli
bir projeyi başlatmış oluyoruz [7]."
Vecihi’nin 1930’lu yıllarda sertifikas-

yon için verdiği savaşı, Türkiye’nin
2011 yılından sonra onun adının
üzerinden veriyor olması ne ilginç
bir olaydır.
Şimdi işimiz 1930’lu yıllara göre
daha zor olacak. Çünkü o yıllarda
her ülke kendi otoritesine sahipti.
Eğer Vecihi’nin uçakları o zamanki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) tarafından sahip çıkılarak
sertifikalanmış olsaydı Türkiye, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi’ne (JAA)
uçak imal eden ülke olarak katılmış
olacaktı. Ve şu anda herhangi bir Avrupa ülkesi üzerinden sertifikasyon
işlemlerimizi yaptırmayacak, otorite
bir ülke konumunda olacaktık. Bununla birlikte geç de olsa bile böyle
bir işlemin farkına varılarak sürecin
başlatılması çok sevindiricidir.
Vecihi-XIV uçağına seyrüsefer vesikası verilememiş olması Vecihi’yi
çok üzmüş olmasına rağmen kesinlikle yıldırmamıştır. Kendinden öyle
emindir ki, uçağının bir başka ülkede
sertifikalanmasını ister ve 1930 yılı
Genel Kurmay Başkanlığı Havacılık
biriminde çalışmakta olan eski öğrencilerinde Binbaşı Şefik Çakmak’a
şunları kırık kalbi ile iletir: “Tayyaremin muayenesi için, Fen Şubesi,
elinde aerodinamik vasıfları tespit
edecek vasıta bulunmadığını ileri sürüyor. Fen Şubesi, fenni muayenelerin icap ettiği vasıtaları henüz tatmin
etmemiş bulunuyorsa, bütün varını
vermek suretiyle milli havacılığımızda muvaffak bir eser meydana getirmiş bulunan bir vatandaşın kabahati
nedir? Binaenaleyh, bu haksızlığın
giderilmesini ve tayyaremin kurtarılmasını tekrar tekrar sizin vicdanınıza
bırakıyorum.
Eğer hakikaten Fen Şubesi, bu tayyarenin muayenesine muktedir de-

ğilse, bu muayenenin bir dost devlet
servis tekniğinde yaptırılması büyük
Erkan-ı Harbiye'miz için mümkün
olmayan bir mesele değildir. Mesela hükümetimizin son tayyare satın
aldığı Çekoslovakya hükümeti servis
tekniğine bu fenni muayeneyi tevdi
etmesi hiç gayri tabii bir şey olmaz.
Hususu ile Çek tayyareciliği ve tekniği yüksek, Avrupa devletlerinin içinde en yakın olanıdır. Bu suretle bu
milli eserin hakiki kıymeti tam olarak
meydana çıkmış olur.”
Birkaç gün sonra Fuat Bulca’nın da
girişimleri neticesinde Türk Hava
Kurumu’ndan 10 Kasım 1930 tarih
ve 33731 numaralı izin belgesi gelir.
Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak
tarafından imzalı belgede “Vecihi
Bey'in, milli mücadelede çok hizmeti görülmüş değerli bir tayyareci
olmasını takdiren” Vecihi-XIV uçağının Çekoslovakya’da sertifikalanması için gerekli müsaade verilmiştir.
Fevzi Çakmak, Vecihi’yi Kurtuluş
Savaşı’nda gösterdiği başarıdan,
deyim yerindeyse gözü kara pilotluğundan tanımaktadır.
Bu sefer Vecihi, Gaziemir’de kalan
uçağının aksine uçağını kurtarmıştır.
Uçağını Ankara’da sökmüş, verilen
vagona yerleştirmiş ve demiryolu
ile Haydarpaşa’ya oradan da Prag’a
göndermiş, kendisi de vize işlemlerini tamamladıktan sonra başka bir
trenle Prag’a gitmiştir.
Prag'da ilk iş olarak Çekoslovakya Ulaştırma Bakanlığı Havacılık
Dairesi’ne müracaat eder. Kendisine
Dr. Müh. Styha eşlik eder ve devleti
adına çok yardımcı olur. Çek hükümeti, Türk Büyükelçiliğinin girişimleri ile Vecihi’nin uçağının sertifikalanmasını bir devlet işi olarak kabul
etmiş ve gerekli kolaylığı sağlamış-
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tır. Burada şunu anlıyoruz ki Türkiye
Cumhuriyeti Devletinden bazı yetkililer Vecihi’ye sahip çıkmış ve Türk
Büyükelçiliğini bu konuda görevlendirmiştir.

Günümüzde de aynı hataların yapılmaması adına bu konuyu geniş ve
net olarak anlatmaya çalışmaktayım.

3UDJ·GD7HVW8oXüODU×
Birinci Test Uçuşu: 09 Nisan 1931

Vecihi-XIV uçağı, Uluslararası Sivil
Havacılık Komisyonu CINA (Committe International de Navigation Aerien) tarafından, kötü hava şartlarının
altında 9-25 Nisan 1931 tarihleri
arasında altı test uçuşuna tabi tutulmuştur [4].
Bu testler 500, 1000, 1500, 2000,
2500 ve 3000 metre olarak gerçekleştirilmiş, 2500 metrede sıcaklık -22
ºC dereceye düştüğü halde başarıyla
gerçekleştirilmiştir. Uçak yapısında kullanılan tüm malzemelerinin
sertlik ve sağlamlık test kontrolleri
neticesinde, “Dünyanın en iyi spor
tayyarelerinden biridir.” diye Prag’da
sertifikalandırılmıştır.
Bu testleri yine Vecihi’nin kitabından
alıntı yaparak aktarmamın en doğru
iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü
onun içinde en önemli konu çektiği
bir sürü zorluktan ziyade uçağının
sertifikalanması idi. Benim için ise
elimde bir kopyası bulunan 60 sayfalık 1931 yılında verilmiş Vecihi-XIV
uçağına ait statik hesap raporunun
önemini anlatmaktır. Bu sertifika
basit bir marangozhanede yapılan
bu uçağın aslında dünya standartlarında olduğunun kanıtıdır. Bu aynı
zamanda o yıllarda Vecihi’nin teknisyen ve pilot olarak kendi deyimi ile
havacılık ilminde nerde olduğunun
da göstergesidir.
Türkiye bu sırada yurt dışından
uçak almakta ve Kayseri Tayyare
Fabrikası’nda da lisans altında uçak
üretmeye çalışmakta ancak yanı başındaki Vecihi’yi görememektedir.
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Bu programa göre birinci vazife serbest bir uçuştu. Derhal tayyareme
atladım ve motörümü çalıştırarak
kısa bir rule ile yerden ayrıldım. Komisyonun gözlerinden ayrılmamak
şartı ile tayyarenin serbest uçuş vasıflarını ve normal dönüş kabiliyetlerini gösterdim.
İkinci Test Uçuşu: 10 Nisan 1931
Mühendis Bervida, tayyareye iki paragraf yerleştirdikten sonra, programın bu göreve ait notunu açıkladı.
Tayyarenin yerden kalkış mesafesi,
kalktığı noktadan itibaren 600 metre
mesafede yükselme kapasitesi ve bu
uçuşa devamla ilk üç dakikada tayyarenin yükseliş kabiliyetini kontrol idi.
CINA (1) mevzuatına göre, bu sınıf
tayyareler ve emsali için kalkış mesafesi 250 metre, 600 metre mesafe
dâhilinde yükselişin 20 metre olması
ve ilk üç dakikada yükseliş haddinin
450 metre olması icap ediyordu.
Netice: Kalkış mesafesi 83 metre,
600 metre düz çıkışta 46 metre ve
ilk üç dakika zarfında kazanılan irtifa
560 metre olarak tespit edilmişti.
Üçüncü Test Uçuşu: 11 Nisan 1931
120 kilometre mesafe üzerinde seyahat süratinin tespiti idi. Sis dalgaları arasında bocalarken yağmur da
mütemadiyen yağıyordu. Bu vazife
50 dakika devam etti, geldim limana indim. Komisyon, havanın fena
olması hasebiyle vazifenin tekrarını
istediğinden tekrar yükseldim ve de-
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vam ederek ikinci 120 kilometreyi de
yaptıktan sonra limana indim.
Netice: Aradaki iniş, kalkış da dâhil
olmak üzere yapılan hesaba göre
tayyarenin seyahat sürati ortalama
olarak saatte 135 kilometre olarak
tespit edildi.
Dördüncü Test Uçuşu: 16 Nisan
1931
En yüksek süratin ve en düşük tutunma süratinin tespiti tecrübesi
idi. Fena hava sebebiyle, motor devri ufki uçuşta normalde 1250 iken
1180'den yukarı yükselemiyordu.
Aşağıda komisyonun verdiği talimata göre, kontrol gruplarının verecekleri flama işaretlerine göre hareketimi uyduracaktım.
Netice: En yüksek sürat saatte 155
kilometre ve askı sürati de saatte 61
kilometre olarak tespit edildi.
Beşinci Test Uçuşu: 17 Nisan 1931
İrtifa uçuşu tecrübeleriydi. Hava da
kısmen müsait, meydandayız. Komisyon irtifa uçuşu için gerekli hazırlıklarla meşgul, her tecrübede olduğu gibi ağırlıklar kontrol ediliyor
ve tayyareye iki barograf konuyor,
ben de motörümü çalıştırarak uçuşa
başlıyorum. 500, 1000, 1500 ve 2000
metrelere yükseliş çok iyi, hava açık
ama kuzey iklimi çok soğuk, 2000
metrede ısı -22 ºC idi. Bu soğuğun
tesiri olacak, bilhassa 2500 metreden sonra motor ahenginde hafif aksama ve uçuş hızında haddini aşma
hissedilmeye başladı, buna rağmen
3000 metreye yükseldim, bu yükselişteki zamanı plana uygun bulmaktan memnundum ve daha fazla motörümü hırpalamamak için bundan
sonraki tavan uçuşunu yapmaktan
vaz geçerek inmeye başladım.
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Netice: 1000 metreye 8, 2000 metreye 19 ve 3000 metreye 32 dakikada
yükseliş normal olarak kabul edilmiş
ve yapılan hesapla azami irtifa 3500
metre olarak anlaşılmıştı.
Altıncı Test Uçuşu: 18 Nisan 1931
Manyabilite-tayyarenin
muhtelif
uçuş vaziyetlerinde kumandalara
karşı uyumu ve hassasiyeti tecrübe
edilecekti ki bunu tespit için istenen
akrobatik uçuştur.
CINA normuna göre, bu kapasitede
tayyarelerde (mektep ve spor tayyarelerinde) yüksek akrobasi hareketlerini pilot arzusuna bırakmak
teamüldür. Nitekim komisyon reisi
bu kaideyi hatırlatıp icrasını arzuma bırakmış ve beni bu samimi beyanıyla memnun etmişti. Hemen
tayyaremin yanına gelerek içindeki
fazla ağırlıkları çıkardım ve havalandım. Yüksek irtifaya ihtiyacım yoktu,
300 metrelik irtifayı kâfi bularak her
çeşit akrobasi oyunlarına başladım,
bu hareketlerde uçağım alçalmak
değil aksine yükseliyordu, başarımın
neşesi içinde yaptığım bu uçuşların
sonucunu bir ters uçuşa bağladıktan
sonra tam 80 derecelik bir akışla irtifamı düşürdüm ve yere indim. Bu
uçuşlarım hava limanında bulunan
birçok insanın takdirini çekmekle
beraber komisyon azalarının kanaatlerinde de en küçük bir tereddüt
bırakmamıştı.
23 Nisan 1931, Gazino: Güzel çiçeklerle süslenmiş küçük bir parkın ortasında ve liman, direksiyon binasının arkasında idi. Mühendis Bervida
ile gazinonun içine girdikten sonra
büyük salonun kapısından ayağımı
atarken bütün vücudumun titrediği1

ni hissetmiştim. Tam karşıma gelen
duvarın ortasında etekleri düğümlenmiş Türk ve Çek bayrakları içinde
defne dalı ile çerçevelenmiş beyaz
bir levha üzerinde büyük harflerle
"Yaşasın Türk Tayyareciliği" yazısını
görmüş, önce bu yazıyı, sonra da
salonda bulunanları selamlamıştım.
İki saat kadar neşe içinde uzayan yemekten sonra Dr. Styha ayağa kalktı
ve kendisine getirilen büyük bir zarfı
bana verirken Türk havacılığının yükselmesi temennilerini tekrar etti [4].
Derin saygı ve şükran sözleriyle aldığım bu zarfın üzerinde: "Vecihi
XIV tip tayyaresi" yazılı idi. İçinde
tayyaremin beynelmilel CINA vasıflarına haiz iyi bir mektep ve spor
tayyaresi olduğuna dair bir diploma,
tayyarenin aerodinamik ve statik hesapları ve protokol bulunuyordu. Vesikaların hepsi de tasdikli ve Nafıa
Nezareti'nin mühürlerini taşıyordu.1
Vecihi, trenle getirdiği uçağı ile dönüşte Prag’dan İstanbul’a 2000 kilometrelik bir uçuş planı yapar. 25
Nisan 1931'de Prag’dan havalanır,
önce Avusturya'nın kuzey batısında Linz şehrine uğrar, oradan Tuna
nehrini takip ederek Viyana’ya gelir.
Burada hava muhalefetinden birkaç gün beklemek zorunda kalır.
Viyana’dan Budapeşte’ye ve oradan
Belgrad’a, sonra Niş civarından Kreşovaç ve daha sonra Sofya’ya gelir. 5
Mayıs’ta Sofya'dan kalkar ve halkın
büyük tezahüratı içersinde Edirne'ye
iner. Ertesi gün İstanbul ve oradan
da Ankara’ya gelmiştir.
Daha sonra, Vecihi, uçağı ile Türk
Hava Kurumu namına iki turne yapmıştır. İl il binlerce kilometre uçarak
THK’yi tanıtmış ve birçok Türk genci-

ni uçurarak onlara havacılığı sevdirmiştir.
Türk Hava Kurumu namına birinci
turne, Kızılcahamam, Gerede, Bolu,
Ereğli, Zonguldak, Cide, Sinop, Samsun Trabzon, Sarkışla, Akdağmadeni,
Sorgun, Yozgat, Sungurlu, Kalecik ve
Ankara’ya olmuştur.
İkinci turnede Ankara'dan başlayan
uçuş Aksaray, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, Muğla, Aydın, Denizli,
Uşak, Eskişehir, Adapazarı, İzmit ile
devam etmiş ve İstanbul Yeşilköy'de
son bulmuştur.
Turneleri büyük bir başarıyla tamamlanmıştır. Kurum şubeleri bağışlarla
zenginleşmiştir. Fakat gittiği yerlerden günlük raporlar çekmedi bahanesi ile 3 Kasım 1931 tarihli telgrafla
büyük yardımcısı makinisti Hamit'in
işine son verilir. Hürkuş'a ödenen
uçuş tazminatı kesilerek Vecihi XIV
uçağı uçuştan men edilir. Oysa Vecihi raporları çekilmesi için THK il veya
ilçe başkanlıklarına vermiştir. Bundan sonraki uçuşların Milli Savunma
Bakanlığı tarafından verilecek uçakla
gerçekleştirileceği bildirilir. Bu durum Hürkuş'un kurumdan ayrılmasına neden olur.

9HFLKL6LYLO7D\\DUH0HNWHEL
9670
1932
yılında
Vecihi
Hürkuş
Kadıköy’de Türkiye'nin ilk sivil uçuş
okulu Vecihi Sivil Tayyare Mektebi’ni
(VSTM) kurmuştur.
1933 yılında Vecihi Faham Tayyare
İnşaa Fabrikası’nda kendisinin tasarlamış olduğu projelerini Vecihi-XIV,
XV, XVI tipindeki uçakları öğrencileri ile birlikte imal etmiştir. On iki

Vecihi XIV Uçağı'nın statik hesaplama raporu 60 sayfadır. Ulus THK Müzesi'nde bir kopyası bulunmaktadır.
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öğrencisinin isimleri; Sait (Bayav),
Tevfik (Aytan), Muammer (Öniz),
Abdurrahman (Türkkuşu), Salih, Osman (Kandemir), Rıza, Hikmet, Hüseyin, Kenan, Eribe ve Türkiye’nin
ilk kadın pilotu olan Bedriye
Gökmen’dir [4]. Öğrencilerin eğitimi sırasında hiçbir kaza olmamıştır.
Çok zor ekonomik koşullarda eğitim
yaparken bazı kurumların, örneğin
Tekel İdaresi'nin ve İş Bankası'nın
reklâmlarını yapmış, bazı vatansever yetkili kuruluşların da yardımlarını görmüştür.
Nuri Demirağ, 1933 yılında havacılık
sanayini kurma çabaları içinde ziyaret ettiği fabrikasında Vecihi’ye “Okulunuza nasıl yardım edebilirim?” diye
sorar. Vecihi, “Nuri Bey, okulumuza yapılacak en güzel yardım uçuş
araçlarımıza bir uçak daha katmakla
mümkündür.” der. Demirağ’ın "Güzel,
bir uçağın maliyetini ve ne kadar zamanda yapıldığını bana söyleyebilir
misiniz?" sorusuna, "Evet, efendim
atölyemizde bir uçağın yapımı yaklaşık olarak 90 günlük süre ve maliyet de 5.000 lira civarında oluyor.”
cevabını verir. Yardım sever biri olan
Nuri Bey, "Okulunuza yardım olmak
üzere bu günden itibaren emrinize
bir uçak bedeli 5.000 lira ayırıyorum."
der ve veda ederek okuldan ayrılır.
Bu ziyaret Vecihi Hürkuş’un okuluna
yeni bir uçak kazandırır ve böylece
Vecihi XVI tipli Nuri Bey uçağı doğmuş olur.
Vecihi, kurduğu okulda bulunan öğrencilerden para alamaması ve fabrikasında imal ettiği uçakları satamaması neticesinde maddi krize girer.
Bu durumda öğrencilerini bırakmaz
ve yardım çareleri arar. Aldığı reklam
gelirleri yetersiz kalır, bu durumda
2

en azından, okulunda eğitim amaçlı
kullandığı benzinden yabancı ülkelerde olduğu gibi vergi alınmamasını
ister. Devlet arşivlerinde bulduğum
1934 yılında yardım amaçlı yazdığı
mektubu Ek-1'de bulabilirsiniz.
1935 yılı başlarında, Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca, çağrılı olarak
Rusya'ya gider. Orada sivil havacılığın durumunu görür ve dönüşünde
Atatürk'e anlatır. Atatürk, gezdiği
her yerde kendisini havadan saygıyla izleyen, gazetelerdeki yazılardan
izlediği Hürkuş hakkında da Fuat
Bey'den bilgi ister. Aldığı cevaplar
karşısında Büyük Atamız, "Ya, öyle
mi? O halde Türk Kuşu namı ile yeni
bir çalışma yolu açın ve Vecihi'den
faydalanın!" emrini verir.
Bunun üzerine 1935 yılında Vecihi Hürkuş’un Türk Kuşu’nu kurması
için THK’de tekrar göreve başlaması
için Ankara'ya çağrılır. O da uçağına atlayarak Ankara'ya gelir. Hürkuş
bu durumdan çok sevinçlidir. Türk
Kuşu'nda yapılması düşünülenler,
onun gerçekleştirmek istediği şeylerdir. Başöğretmen olarak amatör
gençleri çalıştırmak, Etimesgut hangarlarını yapmak, yaz kampı için
uçuş sahası İnönü meydanın bulunması ve yapılması onun idealleri
idi. Okulunda yetiştirdiği öğrencilerinden Sait Bayav, Tevfik Artan ve
Muammer Öniz'in Rusya'ya eğitime
gönderilmesi onun mutluluğu olur.
Ne yazık ki 29 Ekim 1936'da kızı gibi
büyüttüğü yeğeni Eribe'nin2 paraşütünün açılmaması nedeniyle düşmesi ve 30 Ekim 1936 günü şehit olması
onu çok üzmüştür.
1937 yılında Atatürk’ün talimatı üzerine THK tarafından Almanya’ya We-

İlk Türk kadın havacı şehidimizdir. Kabri Ankara Cebeci Şehitliği'ndedir.
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imar Mühendislik Mektebi’ne ihtisas
sınıfında eğitime gönderilir. Bir buçuk yıl sonra mezun olmuş, 27 Şubat
1939'da Tayyare Makine Mühendisliği diplomasını almıştır.
Türkiye'ye döndüğünde Bayındırlık Bakanlığına başvurarak, "Tayyare Mühendisliği Ruhsatnamesini"
almak istemiş, ancak yetkililer, "iki
yılda mühendis olunmaz" diye bir
gerekçe ile talebini kabul etmemişlerdir. Mühendisliğini Danıştay kararı ile kabul ettirir. Oysa Türkiye’ye
çok büyük ümitlerle dönmüştür.
Atatürk’ün ölümü ile 1939 yılında
Türk Hava Kurumu'nda da kadrolar
değiştirilmiştir, dolayısıyla yönetim
anlayışı da değişmiştir. THK yönetimi, onu Van şehrine tayin eder, bunun üzerine THK’dan bir kez daha
istifa etmek zorunda bırakılır.
Aynı tarihlerde Avrupa ve A.B.D. havacılık sanayinin gelişmesi için Vecihilere büyük destekler verilmiştir. Bunun net örneği Igor Sikorsky’dir. 1919
yılında Rusya’dan Amerika’ya göç
eden Sikorsky, Amerikan hükümetin-
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den destek görmüş ve 1930 yılında
yaptığı uçakla okyanusu geçmiştir.

çalışan bir kişi olduğunu net olarak
anlıyoruz.

Vecihi, Alman Junkers firması ile
TOMTAŞ döneminde çalışmış, Ju
A-35 uçaklarının uçuş kumanda sistemlerinde yaptığı modifikasyonlarla Profesör Junkers tarafından büyük
takdir toplamıştır. Profesör Junkers,
Vecihi’nin fabrikasından uzaklaşmasını istemediğini belirtmiş; fakat Vecihi, hiçbir zaman memleketinden
ayrılmayı düşünmemiştir [4].

1942 yılında “Vecihi Havada” kitabını yayınlar. Bu kitabında, 1915-1925
yılları arasında Birinci Dünya Savaşı,
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk
döneminde yaşadıklarını, ilk uçağını
nasıl yaptığını anlatır.
Havacılıktan uzun bir ayrılıktan
sonra, 1947'de Kanatlılar Birliği'ni
kurar. Gençlerin büyük ilgi göster-

VECİHİ - XIV: İlk Türk Spor-Eğitim Uçağının Montajı, 1930, (Gönül Hürkuş Arşivi)

diği bir kuruluş olur. 1948'de Türk
Hava Kurumu'ndan Magister tipi bir
öğrenim uçağı temin ederler. Kızı
Gönül'ün Yazı İşleri Müdürü olduğu
"Kanatlılar" adlı aylık bir dergiyi, 12
sayı çıkarırlar. Ancak, büyük çoğunluğu üniversite öğrencileri olan Kanatlılar Birliği fazla yaşayamaz.
1951'de beş arkadaşıyla birlikte havadan zirai ilaçlama yapmak üzere "Türk
Kanadı" adı ile bir şirket kurar, Sait Bayav ve Muammer Öniz'le İngiltere'ye

TUSAŞ - KT-1T Eğitim Uçağının Montaj Hattı, 2010

Vecihi’nin yaptığı işin uluslararası standartlar seviyesinde olduğu, iki fotoğrafın kıyaslanması ile aynı tekniğin kullanıldığı
çok kolay anlaşılabilir.

Onun en büyük arzusu ve hedefi,
Atatürk’ün Türk Hava Kurumu’nun
kurulmasını sağlayarak gösterdiği
hedef olan, “Uçak ve motorlarının
memleketimizde yapılması” söylemini hayata geçirmek olmuştur.
Çünkü o bunun sıkıntılarını Kurtuluş Savaşı esnasında yaşamıştır ve
malzeme eksikliğinden kırık çıkık
kanatlarla uçmanın ne demek olduğunu çok iyi bilir.
Bugün
baktığımızda,
Vecihi
Hürkuş’un, Mustafa Kemal’in ne demek istediğini en iyi anlayan, ilke ve
devrimlerini en iyi uygulayan, Türk
istiklali ve cumhuriyeti için yılmadan

VECİHİ - XIV: İlk Türk Spor-Eğitim Uçağının Montajı (Gönül Hürkuş Arşivi)
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giderek Auster MK-V tipi üç uçak alırlar. Türkiye'ye döndükten sonra ortaklar arasında çıkan anlaşmazlık üzerine Hürkuş, haklarından vazgeçerek
şirketten ayrılır. 1952'de Paro mamasının reklâmını yapmak için tekrar
İngiltere'ye giderek Percival Proctor V
tipi dört kişilik hafif turist tipi tayyare
alır. Bu tayyare ile değişik müesseselerin reklâmını yapar. Paro bebek
maması, Puro sabunu gibi gıda ve
malzemeleri ufak kâğıt paraşütlerle
uçaktan dağıtarak, kanatlarına taktığı patiskalar üzerine banka isimlerini
yazarak reklamcılık yapar.
6 Ağustos 1954'te, “40. Hizmet Yılı”nı
kutlamak için Yeşilköy Uluslararası
Havaalanı'nın salonunda "Türk Havacılar Bayramı" adıyla bir jübile yapılır.
29 Kasım 1954'te Hürkuş Hava
Yolları'nı kurar. Türk Hava Yolları'nın
seferden kaldırdığı uçaklardan sekiz
tayyare Ziraat Bankası'ndan kredi ile
satın alınmıştır. Bir takım güçlüklerle
uğraşarak hava yollarının sefer yapmadığı yerlere seferler koyarak, izin
vermediklerinde gazete taşıyarak
çalışmak ister, ama kazalar, kaçırılmalar, sabotajlar sonunda Hürkuş Hava
Yolları'nın uçakları uçuştan men edilir.
Buna rağmen, elinde kalan son
uçağını da (TC-ERK) Maden Tetkik
Arama Enstitüsü'nün emrinde kullanarak Güney Doğu Anadolu'da toryum, uranyum ve fosfat arayarak zor
doğa koşullarında çalışır.
Hayatının sonlarında çok sıkıntı
çekmiş, borçlandırılmış, uçamayacak duruma düşürülen uçaklarının
sigorta giderleri ve bunların faizleri
borcuna eklenmiş, icra takipleri, davalar nedeni ile vatana hizmet tertibinden kendisine bağlanan çok yetersiz maaşına bile haciz konmuştur.
Ankara'da anılarını yazarken, beyin
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kanamasından komaya girer. Gözleri ve kalbi göklerde olan Vecihi Hürkuş, insanların aya ayak basmak üzere dünyadan ayrıldığı gün olan 16 Temmuz 1969
tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumar.
Ankara, Cebeci Asri Mezarlığı'nda ebedi istirahatine defnedilir.
Vecihi XIV Uçağının CINA Statik Hesaplama Raporuna Göre
Boyutları ve Teknik Özellikleri:
Tam genişlik
Tam uzunluk
Tam yükseklik
Kanat taşıma sathı
Ağırlıkları
Boş ağırlık
Binenler
Akaryakıt
Bagaj
Tam uçuş ağırlığı
Kanada düşen ağırlık
Motörde kuvvete düşen ağırlık
Uçuş vasıfları (Specification)
Yüksek hız
Seyahat hızı
Tutunma hızı
İniş sürati
Hız kaydı
Tam uçuş ağırlığı ile kalkış mesafesi
İniş mesafesi
Tam ağırlıkla 15 m mânialı kalkış
İniş, 15 m mânialı iniş
Pervane
Çapı
Hatve uzunluğu
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:
:
:
:

8,80
7,20
2,65
24,00

m
m
m.
m2

:
:
:
:
:
:
:

520,00
150,00
150,00
30,00
850,00
35,00
7,70

kg.
kg (İki kişilik)
kg
kg
kg
kg
kg

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kd, %82
155 km/saat
Ekonomik 140 km/saat
60 km/saat
60 km/saat
Vril
45 km/saat
65 m
50 m
110 m
85 m
2500 mm
2500 mm
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Uçağın askerler tarafından el konularak uçuşuna müsaade edilmeyişi

Vecihi Hürkuş ve Makinisti Hamid, Türk
Tayyare Cemiyeti namına 1931 yılında
iki kez Türkiye turu yaparak, Türk Hava
Kurumu’nu ve havacılığı Türk halkına tanıtmıştır.

VECİHİ - XIV: İlk Türk Spor-Eğitim Uçağı, 1931 (Gönül Hürküş Arşivi)

Vecihi Hürkuş'un 1931 yılı Türkiye turnesi, Muğla

Türk Hava Kurumu namına birinci turne, Kızılcahamam,
Gerede, Bolu, Ereğli, Zonguldak, Cide, Sinop, Samsun
Trabzon, Sarkışla, Akdağmadeni, Sorgun, Yozgat, Sungurlu, Kalecik ve Ankara'ya olmuştur.
VECİHİ - XIV: İlk Türk Spor-Eğitim Uçağı, 1930 (Gönül Hürküş Arşivi), Ulus-Gençlik Parkı karşısında yer
alan Devlet Tiyatro binasının Üzerinde
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VECİHİ XV : Eğitim Uçağı, 1933 (Gönül Hürküş Arşivi), Vecihi Sivil Tayyare Mektebi öğrencisi Türkiye’nin ilk
sivil kadın pilotu Bedriye Tahir Gökmen

1932 yılında Vecihi Hürkuş’un Kadıköy’de kurduğu fabrikada kendi projesi olan Vecihi-XIV, XV, XVI tipinde uçaklar tasarlamış ve imal etmiştir. Daha
sonra bu uçaklarla Türkiye'nin ilk sivil Tayyare Mektebini (Uçuş Okulu) kurarak
pilotlar yetiştirmiştir.

VECİHİ – XV: Eğitim Uçağı, 1935-Etimesgut (TVHM Derneği Arşivi)

Vecihi Hürkuş 1935 yılında Türk Kuşu'nu
kurmuş ve kendi yaptığı Vecihi 15 uçağı
ile eğitimler vermiştir.
Uçağa “Nuri Bey” adı verilmiştir. Beş kişi
kapasitesi olan bu uçak, Türkiye’de yapılan ilk yolcu uçağıdır.

VECİHİ - XV: Eğitim Uçağı, 1932 (TVHM Deneği Arşivi)

Alttan tek kanatlı, tek motorlu, iki kişilik ve ahşap pervaneli, konstrüksiyonu
%50 metal, %50 ahşap, motor gücü 120 HP, Azami sürati 185 km/h, İrtifası
3000 metre idi.

VECİHİ - XVI: Yolcu Uçağı, 1933 (TVHM Deneği Arşivi)

Vecihi Hürkuş, öğrencileri ile birlikte deniz uçağı denemesinde
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"...Boş durmak çok kötü idi. Düşünüyorum hiç olmazsa muasır tekâmüle uygun bir şey yaparak milletimizin muhtaç
olduğu hızı sağlayan bir araç meydana
getireyim. Bu düşünce ile planlarını hazırladım ve İktisat Vekâleti'nden patentini de almıştım. 1930–1933 yılları uçağımın kabulü mücadelem, onu takip eden
yurt uçuşlarım, açtığım okulun kuruluşu
çalışmaları ve okula uçaklar yapım işleri
gibi ağır işler bu eseri yapmaya imkân
vermemişti, fakat 1933 yılında ayrı bir
ekip teşkil ederek, atölyemin çalışmaları
arasına bu inşaatı da ilave etmiştim. İnşaattan sonra denize indirerek yaptığım
tecrübelerde, kullanış ve sürat bakımından değerleri aynen bulmuştum. Sürat
küçümsenmeyecek bir derece, 52 mildi.
Özellikle seyir halinde su kesiminin, dümenler altı dâhil 25 cm oluşu denizcilerimizin önemle dikkatini çekmişti, bu
su kesim azlığı en sığ yerlere girebilmek
vasfına malik bir deniz aracı olmuştu.
Biz bu okulu uçuş görevlerinde deniz
acil servisi olarak kullanıyorduk...”
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Vecihi Hürkuş’un Yaptığı Uçaklar
ve Deniz Kızağı Listesi [4]
1.

Vecihi
1924

K-VI
K (Kara)

2.

Vecihi
1930

XIV

3.

Vecihi
1933

XV

4.

Vecihi
1933

XIVD
D (Deniz)

5.

Vecihi
1934

XVI

6.

Vecihi
1934

XVID

Vecihi
1933

SK X
SK (Su Kızağı)

7.

Uçak Motorlu Su Kızağı -Vecihi SK X, 1933

Günümüzde Howercraft olarak adlandırılan Deniz Kızağı 1933 yılında icatkar
kişilik Vecihi tarafından yapılmış, Deniz Kuvvetleri'ne satılmaya çalışılmış fakat
Deniz kuvvetleri sipariş vermemiştir. Ne yazık ki Vecihi’nin bu mükemmel tasarımı da gerekli değerini ve yerini bulamamıştır.

Türk havacılığı için büyük özveri ile
çalışan Vecihi’nin açtığı bu yolda ilerlemeye çalışan biri olarak onun çok
değerli sözlerine tamamıyla katılarak bu kısmı noktalıyorum.
“Fakat unutmamak lazımdır ki büyük Ata’nın yarattığı bir yurt ve bir
cumhuriyet idaresi içinde yaşıyoruz.
Atamızın şu sözü en güvenli kuvvetimizdir:
Ey Türk gençliği muhtaç olduğun
kudret damarlarındaki asil kanda
mevcuttur.

De Hawilland Uçağı, Hürkuş Hava Yolları, 1954

İşte bu söz için inanıyorum ki, Türk
Cumhuriyet kültürü, bugün değilse
bile yarın her imkânı hazırlayacak
ve milliyet sevgisi bağını kuracak ve
inkılâp kültürünü kuracaktır.”
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(N %DüEDNDQO×N &XPKXUL\HW $UüLYL
 
Vecihi Hürkuş’un Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreterine Uçuş Okulu’na (Vecihi Sivil Tayyare Mektebi)
yardım yapılması için yazdığı İkinci mektubu
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HAVACILIK

7ÖUNL\H+DYDFÜOÜN6HNWÐUÖQGH8ÁXí
6LPÖODWÐUÖ.XOODQÜPÜYH6LPÖODWÐU
6HUWLILNDV\RQX¡DOÜíPDODUÜ1
7XðED¶QOÖ7LPXUND\QDN2
Günümüz teknolojik gelişmeleri ele alındığında, havacılık projeleri uluslararası platformlarda oldukça önem kazanmaya başlamıştır. İnsansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının üstünlüğü
konularında uluslararası rekabet Türkiye’yi de kendine yeten, dışa
bağımsız bir ülke olmaya zorlamıştır. Kendine yetebilme ihtiyacı
hava aracı tasarımı konusunda olduğu kadar, bu tasarımları
değerlendirecek nitelikli ve deneyimli pilot yetiştirme, uçuşa elverişliliği ve emniyeti sağlama konularında da öne çıkmıştır. Sivil
ve askeri hava aracı simülatörlerinin tasarımı, doğrulanması ve
sertifikalandırılması; nitelikli pilot yetiştirme, tasarımın uçuşa
elverişlilik ve tip sertifikalandırılması için bir araç olma, özellikle
yeni tasarımların ve tasarım değişikliklerinin emniyet değerlendirmesi gözetilmeksizin test edilebilmesi, uçuş maliyetlerinin
ve insan gücünün verimli kullanılması gibi konularda oldukça
önem arz etmektedir. Doğrulama ve sertifikalandırma sürecinden geçemeyen tasarımlar, söz konusu alanlarda bir araç olarak
kullanılamamaktadır. Bu çalışmada, sivil ve askeri simülatör
sertifikasyonu süreçleri, FSTD (Flight Simulator Training Device)
sınıflandırılmaları ve sınıflara göre sertifikasyon gereksinimleri,
simülatör kullanımı ve sertifikasyonu konusunda Türkiye’nin
mevcut durumu ve geliştirme önerileri yer almaktadır.
1

2

1. GİRİŞ
Uçuş simülatörleri; genellikle bir uçuş benzetim modelini temel alarak tasarlanmış, gerçek uçuşa yakın
yapay bir uçuş ortamıyla hava aracı karakteristiklerini
kullanıcıya yansıtan araçlardır. Atmosfer etkileri, arazi ve mânia bilgileri, havaalanı ve pist karakteristikleri gibi çevresel şartlar da yapay olarak simülatörlerde
sağlandığı gibi, pilot arayüzü de birebir kopya olarak
simülatörlerde yer alabilir. Bu araçlarda kullanıcıya gerçek uçuş etkilerini hissettirebilmek amacıyla hareketli
platformlar da kullanılabilir.
Uçuş simülatörleri; mühendislik analizleri, kaza-kırım
araştırmaları, belirli platformlar için pilot eğitimleri, aviyonik sistemler, sistem güncellemeleri ve prosedür eğitimleri gibi birçok farklı alanda kullanılır. Simülatörlerin
içerikleri, seviyeleri, sertifikasyon veya kalifikasyona
tabi olup olmamaları gibi konular, müşteri veya kullanıcı ihtiyaçlarına göre belirlenir.

5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası tarafından Ankara'da düzenlenen "IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultay"nda bildiri olarak sunulan bu metin,
yazarınca dergimiz için yeniden düzenlenmiştir.
Havacılık ve Uzay Yüksek Mühendisi, Kıdemli Sertifikasyon Mühendisi, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. AŞ. - tugba.unlu@stm.com.tr
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Resim 1, 2. A320 Tam Uçuş Simülatörü (THALES) – JAR STD 1A Seviye D [2]

Simülatörlerin sivil ve askeri kullanıcılar tarafından yararlanıldıkları alanlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
t &ǘƌUƌN
t ,VMMBON EFǘFSMFOEƌSNFMFSƌ WF ƌOTBO GBLUÚSMFSƌ ÎBMǵmaları
t 6ÎVǵLPOUSPMTƌTUFNMFSƌEFǘFSMFOEƌSNFMFSƌ
t 1ƌMPUBSBZà[MFSƌOƌOHFMƌǵUƌSƌMNFTƌWFFOUFHSBTZPOV
t .àSFUUFCBUƌǵZàLàWFQSPTFEàSMFSƌOƌOHFMƌǵUƌSƌMNFTƌWF
değerlendirilmesi
t 4ƌTUFNIBUBMBSOOÎBMǵMNBT

IFTC İstanbul (Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi)
A320 ve B737-NG uçak tiplerine yönelik simülator araçları
bulunmaktadır. Şahıslara özel eğitim ve havayollarına pilot eğitimi sağlamaktadır.
THK Uçuş Akademisi
Ankara ve İzmir’de birer adet AL200 uçuş simülatörü buMVONBLUBES#VTƌNàMBUÚS&"4"UBSBGOEBOWFSƌMFO'/15
**.$$TFSUƌGƌLBTOBMNǵUS11- $1- *3WFZB.$$TFSUƌGƌLBTBMBCƌMNFLƌÎƌOHFSFLMƌTFOUFUƌLFǘƌUƌNMFS"-.$$
simülatöründe verilebilmektedir.

t 4FSUƌGƌLBTZPOÎBMǵNBMBS

HAVELSAN

t 1ƌMPUMBSEFǘFSMFOEƌSNF

Havelsan simülatör tasarım ve üretimi konusunda
5àSLƌZFEFÚODàGƌSNBMBSEBOCƌSƌEƌS' ,55WF5.
TƌNàMBUÚSMFSƌOƌ àSFUNƌǵ PMBO GƌSNB   &"%4 $"4" $/
TƌNàMBUÚSà  4"%%4"3 #MBDL)BXL IFMƌLPQUFS TƌNàMBUÚSMFSƌ  4# 4FB)BXL  "4  $PVHBS IFMƌLPQUFS
simülatörü gibi birçok platform için simülatör ürünü
çıkarmış ve sertifikasyon çalışmalarında bulunmuştur.
#V TƌNàMBUÚSMFSEFO #MBDL)BXL WF 4FB)BXL TƌNàMBUÚSMFSƌ+""UBSBGOEBOWFSƌMNƌǵ''4%4FWƌZFWF'5%TFSUƌGƌLBMBSOB $"4"$/UƌQƌTƌNàMBUÚSƌTF$""ƌUBSBGOEBO
WFSƌMNƌǵ ''4  % TFWƌZF TFSUƌGƌLBTOB TBIƌQUƌS 4ƌWƌM BMBOEB
ise Türk Hava Yolları pilotlarının intibak, tekâmül ve yenileme eğitimlerinin gerçekleştirileceği Boeing 737NG
tipi ilk yerli simülatörünü üretim çalışmalarında bulunNBLUBES#VTƌNàMBUÚSàO%UƌQƌTFSUƌGƌLBTZPOÎBMǵNBMBS
&"4"UBSBGOEBOZBQMNBLUBES

t ,B[BLSNƌODFMFNFMFSƌ
Bu çalışmanın odak konusu Türkiye’deki simülatör kullanımı ile ilgili olduğu için ve ülkemizde simülatörler yoğun
olarak eğitim amaçlı kullanıldığından, Resim-1’de de bir
örneği verilmiş olan uçuş eğitimi simülatörlerinin sertifikasyonundan bahsedilecektir.

2. TÜRKİYE’DE UÇUŞ SİMÜLATÖRÜ PROJELERİ
Ülkemizde sivil ve askeri alanda simülatör kullanımı ihtiyacı, gelişen teknoloji, artan pilot ihtiyacı ve zamanla
envantere katılan farklı platformlar göz önünde bulundurulduğunda da anlaşılacağı üzere oldukça artış göstermektedir. Havacılık konusunda çalışan firmalarda sayısız
mühendislik, geliştirme simülasyon modelleri, simülatör
çalışmaları bulunmaktadır. Bu firmalardan tam uçuş simülatör üretimi gibi önemli faaliyette bulunanlara ait bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

THY
&OWBOUFSEFLƌ UƌDBSƌ VÎBLMBSOB QƌMPU ZFUƌǵUƌSNF  QƌMPU Fǘƌ-
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o GlaTT,PLQƌUUFLSBSMBZDMBS

timlerini yenileme, intibak gibi amaçlarla elinde çeşitli simülator araçları bulunan firma, 4 adet B737NG tipi
simülator ile birlikte simülator sayısını 14'e çıkarmayı
amaçlamaktadır.



P ,PLQƌU,BNFSBT



P ##5BLUƌL)BSƌUBMBS



P )6% %%(5FLSBSMBZDT

TUSAŞ



P ½ǘSFODƌƌMFTFTMƌIBCFSMFǵNF 3BEZPƞOUFSLPN

.FWDVU QSPKFMFSƌZMF CƌSMƌLUF TƌNàMBUÚS ÎBMǵNBMBSO Nàhendislik ve geliştirme aracı seviyesinde tutan firmanın,
yakın zamanda simülasyon modeli gömülü olan Ironbird
ortamı çalışması ve helikopter benzetim çalışmalarını
sürdürdüğü ve ileride uçuşlardan önce helikopter testlerini yapmayı planladığı simülatör geliştirme çalışmaları
bulunmaktadır.

t

(FOƌǵHÚSàǵBÎM ZàLTFLÎÚ[àOàSMàLMàHÚSTFMTƌTUFN

t

&LSBOBZBOTUNBM)6%TƌNàMBTZPOV

t

(FSÎFL(FDF(ÚSàǵ(Ú[Màǘà /7( TƌNàMBTZPOV

t

:àLTFL QPMƌHPO LBQBTƌUFTƌOF TBIƌQ  ÎPL LBOBMM HÚrüntü üreteci

t

"TMOBVZHVOIBCFSMFǵNFWFÎFWSFTFMTFTTƌNàMBTZPOV

t

:àLTFLGSFLBOTMTBZTBM*0TƌTUFNƌ

t

(4ƌTUFN

Bu simülatör ortamlarından Havelsan’ın üretimini yapmış
olduğu askeri ve tam uçuş simülatörü kategorisindeki sistemlere ait özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir [12]:
t

(ÚSFWCƌMHƌTBZBSTƌNàMBTZPOVCFO[FUNFTƌ

t

0'1ESPQƌOZBEBUBǵNBZÚOUFNMFSƌ

t

4FOTÚSTƌTUFNMFSƌTƌNàMBTZPOV



P 3BEBS "" "( 4"3 5'3



P &MFLUSP0QUƌL '-*3 -"/5*3/ 4/*1&393



P ,BTLB.POUFMƌ/ƌǵBOHBI4ƌTUFNƌ +).$4



P -ƌOLTƌTUFNƌ



P */4(14TƌTUFNƌ



P 3BEZPWFTFZSàTFGFSTƌTUFNƌ 5"$"/ 703 *-4

t

&MFLUSPOƌL)BSQ4ƌTUFNƌTƌNàMBTZPOV

t

4ƌMBITƌTUFNMFSƌ "( "" TƌNàMBTZPOV

t

7FSƌBLUBSNTƌNàMBTZPOV

t

4VOVDVMBS



P )BWB%VSVNV4VOVDVTV

o Gerçek harness kullanabilme
o G-Suit simülasyonu
o Gerçek pilot maskesi ile kullanabilme
t

,PLQƌULBZUWFZFOƌEFOPZOBUNBTƌTUFNƌ

t

%ƌCSƌGƌOHTƌTUFNƌ

t

&NOƌZFUWFBMUZBQTƌTUFNMFSƌ

3. UÇUŞ SİMÜLATÖRÜ SERTİFİKASYONU

o Radyo Seyrüsefer Sunucusu
o Arazi Sunucusu
t

:àLTFL ÎÚ[àOàSMàLMà VZEV HÚSàOUàMFSƌOEFO PMVǵBO
görsel veritabanı

t

5BLUƌL±FWSF4ƌNàMBTZPOV

t

%*4)-""SBZà[,BCƌMƌZFUƌ

t

(FSÎFLTƌNàMFTUƌNàMFLTNMBSEBOPMVǵBOLPLQƌU

t

&MFLUSƌLMƌ:àL,POUSPM4ƌTUFNƌ

t

4ƌNàMBUÚS%ǵ&ǘƌUNFOƞTUBTZPOV



P &ǘƌUƌN,POUSPMMFSƌ
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Sivil havacılık otoriteleri yayınladığı mevzuatlarda, hava
araçları dışında herhangi bir aracın eğitim amaçlı kullaOMNBTEVSVNVOEB LVMMBONƌÎƌOPOBZ BQQSPWFGPSVTF 
BMONBTHFSFLUƌǘƌOƌCFMƌSUNFLUFEƌS<  >&"4" &VSPQFBO "WƌBUƌPO 4BGFUZ "HFODZ  WF '"" 'FEFSBM "WƌBUƌPO
"ENƌOƌTUSBUƌPO HƌCƌPUPSƌUFMFSCVPOBZÎFǵƌUMƌBNBÎMBSMB
LVSVMNVǵVÎVǵTƌNàMBTZPOFǘƌUƌNBSBÎMBS 'MƌHIU4ƌNVMBUƌPO5SBƌOƌOH%FWƌDFT'45% ƌÎƌOUBMFQFUNFLUFEƌSMFS
Uçuş eğitim simülatörlerinin kalifikasyonu ve olgunluk
TFWƌZFMFSƌ VMVTMBSBSBT PUPSƌUFMFS &"4"  '""  UBSBGOEBO
belirlenen mevzuatlarda belirtilmiş kriterlere uygunluklarına göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler yönetmeliklere göre belirlenmiş çeşitli denetimler,
testler ve sorgulamalar aracılığıyla yapılmaktadır. Simülatörler hizmete girdiği andan itibaren ilk değerlendirNF *OƌUƌBM&WBMVBUƌPO WFCFMƌSMƌEÚOàNMFSMFUFLSBSMBZBO
EFǘFSMFOEƌSNF 3FDVSSFOU &WBMVBUƌPO  TàSFÎMFSƌOF UBCƌ
tutulurlar.
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Simülatör Kalifikasyon Seviyeleri

EASA

FAA
Havacılık
Eğitim Aracı
(ATD)

Uçuş Eğitim
Aracı
(FTD)

Tam Uçuş
Simülatörü
(FFS)

Uçuş Navigasyon
ve Prosedür
Eğitim Aracı
(FNPT)

Uçuş Eğitim Aracı
(FTD)

Tam Uçuş
Simülatörü
(FFS)
Temel
Enstrüman
Eğitim Aracı
(BITD)
(A/C)

Şekil 1. FAA ve EASA Simülatör Kalifikasyon Şartnamelerindeki Sınıflandırmalar

Bir hava aracı uçuşa elverişlilik için sertifiye edilebilir; fakat bir uçuş simülasyon eğitim aracı benzer bir statüde
değerlendirilemez. Bahsedilen standartların kalifikasyon
gereksinimleri olarak adlandırılmalarının sebebi budur
[1]. Bir hava aracı sertifiye edilirken, onaylanmış bir organizasyon, tasarım ve bakım süreci üzerine uyum gösterimleri yapılır; fakat simülatör onayı sırasında böyle bir
ihtiyaç olmadığı gibi, simülatörler bir ve tek ürün olarak
değerlendirilirler. Hava araçları otorite tarafından atanmış bir pilot aracılığı ile test edilip sertifiye edilirken, simülatörlerin onayları için pilot zorunlu değildir, bir kontrolör veya denetçi tarafından onaylanabilir. Bu sebeplerle
simülatörlerin sertikasyonundan daha çok kalifikasyoOVOVO NàNLàO PMEVǘV HÚSàMàSLFO  &"4" UBSBGOEBO
çıkarılan gereksinimler sertifikasyon şartnameleri, yani
“certification specifications” adı altında yayımlandığı için
sertifikasyon olarak da kullanılabilmektedir.
&"4" UBSBGOEBO LVMMBOMNBLUB PMBO FǘƌUƌN TƌNàMBUÚSà
TFSUƌGƌLBTZPOǵBSUOBNFMFSƌ$4'45%BEZMB '""UBSBGOEBO
LVMMBOMBOHFSFLTƌOƌNMFSƌƌTF$'31BSUEBMƌTUFONFLUFdir. 2012 yılından önce kullanıMNBLUBPMBO+"3'45%ǵBSUnameleri daha sonra eğitim simülatörleri kalifikasyonu
ƌÎƌOEÚOàǵàNTàSFDƌOEF$4'45%ZFÎFWSƌMNƌǵUƌS'45%o"

sabit kanaUWF'45%oH döner kanat hava araçları için yazılan bu mevzuatlar içerisindeki gereksinimler farklı seviyeler için sınıflandırılmıştır.
Bahsedilen seviyeler iki farklı otorite şartnamesinde Şekil
1'deki gibi sınıflandırılmaktadır.
'""TUBOEBSUMBSOEBLƌTFWƌZFMFSƌOBÎLMBNBMBSBǵBǘEBWFrilmiştir:
Havacılık Eğitim Aracı (Aviation Training Device/
ATD) [1]
Temel ATD: Özel pilotluk sertifikası ve ekipman değerlendirmesi için geçerli olan yer ve uçuş eğitimi gereksinimlerini kapsar.
Gelişmiş ATD: Özel pilotluk sertifikası, ekipman değerlendirmesi, ticari pilotluk sertifikası, havayolu taşıma pilotu sertifikası, uçuş eğitmeni sertifikası için geçerli olan yer
ve uçuş eğitimi gereksinimlerini kapsar.
Uçuş Eğitim Aracı (Flight Training Device/FTD) [8, 10]
FST Seviye 4 : Bu seviye herhangi bir aerodinamik model içermez fakat geçerli olan sistem modelleri gereklidir.
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,PLQƌU QSPTedür eğiticisine benzer, sadece helikopter
platformları içindir.
FST Seviye 5: ±PLMV QMBUGPSNMBSB Ú[HàO PMBO BFSPEƌOBmik programlar ve sistem modellemesi içerir.
FST Seviye 6:1MBUGPSNBÚ[HàOBFSPEƌOBNƌLNPEFMMFNF 
kontrol hissiyatı ve fiziksel kokpit birebir benzetimini içerir.
FST Seviye 7: %ÚOFS LBOBUMBSB Ú[HàEàS 1MBUGPSNB Ú[gün, aerodinamik, uçuş kontrol ve sistemler modellenir.
Titreşim sistemleri de içerir. Görsel sistemlerin istendiği
ilk seviyedir.

FNPT Tip 2: Tek motorlu hava araçları ve jenerik tasarımlar için olan eğitim araçlarıdır. Görsel ve hareket sistem
ƌTUFSƌ PMNBNBTOB SBǘNFO CB[ '/515ƌQ  TƌNàMBUÚSMFSƌ
görsel sisteme sahiptirler.
FNPT Tip 3: Sadece helikopterler için geçerli olup, tek
motorlu hava araçları ve jenerik tasarımlar için olan eğiUƌN BSBÎMBSES:BUBZ  EFS  EƌLFZ  EFS HƌCƌ ZàLTFL
görüş alanı gereksinimleri içerir
MCC: 'BSLM TFWƌZFMFSƌO .$$ TFWƌZFMFSƌ NFWDVUUVS  ÎPLMV
motor, çoklu mürettebat gibi daha gelişmiş ekstra gereksinimler içerir.

Tam Uçuş Simülatörü (Full Flight Simulator/FFS) [9, 11]
FFS Seviye A: &O B[  TFSCFTUMƌL EFSFDFMƌ TBEFDF VÎBL
platformlarına özgü simülatörlerdir.
FFS Seviye B: 3 eksende hareket ve Seviye A’dan daha
kapsamlı aerodinamik model içeren helikopterlere özgü
simülatörlerdir. Helikopter tam uçuş simülatörüne ait en
düşük seviyedir.
FFS Seviye C:TFSCFTUMƌLEFSFDFMƌIBSFLFUQMBUGPSNVHFrektirir. Gerçek zamanlıya yakın çalışır. Görsel sistemler
EǵEàOZBHÚSàOUàTàOàIFSQƌMPUVOFOB[EFSFDFMƌHÚrüş açısına sahip olacağı şekilde içerir.
FFS Seviye D: Bu seviye simülatörlerdeki en yüksek seWƌZFEƌS 4FWƌZF $hZF FL PMBSBL IFS QƌMPUVO Eǵ EàOZB HÚSàǵBÎTFOB[EFSFDFEƌSWFV[BLOFUMƌLMFSƌNFWDVUUVS
Gerçeğe çok yakın sesler, özel ve görsel efekt gereksinimleri içerir.
'45% TFWƌZFMFSƌ &"4" TUBOEBSUMBSOEB ƌTF HFOFM CBǵMLMBrıyla aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır [2, 3, 4]:
Uçuş Navigasyon ve Prosedür Eğiticisi (Flight Navigation and Procedures Trainer/FNPT)
Bir hava aracına ait sistemlerin uçuş operasyonları sırasında fonksiyonel olarak gerçekle birebir olarak temsil
edildiği gerekli tüm donanım ve bilgisayar programlarını
ƌÎFSFO UFNTƌMƌCƌSVÎVǵLPNQBSUNBOLPLQƌUPSUBNTBǘlayan eğitim aracıdır.
FNPT Tip 1: Tek motorlu hava araçları ve jenerik tasarımlar için olan eğitim araçlarıdır. Görsel ve hareket sistem
isteri olmamasına rağmen CB[ '/515ƌQ  TƌNàMBUÚSMFSƌ
görsel sisteme sahiptirler.
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Uçuş Eğitim Aracı (Flight Training Device/FTD)
Belirli bir tip hava aracının yer ve uçuş koşullarındaki
durumunu ve fonksiyonlarını birebir temsil etmek için
gerekli tüm donanım ve bilgisayar programlarını içeren,
hava aracına ait alet, ekipman, panel, arayüz ve kontrollerinin birebir kopyasını açık veya etrafı kapalı bir uçuş
LPNQBSUNBOLPLQƌU BMBO ƌÎFSƌTƌOEF TBǘMBZBO FǘƌUƌN
aracıdır.
FTD Seviye 1: Tek bir hava aracı tipine özel olabilir, minimum tek bir sistemin tam benzetiminin yapılması gerekir.
FTD Seviye 2: Tek bir hava aracı tipine özel olabilir, bütün
onay alacak sistemlerin gösteriminin yapılması gerekir.
FTD Seviye 3:  )$ QMBUGPSNVOB Ú[HàEàS %ƌLFZEF 
der. görüş alanı ve benzetim verilerinin doğrulanması için
uçuş test verileri gibi gereksinimleri içerir.
Tam Uçuş Simülatörü (Full Flight Simulator/FFS)
Belirli bir tip hava aracının, modelin veya hava aracı serisinin yer ve uçuş koşullarındaki durumunu ve fonksiyonlarını birebir temsil etmek için gerekli tüm donanım
ve bilgisayar programlarını içeren, hava aracına ait alet,
ekipman, panel, arayüz ve kontrollerinin birebir kopyaTOBÎLWFZBFUSBGLBQBMCƌSVÎVǵLPNQBSUNBOLPLQƌU
BMBO ƌÎFSƌTƌOEF TBǘMBZBO  VÎVǵ LPNQBSUNBOLPLQƌU Eǵ
görüntüyü temsil edecek görsel bir sistem ve uçuş kuvvetlerini hissettiren hareketli bir mekanizmayı içeren eğitim aracıdır.
4FWƌZFMFS ZVLBSEB CFMƌSUƌMFO '""  ''4 HFSFLTƌOƌNMFSƌOF
benzemektedir.
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Temel Enstrüman-Alet Eğitim Aracı (Basic Instrument
Training Device/BITD)
Uçuş değil yer görevi temelli, öğrenci pilotun uçaktaki
yerini temsil eden, ekran bazlı enstrüman panelleri ve
yaylarla yüklenmiş uçuş kontrolleri içeren aletli uçuşun
en azından prosedür olarak eğitimini sağlayan araçlardır.
Diğer Eğitim Araçları (Other Training Devices/OTD)
#ƌSFCƌS VÎVǵ LPNQBSUNBOLPLQƌUF LVMMBONO HFSFLUƌSNFZFO '45% PMBSBL TOøBOESMBO TƌNàMBUPS BSBÎMBSOO
dışında kalan eğitim araçlarıdır.
Seviyeler temel alınarak anlatılmaya çalışılan bu gereksinimler helikopter ve uçak şartnamelerinde farklılıklar
gösterebilmektedir.
Teknik açıdan bakıldığında ise simülatörler veya simülasyon modelleri basitten karmaşığa doğru aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir [13]:
t #ƌMHƌTBZBS5BCBOM&ǘƌUƌN4ƌTUFNƌ $#5 
t &OUFHSF1SPTFEàS&ǘƌUƌDƌTƌ *15 
t ,TNƌ(ÚSFW&ǘƌUƌDƌTƌ 1BSU5BTL5SBƌOFS155 
t 6ÎVǵ&ǘƌUƌN$ƌIB[ 'MƌHIU5SBƌOƌOH%FWƌDF'5% 
t 0QFSBTZPOFM 6ÎVǵ &ǘƌUƌDƌTƌ,TNƌ (ÚSFW 4ƌNàMBUÚSà
01' 
t 5BN(ÚSFW4ƌNàMBUÚSà 'VMM.ƌTTƌPO4ƌNVMBUPS'.4 
,BMƌGƌLBTZPO VZVNV ZBQMNǵ WF TFSUƌGƌLBTO BMNǵ TƌNàlatörler, hava araçlarının sertifikalandırılması sırasında
uyum gösterimlerinde de kullanılabilmektedir. Bu aşaNBEBTFSUƌGƌLBMBSOTFWƌZFMFSƌEFÚOFNMƌEƌS½SOFǘƌO'""

Resim 3. Uçuş Eğiticilerinin Sınıflandırılması (Basitten Karmaşığa Doğru)

HFSFLTƌOƌNMFSƌOEF HFÎFO "5% TFWƌZFTƌ HFOFMMƌLMF VZVN
HÚTUFSƌNƌOEFLVMMBOMNBLƌÎƌOZFUFSMƌEFǘƌMEƌS< >

4. SİMÜLATÖR KALİFİKASYON UYUM SÜRECİ
Simülatör kalifikasyon süreci sırasında yapılan ilk değerlendirme ve devam eEFOEFǘFSMFOEƌSNFMFSƌÎƌO$4'45% 
$'31BSUHƌCƌǵBSUOBNFMFSLVMMBOMNBLUBES%FǘFSlendirmeler sırasında başvuru yapılmış seviyelere göre
sınıflandırılmış gereksinimler dikkate alınmaktadır. İlk
değerlendirme süreci hangi şartname sürümüyle yapılmış ise devam eden değerlendirme süreci de aynı sürüm
için yapılmalıdır. Şartnamelerin tavsiye niteliğindeki “AdWƌTPSZ$ƌSDVMBSwCÚMàNàOEF'45%LBMƌGƌLBTZPOǵBSUOBNFlerinde belirtilen tüm uyum gösterim yöntemleri ve test
adımları otorite, operatör ve üreticilerin deneyimleriyle
hazırlanmış olup, eğitim, test ve uçuş görevlilerini kontrol
amaçlı simülatörler için düşünülmüştür.
Uyum gösterim sürecini doğru yönetebilmek amacıyla
hem otorite hem yüklenici tarafından karşılıklı anlaşılmış
bir kalifikasyon temeli üzerinden gidilir. Bu temelde uygulanabilir olan gereksinimler ve uyum yöntemleri derlenir.
Simülatörler için temel uyum gösterim yöntemleri testlerdir. Bazı gereksinimler için ise uyum beyanları yeterli olup,
bunlar şartname gereksinimlerinde belirtilmişlerdir.
Uyum gösterim sürecinde ilgili simülatörler;
%PǘSVMBNB WBMƌEBUƌPO UFTMFSƌOFWF
'POLTƌZPOFMWFÚ[OFMUFTUMFSF 
tabi tutulurlar.
%PǘSVMBNBUFTUMFSƌ TBZTBMWFSƌMFSƌOVÎVǵWFSƌMFSƌZMFLBSǵlaştırıldığı, uyum toleransları ve test
edilen koşullar şartnamelerde net
bir şekilde verilmiş olan testlerdir.
'POLTƌZPOFMWFÚ[OFMUFTUMFSƌTFLƌǵƌler tarafından (pilot, operatör veya
PUPSƌUFOƌO CFMƌSMFEƌǘƌ LƌǵƌMFS  VZHVlanarak gereksinim uyumluluğu belirlenen testlerdir. Bu testlerde doğrulama testleri kadar nesnel olarak
belirlenen limitler yoktur, kalifikasyon için belirlenen limitlerin dışında
da testler yapılabilmektedir. Limit
dışı testlerde eğitim sırasında olumsuz ve yanlış bir yönlendirme olup
olmadığı kontrol edilebilmektedir.
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Şekil 2. Simülatör Kalifikasyon Testleri Alt Başlıkları

Bu testlerin genel başlLMBSƵFLƌMEFWFSƌMNƌǵUƌS<  >
Simülatörün uyum yöntemlerinin belirtilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, bahsedilen testlerin prosedür ve
LPǵVMMBSOƌÎFSFOCƌSBEFUi,BMƌGƌLBTZPO5FTU3FICFSƌw 2VBMƌGƌDBUƌPO5FTU(VƌEF IB[SMBOS#VSFICFSVZVNHÚTUFrimi için kullanılacak temel dokümanlardan biridir, simülatörün performans ve kullanım kalitesinin gerçek hava
aracıyla uyumlu olduğu ve uygulanabilir gereksinimlerin
karşılandığını belirten bir dokümandır, hava aracına ait
doğrulama verileri temel alınarak hazırlanır. Bu doküman
ǵVOMBSƌÎFSƌS<  >
t
t

'45%PQFSBUÚSàWFZBàSFUƌDƌTƌOFBƌUWFPUPSƌUFPOBZlayıcılarının bilgi ve imza sirküleri
'45%CƌMHƌMFOEƌSNFTBZGBT
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P '45%PQFSBUörünün kimlik numarası
o Hava aracı modeli veya seri bilgisi
o Aerodinamik veri veya model kaynakları



P .PUPSWFSƌWFZBNPEFMLBZOBLMBS
o Uçuş kontrol veri veya model kaynakları



P '45%EFLVMMBOMBOBWƌPOƌLFLƌQNBOWFZBCƌMHƌTByar bilgileri



P '45%NPEFMWFàSFUƌDƌCƌMHƌTƌ



P '45%àSFUƌNUBSƌIƌ



P .FWDVUPMNBTIBMƌOEFHÚSTFMTƌTUFNUƌQWFàSFUƌci bilgileri
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P .FWDVUPMNBTIalinde hareket sistem tip ve üretici bilgileri

t

ƞÎƌOEFLƌMFSCÚMàNà

t

5FTUSFWƌ[ZPOMBSUBSƌIÎFMFSƌ

t

5àNSFGFSBOTWFLBZOBLCƌMHƌMFSƌ

t

5FSNƌOPMPKƌWFTFNCPMMFS

t

(FSFLTƌOƌNMFSF Ú[FM WF CƌMHƌ LBZOBLMBSOB WF ZÚOtemlerine referans veren uyum beyanları

t

%PǘSVMBNBUFTUMFSƌƌÎƌOLVMMBOMBDBLLBZUQSPTFEàSleri ve başvurulan ekipmanlar

t

%PǘSVMBNBUFTUMFSƌƌÎƌO
o Test başlığı
o Test amacı
o Gösterim prosedürü
o Referanslar
o Test koşulları
o Test prosedürleri
o Beklenen sonuçlar
o Test sonuçları



ZBQMNBLUBES 4)(.OƌO &"4" UBSBGOEBO BLSFEƌUF FEƌMmesini takiben, yurt içinde bulunan her tür uçuş eğitim
simülatörü veya yardımcı ekipmanların ilk ve tekrar eden
EFǘFSMFOEƌSNFMFSƌOƌO 4)(. UBSBGOEBO POBZMBONBT
planlanmaktadır. Yerli bir kurumla bu gibi çalışmaların
yapılabilmesi; dışa bağımlılığı, maliyeti ve takvim sürelerini azaltma gibi birçok konuda ülkemize yarar sağlaZBDBǘ HƌCƌ  &"4" HƌCƌ GƌSNBMBSEBO BMBDBǘ EFTUFL ƌMF CV
çalışmaların yapılabilmesi ülkemizin uçuş simülatörü
alanındaki kabiliyetlerini ve deneyimlerini arttıracaktır.
&ǘƌUƌNTƌNàMBUÚSMFSƌOFFLPMBSBLGBSLMBNBÎMBSMBLVMMBOlacak diğer simülatörlerin veya simülasyon modellerinin
Ú[FM ǵƌSLFUMFS UBSBGOEBO TFSUƌGƌLBTZPOLBMƌGƌLBTZPOMBS EB
yapılabilmektedir. Bu cihazların onay çalışmaları sırasında
tarafsız değerlendirmeler için bağımsız kuruluş veya kişiler tarafından kontrollerin yapılması, kurumlar tarafından
yapılacaksa da bağımsız kişilerden uzmanlardan destek
alınması konusu önemli ve dikkat edilmesi gereken hususların başındadır.
Simülatör sertifikasyonu için ülkemizde yeterli donanım,
kabiliyet ve bilgi seviyesi olmasına karşın, yeterli sayıda
ZFSMƌQSPKFWFCVQSPKFMFSƌÎƌOZFSMƌCƌSLBMƌGƌLBTZPOTFSUƌGƌkasyon çalışması süreci talebinin olmaması sebebiyle gelişmeye açık bir alan olarak kalmaya devam etmektedir.

P ,BZOBLWFSƌ

6. SONUÇ

o Sonuç karşılaştırmaları (doğrulama verileriyle
'45%UFTUWFSƌMFSƌ

Uçuş simülatörleri, nitelikli pilot yetiştirme, tasarımın
uçuşa elverişlilik ve tip sertifikalandırılması için bir araç
olma, yeni tasarımların ve tasarım değişikliklerinin emniyet değerlendirmesi gözetilmeksizin test edilebilmesi,
uçuş maliyetlerinin ve insan gücünün verimli kullanılması
gibi sayısız konuda önemini hiçbir zaman kaybetmeyecek
cihazlardır. Ülkemizde bu cihazlarla ilgili çok sayıda çalışma olmasına rağmen, onay ve doğrulama süreçleri, sertiGƌLBTZPOLBMƌGƌLBTZPOÎBMǵNBMBSVMVTBMPMBSBLZàSàUàMNFdiğinden daha az maliyetle daha çok yararlanılabilecek
kalifiye araçlarla çalışma olanakları kullanılamamaktadır.
Bu konuya yeterli önem verilmesi ve proje desteklerinin
arttırılması durumunda, hem hava araçlarının onay ve kabul süreçleri kolaylaşıp hızlanacak hem de sivil ve askeri
hava araçlarının envantere alındıktan sonraki uçuş sayı ve
maliyetleri azaltılıp, nitelikli ve deneyimli olan pilotlarla
emniyet seviyeleri arttırılmış olacaktır.

Ayrıca, kalifiye edilmiş donanım ve yazılımların konfigürasyon kontrollerinin yapıldığına dair belgeler de uyum
doğrulama sürecinde otoriteye iletilmelidir.

5. ÜLKEMİZDE SİMÜLATÖR SERTİFİKASYONU VE
GELECEĞİ
Simülatör kalifikasyon süreçleriyle sertikasyona tabi olma
ihtiyacı sivil havacılık sektöründe vazgeçilmez olmakla
birlikte askeri amaçlı kullanılan uçuş simülatörlerinde de
tanımlanan kriterlere uygunluk aranabilmektedir. Askeri
alanda sertifikasyon konusunda henüz yerli olarak kabul
edilen bir çalışma olmamakla beraber, sivil alanda yerli
PMNBZQ &"4" UBSBGOEBO CB[ TFSUƌGƌLBTZPO ÎBMǵNBMBS
yürütülmektedir.
Ülkemizde sivil alanda kullanılacak daha çok ticari olan
eğitim simülatörleri TFSUƌGƌLBTZPOMBS &"4" UBSBGOEBO

&ǘƌUƌN TƌNàMBUÚSMFSƌ PUPSƌUFMFS UBSBGOEBO GBSLM LBUFHPSƌlerle belirtilmiş gereksinimlere göre değerlendirilmekte
WF VZVN TàSFDƌOF HƌSNFLUFEƌS ±BMǵNBEB EB BMU Îƌ[ƌMFO
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bu gereksinim ve uyum süreçleri daha çok sivil alanda
belirlenmiş ve mevzuatlara aktarılmış olup, oldukça kapsamlı olduğu ve birçok sistemi ele aldığı için askeri alanda
da kullanılabilir.
Ülkemizde son yıllarda önemi oldukça benimsenmiş olan
yerli üretim hava araçları ve yerli modernizasyon projeMFSƌOƌO   CFSBCFSƌOEF ZFSMƌ àSFUƌN WF ZFSMƌ TFSUƌGƌLBTZPO
kalifikasyon sürecinden geçmiş simülatörlerin ihtiyaçlarını da getirmekte olduğu açıktır. Yerli uçuş simülatörü taTBSNWFTFSUƌGƌLBTZPOLBMƌGƌLBTZPOÎBMǵNBMBSOBHFSFLFO
değer verilmeli, yerli projelerin ve sertifikasyon çalışmalarının gerek askeri, gerek sivil ve gerekse araştırma alanlarında olsun önü açılmalı, gerekirse bu amaçla kurulan
kuruluş veya özel şirketlere destek verilmelidir.

155  1BSU5BTL5SBƌOFS,TNƌ(ÚSFW&ǘƌUƌDƌ
01'  0QFSBUƌPOBM 1SPDFEVSF 5SBƌOFS o 0QFSBTZPOFM
6ÎVǵ&ǘƌUƌDƌTƌ,TNƌ(ÚSFW4ƌNàMBUÚSà
'.4  'VMM.ƌTTƌPO4ƌNVMBUPSo5BN(ÚSFW4ƌNàMBUÚSà
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1
Devrim Gecegezer 2

(QJHOOLOHUG¼KLOEÖWÖQLQVDQODU
LÁLQX\JXQJÖYHQOLYH]HYN
DOÜQDELOHFHNÁHYUHíDUWODUÜQÜQ
ROXíWXUXOPDVÜHYUHQVHO
WDVDUÜPLONHOHULQLQÐQHPOL
XQVXUODUÜQGDQGÜU%XGRðUXOWXGD
\ROFXDVDQVÐUOHULHQJHOOLYH\D
GHðLOKHUELUH\LQNXOODQDELOHFHðL
íHNLOGHWDVDUODQPDOÜYHNXOODQÜPD
VXQXOPDOÜGÜU%XÁDOÜíPD(1
6WDQGDUGÜ QÜQNDWYHNDELQ
NXPDQGDSDQHOOHULQLQDVÜO
HWNLOH\HFHðLQLHWNLOHULQVHEHSYH
VRQXÁODUÜQÜDÁÜNODPDNWDGÜU

1. GİRİŞ
Erişilebilirlik, engelli veya değil, yolcu asansörlerinin önemli
bir tasarım unsurudur. Asansörün bulunduğu mekana ulaşan
yolcu, asansörün durumunu bilmek isteyecek ve buna göre
komutunu vermek üzere kat çağır düğmesine basacaktır.
Asansörün komutu kabul etmesi ve sonrasındaki süreçlerde
erişilebilirlik, tüm kullanıcıları yakından ilgilendirir.

2. ERİŞİLEBİLİR ASANSÖR NEDİR?
Engelliler dahil tüm kullanıcıların yararlanabileceği asansörler erişilebilirdir. Erişimin engellilere yönelik daha dikkatlice
tasarlanması, pozitif ayrımcılık gereğidir. Örneğin tekerlekli
sandalyenin giremeyeceği bir kabin tasarımı erişilebilir kabul edilemez.

1

13-15 Ekim 2016 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir’de düzenlenen "Asansör Sempozyumu ve Sergisi"nde bildiri olarak sunulan bu metin, yazarınca dergimiz için
yeniden düzenlenmiştir.

2

Genemek - devrim.gecegezer@genemek.com
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3. BU STANDARTTA DİKKATE ALINAN ENGEL SINIFLARI
Tablo 1. Bu Standartta Dikkate Alınan Engeller
5ÆPÆH

#NVUÆPÆH

Özellikler

;×T×OGDQ\WMNWMNCTÆ

Tekerlekli sandalye
Baston
-QNVWMFGþPGþK
Yürüme çerçevesi
Yürüteç

&GPIGDQ\WMNWMNCTÆ

;CXCĩJCTGMGVGVOGFGPIGUK\NKM

$GEGTKDQ\WMNWMNCTÆ

¯UVW\WXNCTÆP MQNNCTGNNGTRCTOCMNCT
\C[ÆƀCOÆĩHQPMUK[QPNCTÆ

)ÑTOGDQ\WMNWMNCTÆ

-ÑTN×M DCUVQPTGJDGTMÑRGM
MÆUOÉIÑTOGTGPMMÑTN×þ×

ćĩKVOGDQ\WMNWMNCTÆ

5CþÆTNÆMCþÆTKĩKVOG

-QPWĩOCDQ\WMNWMNCTÆ

<C[ÆƀCOÆĩMQPWĩOC[GVKUKMQPWĩCOCOC

©þTGPOG\QTNWþW

7[CTÆNCTÆCPNCOC\QTNWþW

Fiziksel engeller

Duyusal engeller

<KJKPUGNGPIGNNGT

4. KAT VE KABİN KUMANDA PANELLERİNDEKİ ERİŞİLEBİLİRLİK
Kumanda cihazları ve işaretler için tasarım öngörüleri, Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Kumanda Cihazları - Kurallar
1

$WVQPNCTÆPÁCNÆĩCPMÆUÆONCTÆPÆPCUICTÉCNCPNCTÆ

2

$WVQPNCTÆPÁCNÆĩCPMÆUÆONCTÆPÆPCUICTÉDQ[WVNCTÆ

490 mm2
;WXCÁCRÆOO
;×\RN¸MCUÆPFCPXG[CÁGXTGUKPFGMKNGTFGPIÑ\NG TGPM\ÆVNÆþÆ XGFQMWPOC MCDCTVOC KNGC[ÆTV
edilebilir.

3

$WVQPNCTÆPÁCNÆĩCPMÆUÆONCTÆPÆPVCPÆONCPOCUÆ

3

;×\RN¸MCUÆ

4

CNÆĩVÆTOCMWXXGVK



CNÆĩVÆTOCIGTKDGUNGOGUK

6

-C[ÆVIGTKDGUNGOGUK

)ÑT×NGDKNKTXGKĩKVKNGDKNKTUKP[CNNGTF$ # KNGF$ # D CTCUÆPFCC[CTNCPCDKNKT
5GUNKUKP[CNÁCþTÆMC[FÆFCJCÑPEG[CRÆNOÆĩQNUCDKNGDWVQPCJGTDCUÆĩVCXGTKNOGNKFKT

7

$KPCPÆPÁÆMÆĩMCVÆPÆIÑUVGTGPDWVQP

Uygulanamaz

GXTGUK[NG\ÆVNÆMQNWĩVWTCECMDKTTGPM
0KN¸0
$WVQPCDCUÆNFÆþÆPFCDWVQPWPÁCNÆĩVÆþÆPCFCKTMWNNCPÆEÆPÆPDKNIKNGPFKTKNOGUKKÁKPIGTGMNKFKT

&KþGTDWVQPNCTFCP v OOFCJCÑPFG VGTEKJGP[GĩKNTGPMVG

8

Sembolün konumu

9

Sembol

10

-CDCTVOCPÆP[×MUGMNKþK

#UICTÉOO

11

$WVQPNCTÆPÁCNÆĩCPMÆUÆONCTÆCTCUÆPFCMKOGUCHG

#UICTÉOO

12

CþTÆ DWVQP ITWDW KNG FKþGT DWVQP ITWRNCTÆ CTCUÆPFCMK
OGUCHG C

13

*GTJCPIK DKT DWVQPWP OGTMG\ JCVVÆ KNG \GOKP UGXK[GUK
CTCUÆPFCMKCUICTÉOGUCHG

14

'P×UVVGMKDWVQPWPOGTMG\JCVVÆKNG\GOKPUGXK[GUKCTCUÆPFCMKC\COÉOGUCHG



$WVQPNCTÆPF×\GPNGPOGUK

16

*GTJCPIKDKTDWVQPKNGMQOĩWFWXCTMÑĩGUKCTCUÆPFCMK
[CPCNCUICTÉOGUCHG

C
D

$WVQPNCTÆPÁCNÆĩCPMÆUÆONCTÆPÆP×\GTKPFG XG[COOKN¸OOUQNWPFC
(QPNC\ÆVNÆMQNWĩVWTCECMĩGMKNFGMCDCTVOC×\GTKPFGOOKN¸OO[×MUGMNKMVG

©TPGþKPKOFCVMCRÆDWVQPNCTÆXGÁCþTÆDWVQPNCTÆ
1TVCOĩCTVNCTÆPCW[CTNCOCKÁKPUÆPÆTFGþGTNGTCTCUÆPFCC[CTNCPCDKNKT
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Uygulanamaz

'PC\ÁCþTÆDWVQPNCTÆPÆPÁCNÆĩCPMÆUÆONCTÆ
CTCUÆPFCMKOGUCHGPKPKMKMCVÆ
900 mm

1100 mm

OO VGTEKJGPOO

&×ĩG[

'0

OO

400 mm

53
Durak Kumanda Cihazları
t #BTODa çalışan butonlu kumanda sistemi kullanıldığında Tablo
2’deki kurallar sağlanmalıdır.
t 5FL LBCƌOMƌ BTBOTÚSMFSEF EVSBL
kumanda cihazları, durak kapılarının yan tarafına yerleştirilmelidir.
t .àǵUFSFL EVSBL ÎBǘST ZÚOFUƌmine sahip birden fazla kabinli
asansörlerde, asgarî kumanda
cihazı sayısı aşağıdaki gibi olmalıdır:
P

o

#ƌSCƌSƌOFCBLBOBTBOTÚSMFSEF 
her bir yüz için bir kumanda
cihazı
En fazla dört adet komşu
asansör için bir kumanda
cihazı (kumanda cihazı iki
asansör arasına yerleştirilmişse)

Kabin Kumanda Cihazları
t "TBOTÚSàO ÎBMǵUSMNBT ƌÎƌO LVMlanılan basınca çalışan butonlar
aşağıdaki gibi tanımlanmalıdır:
o Kat butonları: -2, -1, 0, 1, 2,
vb. sembollerle
o İmdat butonu: Sarı renkli çan
biçiminde sembolle
o Kapıyı tekrar açma düğmesi
_sembolü ile
o Kapı kapatma düğmesi
_sembolü ile
t ƞNEBU WF LBQ CVUPOMBSOO NFSkez hattı kabin tabanından en az
900 mm yüksekliğe yerleştirilmelidir.
t ±BǘSCVUPOMBSƌNEBUWFLBQCVtonlarının üst kısmında yer almalıdır.
t 5FLZBUBZTSBƌÎƌOÎBǘSCVUPOMBSnın sıralanması soldan sağa olmalıdır. Tek düşey sıra için çağrı bu-

tonlarının sıralanması alttan üste
doğru olmalı, birden fazla düşey
sıra için bu sıralama önce soldan
sağa daha sonra alttan üste doğru olmalıdır.
t ,BCƌO LVNBOEB QBOFMƌ EVWBSB
aşağıdaki şekilde yerleştirilmelidir:
o Ortadan açılan kapılı asansörlerde, kabine girerken sağ
tarafta yer almalıdır.
o Yana açılan kapılı asansörlerde, kapının kapanma kenarı
tarafında yer almalıdır.
P ±ƌGU HƌSƌǵMƌ 5ƌQ  BTBOTÚSMFSde yukarıdaki bentlerde yer
alan kurallar uygulanabildiği
ölçüde yerine getirilmelidir.
Durak İşaretleri
t #BTODBÎBMǵBOCVUPOMVLVNBOEB
sistemlerinde, durakta, kapının
açılmaya başladığı sesli bir işaret
ile bildirilmelidir. Kapının kendi
gürültüsü, gürültü seviyesi 45
E# " WFà[FSƌƌTFZFUFSMƌEƌS
t ,BCƌOF HƌSNFEFO ÚODF  LVNBOda sistemi yeni seyir yönünü belirliyorsa (müşterek kumanda),
aydınlatılmış işaret okları kapının
üstüne veya yakınına yerleştirilmelidir.
t ƞǵBSFU PLMBS [FNƌOEFO   ƌMÉ
2,50 m yukarıda, durak tarafından
görüş açısı 140° olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Okların yüksekliği asgarî 40 mm olmalıdır.
t 4FTMƌƌǵBSFU PLMBSOBZEOMBUMNBT
ile birlikte verilmelidir. Yukarı ve
aşağı için farklı sesli işaretleri kullanılmalıdır. Örneğin:
o - Yukarı için bir ses
o - Aşağı için iki ses

tarafından görülebilir ve duyulabilir bir cihaz ile sağlanabilir.
Kabin İşaretleri
t ,POVN ƌǵBSFUƌ  LBCƌO ÎBMǵUSNB
panelinin üzerine veya üst kısmına yerleştirilmelidir.
t (ÚTUFSHFOƌO NFSLF[ IBUU LBCƌO
UBCBOOEBO NƌMÉ NZVkarıda olmalıdır.
t ,BUMBS HÚTUFSFO SBLBNMBSO ZàLTFLMƌǘƌ  NN ƌMÉ  NN PMNBMdır.
t ƞLƌODƌ CƌS HÚTUFSHF CBǵLB CƌS ZFSde, örneğin kabin kapısının üst
kısmında veya ikinci kabin çalıştırma paneli üzerinde yer alabilir.
t ƞLƌODƌCƌSHÚTUFSHFZàLTFLCƌSTFWƌyeye (örneğin kabin kapısının üst
kısmına) yerleştirilmiş ise kabin
içerisinde kabin çalıştırma paneli üzerindeki gösterge, alternatif
olarak zeminden 1,60 metreden
daha az bir yüksekliğe yerleştirilebilir.
t ,BCƌO EVSEVǘVOEB  ZFSFM SFTNÔ
dillerden en az birinde, sözlü olarak kabin konumu bildirilmelidir.
4FT TFWƌZFTƌ NBIBMMÔ  E# "  ƌMF
E# " BSBTOEB NBIBMMÔǵBSUMBra göre ayarlanabilir olmalıdır.

5. SONUÇ
#VÎBMǵNBEB &/4UBOEBSEhOO
kat ve kabin buton ve göstergelerine etkileri, engelliler dahil kullanıcıların erişiminin kıstasları ve detayları
incelenmiştir.

KAYNAKÇA
  54&/ "TBOTÚSMFS  :BQN WF
.POUBK ƞÎƌO (àWFOMƌL ,VSBMMBS 
Yolcu ve Yük Asansörleri İçin Özel
6ZHVMBNBMBS#ÚMàN&OHFMMƌMFS

t 5FLLBCƌOMƌBTBOTÚSMFSEFCVLVSBM 
kabin içerisinde bulunan durak

%ÉIƌM:PMDV "TBOTÚSMFSƌ ƞÎƌO &SƌǵƌMFbilirlik. 
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6$1$<ñ$1$/ñ=/(5ñ

6DQD\LQLQ6RUXQODU×YH$QDOL]OHUL ;;9,,,

1

Mustafa Sönmez2

6$1$<ñ1ñ10$/ñ<(7/(5ñ9((1)/$6<218
+,=/$$57,<25
sanayinin en önemli gündem maddesi haline geldi. Yurtiçi Üretici Fiyat
Endeksi (Y-ÜFE) diye adlandırılan
sanayinin fiyat artışları ocak ayından
itibaren iki haneye çıktı ve nisan ayı
yüzde 16,4’e ulaştı.

GİRİŞ
Türkiye ekonomisine bu yılın ilk 4
ayında çift haneli ve giderek yükselen bir enflasyon yapışmış bulunuyor. Neredeyse 30 aydır yaşanmayan
çift haneli enflasyon, ekonominin ve

Bu ölçüde bir sanayi enflasyonu
2008 yılı ortalarında yaşanmış, yüzde
18,5’lik yıllık Y-ÜFE temmuz ayında
yaşanmıştı. Sonraki dönemde gerçekleşen sanayi enflasyonu yüzde
15’in üstüne hiç çıkmamış, çift hanelik fiyat artışları, en fazla yüzde

Tablo 1. Sanayici (Üretici) Fiyatlarında Yıllık Değişimler (2003-2017, %)
Yıllar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2003

32,6

33,4

35,2

35,1

33,7

29,6

25,6

22,7

19,1

16,1

16,2

13,9

2004

10,8

9,1

8,0

8,9

9,6

10,5

9,4

10,5

12,5

15,5

14,4

13,8

2005

9,9

8,1

8,2

7,5

7,2

8,7

10,1

11,1

10,9

8,2

4,9

4,5

2006

5,1

5,3

4,2

5,0

7,7

12,5

14,3

12,3

11,2

10,9

11,7

11,6

2007

9,4

10,1

10,9

9,7

7,1

2,9

2,1

3,7

5,0

4,4

5,7

5,9

2008

6,4

8,2

10,5

14,6

16,5

17,0

18,4

14,7

12,5

13,3

12,3

8,1

2009

7,9

6,4

3,5

-0,4

-2,5

-1,9

-3,8

-1,0

0,5

0,2

1,5

5,9

2010

6,3

6,8

8,6

10,4

9,2

7,6

8,2

9,0

8,9

9,9

8,2

8,9

2011

10,8

10,9

10,1

8,2

9,6

10,2

10,3

11,0

12,2

12,6

13,7

13,3

2012

11,1

9,2

8,2

7,7

8,1

6,4

6,1

4,6

4,0

2,6

3,6

2,5

2013

1,9

1,8

2,3

1,7

2,2

5,2

6,6

6,4

6,2

6,8

5,7

7,0

2014

10,7

12,4

12,3

13,0

11,3

9,8

9,5

9,9

9,8

10,1

8,4

6,4

2015

3,3

3,1

3,4

4,8

6,5

6,7

5,6

6,2

6,9

5,7

5,3

5,7

3,3

3,4

4,0

3,0

1,8

2,8

6,4

9,9

2016

5,9

4,5

3,8

2,9

2017

13,7

15,4

16.1

16.4

Kaynak: TÜİK

1
2

Dergimiz için özetlenen bu yazının tamamına http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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10-13 dolayında kalmıştı. 2014 Ekim
ayında yaşanan yüzde 10,1’lik sonuç
dışarıda bırakılırsa, Türkiye sanayisi,
30 aydır çift haneli enflasyon bile yaşamamıştı. Bu nedenle, ocak ayında
yıllık yüzde 13,7 ile başlayıp nisan
ayında yüzde 16,4’e ulaşan sanayi
fiyatları artışı, yeni bir eğilim ve sürme ihtimali de yüksek bir olumsuzluk olarak değerlendiriliyor.
Sanayi fiyatları, yıllık olarak
2016’nın Eylül ayında yüzde 1,8’e
kadar düşmüştü. Bu, 2013 Nisan
ayında gerçekleşen yüzde 1,7’lik
yıllık artıştan bu yana en düşük
sanayi enflasyonuydu.
Ancak, sanayi fiyat endeksinin eylül
sonrası tırmanışı olağan dışı oldu.
Aralık ayında yıllık yüzde 9,9’a kadar
çıkan sanayi ürünleri fiyatları, Ocak
ayında yüzde 13,7’yi, şubat ayında
ise yüzde 15,4’ü. mart ayında yüzde
16,1’i bulduktan sonra nisan ayında
da hız kesmedi ve yüzde 16,4’e ulaştı.

ARA MALLARINDA ARTIŞ %22
Sanayi enflasyonuna alt gruplar
olarak bakıldığında da farklı bir
görünüm var. Ortalaması Nisan
ayında yüzde 16,4’ü bulan sanayici
fiyatlarının “ara malı” kategorisindeki ürünlerde yıllık fiyat artışı yüzde
22’yi geçti. Enerji ürünlerinde artış
yüzde 14,4’e çıkarken, dayanıklı tüketim ve sermaye mallarında artış
yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.

Grafik 1. Ana Sanayi Gruplarında Yıllık Fiyat Artışları (%)
Kaynak: TÜİK

yıllık ortalaması yüzde 16,4’ü bulan
fiyat artışlarının sanayinin omurgasını oluşturan imalat sanayisinde yüzde 18.3’ü bulduğu görülüyor. Oysa
bir yıl önce, imalatta Nisan 2016’da
yıllık fiyat artışı yüzde 4,1’de kalmıştı.
Bu anlamda imalat sanayisinde sert
bir enflasyon yaşandığı söylenebilir.

sindeki fiyat artışlarının 12 ayda yüzde 13,8’e yaklaştığı görülüyor.

İmalat sanayisinde fiyatı en çok artan alt sektörler, ana metal ürünleri
ve petrol ürünleri. Bu alt dallar dışarıda bırakıldığında ise imalat sanayi-

Sanayi ürünleri içinde fiyatı artmayan, hatta gerileyen alt dal elektrik
ve doğalgaz. Bu ürünlerde nisan itibarıyla 2016’da yıllık yüzde 5,1 geri-

En düşük artış ise yüzde 9,8 ile
gıda, tekstil gibi sektörlere ait dayanıksız tüketim mallarının fiyatlarında gerçekleşti.

İMALAT SANAYİSİNDE SERT
FİYATLAR
Sanayi enflasyonuna sektörel olarak
bakıldığında ise 2017 Nisan ayında
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Ser. Mal

malat
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Madenc.
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Madencilik sektöründe üretilen
ürünlerde nisan itibarıyla yıllık fiyat artışı yüzde 17,4 olarak, imalatı izliyor. Bir yıl önce bu sektörde
fiyatlar yüzde 2’ye yakın gerilemiş
görünüyordu.
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17,4
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2016

4,1

-1,9

2,9

5,2

6,2

8,2

-8,1

Grafik 2. Sanayici Fiyatlarında Yıllık Artış, Nisan-Sektörel (%)
Kaynak: TÜİK
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leyen fiyatların, 2017’de de yüzde 8,1
azaldığı görüldü. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle doğal gaz alım
maliyetleri azalan BOTAŞ, doğal gaz
satış fiyatında Ekim 2016’da yüzde
10 indirim yaptı. Elektrik üretiminde
yakıt olarak kullanılan doğal gazın
maliyetlerindeki düşüşün etkisiyle,
TETAŞ'ın toptan elektrik satış fiyatında da artış yapılmayınca, fiyatlar bu
alanda artmadığı gibi geriledi.

Tablo 2. Nisan 2016-2017 Dönemi Yıllık Artışlar, Sektörler, Katkılar
2017

2017 Etki (%)

Enf. Katkısı
(Puan)

Y-ÜFE

2,9

16,4

100,0

16,4

Madencilik ve taşocakçılığı

-1,9

17,3

3,4

0,6

Kömür ve linyit

6,8

7,8

0,7

0,1

-30,6

86,1

0,3

0,3

Metal cevherleri

0,5

25,5

0,5

0,1

Diğer madencilik ve taşocakçılığı
ürünleri

2,8

8,4

1,9

0,2

İmalat

4,1

18,3

88,8

16,0

Ana metaller

-3,5

42,7

8,4

3,5

Tekstil ürünleri

8,5

21,7

9,1

1,9

-26,2

70,1

2,6

1,8

Gıda ürünleri

3,2

9,3

18,3

1,7

Fabrikasyon metal ürünler, makine
ve ekipmanlar hariç

6,2

18,5

5,6

1,0

Kimyasallar ve kimyasal ürünler

3,5

23,3

4,4

1,0

Kauçuk ve plastik ürünler

7,7

17,3

4,5

0,8

Motorlu kara taşıtları

6,6

13,9

4,4

0,6

Metalik olmayan diğer mineral
ürünler

2,2

7,1

6,6

0,5

Elektrikli teçhizat

8,0

15,8

2,9

0,5

Makine ve ekipmanlar b.y.s.

10,1

14,3

3,2

0,5

Kağıt ve kağıt ürünleri

7,4

17,0

2,7

0,4

Giyim eşyası

6,8

8,0

3,9

0,3

Mobilya

13,1

9,8

3,1

0,3

Bilgisayar, elektronik ve op.

4,7

18,8

1,1

0,2

Diğer mamul eşyalar

12,7

20,5

1,0

0,2

Basım ve kayıt hizmetleri

10,3

13,8

1,2

0,2

Deri ve ilgili ürünler

5,7

11,0

1,2

0,1

Temel eczacılık ürünleri ve müs.

10,3

13,2

0,9

0,1

İçecekler

5,6

12,8

0,9

0,1

Tütün ürünleri

6,8

20,7

0,5

0,1

Ağaç - mantar ürünleri
(mobilya har.)

5,9

6,0

1,6

0,1

Diğer ulaşım araçları

7,6

9,7

0,5

0,0

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı

-8,1

-5,1

6,8

-0,3

Su temini; kanalizasyon, atık yön.

8,2

11,0

1,0

0,1

Ham petrol ve doğal gaz

ANA METALDEKİ SERT
ARTIŞLAR…
Sanayici fiyatlarının Nisan 2017’de
yıllık yüzde 18’in üstüne çıkmasına
etki eden alt sektörler mercek altına
alıp incelendiğinde, bazı alt dalların
hızlı fiyat artışında ana rolü oynadığı
anlaşılıyor.

Kok ve rafine petrol ürünleri

Ortalama fiyat endeksindeki en
önemli ağırlık yüzde 89 ile imalat sanayisinin, İmalat sanayisi sektöründe de bazı alt dalların ağırlığı ve fiyat
artışları, endeks bileşkesinde önemli
bir yer tutuyor.
Örneğin sanayide yıllık artışların
yüzde 16,4’e çıkmasında ana etkenlerden biri demir-çelik sektörünü de
içinde barındıran ana metal sanayisi. Endekste yüzde 8,4 ağırlığı olan
bu dalda fiyatlar son 12 ayda yüzde
43’e yakın artmış görünüyor. Oysa,
2016’da fiyatlar yüzde 3,5 gerilemişti. Artışın bir kısmı baz etkisinden
kaynaklı olmakla birlikte, döviz kurundaki sert yükseliş ve dünya emtia
fiyatlarındaki artışın, ürün fiyatlarına
yansımasıyla metal fiyatlarının sert
biçimde arttığı söylenebilir.
Kimya sanayisi, hem ağırlığı hem
sert fiyat artışı ile dikkat çeken bir
diğer alt sektör. Bu dalda da 12 ayda
fiyatlar yüzde 23,3 arttı. Önceki yılın
fiyat artışı yüzde 3,5 idi.
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Endekste yüzde 9 ağırlığı olan tekstildeki fiyat artışları da dikkat çekici.
Bu dalda nisan itibarıyla 12 aylık artış yüzde 22’ye yaklaştı.
İmalat sanayisinin bir diğer önemli
dalı olan ve beyaz eşya, ev elektroniğini içeren fabrikasyon metal ürünlerde de yüzde 18,5’lik yıllık artış, genel endeksin yükselişinde etkili oldu.
Endekste yüzde 18,3 ile en ağırlıklı
yeri tutan gıda sektöründe ise yıllık fiyat artışı yüzde 9,3 oldu. Artış
2016’da yüzde 3,2 idi. Endekste yüzde 7’ye yakın yeri olan ve çoğu inşaat
girdisi sanayi ürünü üreten “metalik
olmayan diğer mineral ürünler” sektöründe fiyatlar, inşaat sektörünün
talebinin düşük seyretmesinin de
etkisiyle, yüzde 7,1’de kaldı.

DÖVİZDEKİ TIRMANIŞIN ETKİSİ
Üretici (sanayici) fiyatlarının 2008 ortalarından bu yana ilk kez yıllık olarak yüzde 16,4’e çıkmasına kaynaklık eden en önemli etken ise döviz,
özellikle dolar fiyatındaki hızlı artış
oldu. Buna, dünyada enerji ve öteki
emtia fiyatlarının yeniden artış trendine girmesi etkenini de eklemek
gerekir.

$/TL
ºǤȋΨȌ

Grafik 3. Dolar/TL'de 2016 Haziran - 2017 Nisan (TL, %)
Kaynak: TCMB

Özellikle Eylül 2016-Nisan 2017 dönemini kapsayan döviz fiyat artışları
ile enflasyon artışı çarpıcıdır. Dolar
fiyatının, 2016 Haziran ayı ortalaması ile 2017 Ocak ayı ortalaması arasındaki fark yüzde 28’e kadar açıldı.
Bu 8 ayda yurt içi üretici fiyatlarında
yüzde 11, tüketici fiyatlarında ise
yüzde 7 artış oldu. Bu 8 ayda dolardaki artış, fiyatlardaki artışı ikiye
katladı.
Eylül 2016’da aylık ortalaması 2,96
TL olan dolar kuru, derecelendirme
kuruluşlarının Türkiye’nin notunu
negatife düşürmesi ile sert şekilde
arttı. Türkiye’nin risk primini yükselten iç ve dış gelişmeler, ekim ayında
ABD’de Trump’ın seçilmesi ile yükselen dolar endeksi, Türkiye’de dolar
fiyatını daha yukarı taşıdı ve öteki
yükselen ülke paralarından ayrıştırdı.
Eylül 2016-Ocak 2017 döneminde
dolar fiyatındaki artışın yüzde 26’yı
bulması, ithal girdi, makine-teçhizat
kullanan sektörlerde maliyetleri de
hızla artırdı. Döviz kurunun maliyet
enflasyonuna yol açışı, özellikle ana
metal, beyaz eşya, elektronik, kimya
gibi sektörlerde hızla hissedildi.

Dolarda şubat ayı ile başlayan hız
düşüşü ise sanayicinin maliyetlerinde hissedilir bir azalmaya henüz yol
açmadı.
Dolardaki hızlı artış, bir süredir düşük seyreden başta petrol olmak
üzere emtiaların dünya fiyatlarının
artışı ile beraber, maliyetler iyice
tırmandı. Dünya ekonomisinde büyüme eğilimleri, konulan görece
yüksek büyüme hedefleri, talep darlığı ile fiyatları birkaç yıldır gerilemiş
enerji ve öteki hammadde fiyatlarını
da hareketlendirdi.
Brent petrolün varili, Mart 20162017 arası 12 ayda yüzde 33 artarken kömür fiyatlarında da yüzde 55’e
yakın artış gerçekleşti.
Demir cevheri fiyatları 12 ayda yüzde 57’nin üstünde artış gösterirken
dünya şeker fiyatları da yüzde 17
arttı.
Türkiye, ithalatçısı olduğu, özellikle
enerji ve cevher ürünlerinin dünyada artmış fiyatlarına katlanmanın
yanında, bir de yükselmiş dolar ile
ithalat yapmak durumunda kalınca,
ürün maliyetleri daha hızlı arttı ve
bunları sanayiciler, 2016’nın sonları
ve 2017’nin ilk 4 ayında, yapabildikleri kadar fiyatlara yansıttılar.
Merkez Bankası, Şubat 2017 aylık
enflasyon değerlendirmesinde döviz ve dünya emtia fiyat artışının
etkisine şöyle yer verdi: “[Y]ıllık enflasyonundaki yükseliş sürmüş; başta
temel mal ve enerji grupları olmak
üzere genele yayılan döviz kuru etkileri gözlenmiştir. Geçici vergi indirimlerine karşın, Türk lirasındaki birikimli değer kaybının etkisiyle temel
mal enflasyonunda kaydedilen belirgin artış sonucunda çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu
ve ana eğilimi yükselmiştir.”
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Tablo 3. Dünyada Ortalama Mal Fiyatları
Sektörler

Birimi

2015

2016

2016 Mart

2017 Mart

2015

2016

2017-3

Kömür, Avusturalya

$/mt

57,5

65,9

52,2

80,6

-18,0

14,5

54,5

Ham Petrol, Brent

$/bbl

52,4

44,0

39,1

52,0

-47,1

-15,9

33,0

Doğal Gaz, Avrupa (*)

$/mmbtu

7,3

4,6

4,3

5,4

-27,8

-37,2

25,8

Doğal Gaz, ABD

$/mmbtu

2,6

2,5

1,7

2,9

-40,2

-4,6

68,9

Buğday, ABD

$/mt

204,5

166,6

191,2

154,3

-28,2

-18,5

-19,3

Şeker, Dünya

cent/kg

29,6

39,8

34,0

39,9

-20,9

34,4

17,1

Pamuk A Endeksi

cent/kg

155,7

163,6

144,3

191,3

-15,0

5,1

32,6

$/mt

272,9

199,3

203,0

234,0

-13,7

-27,0

15,3

Alüminyum

$/mt

1.664,7

1.604,2

1.531,0

1.901,5

-10,9

-3,6

24,2

Bakır

$/mt

5.510,5

4.867,9

4.953,8

5.824,6

-19,7

-11,7

17,6

Altın

$/toz

1.160,7

1.249,0

1.245,1

1.231,4

-8,3

7,6

-1,1

cent/dmtu

55,8

58,4

56,0

88,0

-42,4

4,6

57,1

Enerji

Tarım

Gübre, Doğu Avrupa
Metaller ve Mineraller

Demir Cevheri, Çin

Kaynak: Commodity Price Data (Pinksheet), Dünya Bankası

Merkez Bankası, üretici fiyatlarındaki
yüzde 16,5’e yaklaşan artışı değerlendirirken de dışsal etkilere şöyle
dikkat çekti: “Bu gelişmede, döviz
kuru ve uluslararası emtia fiyatları
belirleyici olmuştur.”
TL'deki değer kaybının, ABD Merkez
Bankası Fed’in 2017 boyunca yapması beklenen faiz artışlarının ve
Türkiye’nin eksilmeyecek risk priminin etkisiyle süreceği, yaygın bir kanı.
Bu, tek başına, maliyet enflasyonuna
kaynaklık etmeyi sürdürerek yüzde
16,5’e yaklaşmış sanayici enflasyonunun, 2017’nin geneline hakim olacağına ilişkin güçlü bir parametre.

TÜKETİCİ FİYATLARINA
YANSIMALAR
Sanayici kesimin fiyatlarında yaptığı artışlar yıllık yüzde 16,5’i bulurken, tüketicinin ödediği fiyatlardaki
(TÜFE) artış, yüzde 12’ye yaklaştı.
Ancak, hatırlatmak gerekir ki, tüketici fiyatlarının sepetinde eğitim,
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sağlık, finans, ulaştırma gibi “Hizmetlerin fiyatları” da yer alır. Yurt İçi
Üretici Fiyatları diye adlandırılan sanayicinin fiyatlarını ise sadece imalat
sanayisi, enerji ve madencilik ürünlerindeki fiyat hareketleri oluşturur.
O nedenle kıyaslamayı, tüketici sepetinden hizmetleri ayıklayarak, sadece “mallar”ın fiyatlarındaki artışları
alarak yapmak gerekir.
Bu yapıldığında, malların tüketici fiyatlarında 2017 Mart itibarıyla artışın yüzde 13’e vardığını görüyoruz.
Dolayısıyla tüketicinin kullandığı
malların fiyatlarında da çift haneli
dönem sürüyor. Öyle ki, bu hararette bir tüketici enflasyonunun en son
2012 başında yaşandığı görülüyor.
2010, en çok da küresel krize giriş yılı
2008’de çift haneli enflasyonların yaşanmış olduğu hatırlanmalı.
Yüzde 13,2’lik tüketici malları enflasyonunun içinde, en yüksek artışın
taze sebze ve meyvede yüzde 43.4
ile başı çekmesi pek sansasyonel bir
konu oldu. İşlenmemiş gıdadaki yıllık
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artış yüzde 25’e yaklaşırken alkollü
içki ve tütündeki artış da yüzde 24’e
yaklaştı. Ancak, bu kalem, aile bütçelerinde yüzde 6’lık bir yer tutuyor.
Nisan ayı itibarıyla, aile bütçesinde
yüzde 24’lük payı olan gıdada 12
aylık artış yüzde 15,6 olarak gerçekleşti. Tüketicinin kullandığı mallardaki fiyat artışını çift haneye çeken
önemli bir kalem de tüketicinin ödediği yüzde 11 artan enerji fiyatları
oldu.
Hükümetin en sıkışık sektörler olarak belirlediği ve vergi indirimi uyguladığı beyaz eşya ile mobilyada bile
yıllık fiyat artışları yüzde 11’e ulaştı.
Tüketicinin kullandığı mallardaki fiyat artışının özellikle 2016 sonu ve
2017 başı hızlandığı dikkat çekiyor.
Bunun da sanayicinin fiyat artışlarının hızlanmasıyla ilgisi büyük.
Sanayici fiyatlarını hızlandıran ise
esasta dolar kurundaki hızlı artış ve
dünya girdi fiyatlarının hızla artması.
Sanayicinin enflasyonunun tüketi-
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Tablo 4. Tüketici Ürün (Hizmet Dışı) Fiyatlarında Yıllık Artışlar/Çift Haneler (2004-2017, %)
Yıllar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2004

8,7

7,2

6

5,4

4,7

4,6

5,5

6,4

6,1

7,9

7,9

7,7

2005

7,5

7,2

6,1

6,5

7,1

7,4

5,9

6,3

6,6

5,9

6

6,1

2006

6,8

7

7,2

7,9

9,2

9,6

11,8

9,9

10

9,2

9,1

8,7

2007

9,1

9,4

10,4

10,3

8,6

7,8

5,7

6,8

6,7

7,4

8,3

8,3

2008

8

9,3

9,2

9,8

11

10,9

12,7

12

11

12,4

10,7

9,9

2009

9,4

7,2

7,8

5,6

4,7

5,6

5,2

5,3

5,3

5

5,7

7

2010

9,2

11,6

10,5

11,6

10,2

9,4

8,4

9,6

11,1

10,4

8,5

7,2

2011

5,1

4,1

4,1

4,3

8,2

6,7

6,6

7

6,1

8

10,5

12

2012

12,2

11,9

12

12,8

8,8

9,5

9,8

9,5

10

8

6,1

5,8

2013

7,4

7

7,3

5,7

6,2

8,5

9,2

8,2

7,7

7,7

7,1

7,2

2014

7,7

7,8

8,4

9,8

10,2

9,6

9,6

9,7

8,8

8,9

9,3

8

2015

6,6

7,1

7,2

7,6

7,8

6,5

6,1

6,5

7,7

7,1

7,8

8,8

2016

9,8

8,7

6,9

5,7

5,7

7,4

8,9

8

6,9

6,9

6,6

8,7

2017

9,6

10,9

12,5

13,2

ciye yansımasının gecikmeli de olsa
paralellik arz ettiği gözleniyor.

ENFLASYONUN GELECEĞİ
Özellikle Eylül 2016 sonrası hızlanan
hem sanayici hem tüketici fiyatlarındaki hızlanmanın önümüzdeki yakın
gelecekte nasıl seyir alacağı önemli.
Enflasyonun çift haneye zıplaması
ve yapışkanlık göstermesinde döviz
kuru ana etken. Dolayısıyla, bundan

sonra enflasyonun ne olacağında da
aynı etkenin takibi gerekiyor. Döviz
fiyatları TL karşısında arttıkça, bunun
sanayici-üretici fiyatlarına, maliyet
enflasyonuna, devamında da tüketicinin önüne tüketici fiyat artışı olarak
dönüşmesi sürecek.
Döviz fiyatını belirleyecek ana etken,
“Dış sermaye trafiği." Dış sermayeye
yaşamsal bağımlılığı olan Türkiye’ye,
yabancı sermaye girişi eksildiği ya

da azaldığı zaman döviz, özellikle
de dolar fiyatları artıyor. Örneğin
Eylül 2016’da, aylık ortalama dolar
kuru 2,96 TL idi. Ancak, yine Eylül
2016’da derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu kırmaları,
ardından dış dünyada sıcak parayı
çekecek gelişmeler, örneğin ABD’de
Trump’ın seçilmesi, doları yukarı çekerken Türkiye dahil, yükselen ülkelerden sermaye çıkışına neden oldu.
Türkiye, eylül sonrası aylarda doların
TL karşısında hızla değerlenmesini
yaşadı ve Ocak 2017’ye gelince aylık ortalama dolar kuru 3,74 TL oldu.
Bu, 5 ayda yüzde 28’e yakın doların
değerlenmesi demekti. Türkiye Eylül
2016-Şubat 2017 arasında yaklaşık
15 milyar dolar cari açık verirken, 2
milyar dolara yakın sermaye çıkışı
yaşadı. Ancak, rezervlerden kullanılan yaklaşık 11 milyar dolar ve kaynağı belirsiz yaklaşık 6 milyar doların
girişi sayesinde dolar kurundaki artış
yüzde 24’te tutulabildi.

Grafik 4. Tüketici Mallarında Yıllık Artış (Nisan, %)

Enflasyonun en önemli kaldıracı,
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dolardaki artış. Dolarda yıllık yüzde
25’i bulan artışların sadece enflasyonu hortlatmakla kalmayıp, dolar
borçlusu firmalara ağır kur zararları
yazdığı, yatırımları caydırarak büyümeyi çelmelediği de malum.

Ocak
Ocak
Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım Aralık
Şubat Mart Nisan
2016
2017

Grafik 5. TÜFE (Mal) ve Y-ÜFE'de Yıllık Artışlar (%)

Özel sektör firmalarının bütün daraltma çabalarına rağmen net döviz
açıkları 200 milyar dolar dolayında
ve borçlarının TL karşılığının yarattığı kur zararlarıyla, bilançolar birçok
firma için enkaz durumunda.
Dünya ekonomisindeki yalpalamalarla, önceden çıkış yapan sıcak paranın şubat ayı sonrası kısmi dönüşler
yapması, dolar fiyatını biraz gevşetti
ve 3.50-3.60 TL bandına çekti. Ama
bu bile, enflasyon, borçlu firmalar,
büyüme için önemli bir tehdit.

Kaynak: TÜİK

Merkez Bankası, faiz silahını kullanarak, kısmi artışlara giderek doları biraz
daha kontrol altına alma çabasında.
Dış Sermaye Akımı
Rezerve Etki
Net HN (Kaynağı Belirsiz)
Cari Açık

Grafik 6. Cari Açık, Dış Sermaye Akımı ve Rezerve Etki (Eylül 2016 - Şubat 2017, Milyar $)
Kaynak: TCMB Veri Tabanı

Net Sıcak Para (Milyon $)
$/TL

Grafik 7. Yabancı Sıcak Para Trafiği ve $/TL (2016 Ekim - 2017 Nisan)
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Kurlardaki baskı artınca, dünya listelerinde yer alan “Politika faizi”ni
yükseltmeyi tercih etmeyen Merkez
Bankası, ocak ayında, bankaların
olağandışı durumlarda kullandıkları
“Geç likidite penceresi” faizini, olağan
bir imkân haline çevirerek kullanıma
açtı ve döviz kurunu bu
yolla denetlemeyi seçti.
O tarihten sonra giderek borç verme faizinde ağırlığı geç likidite
penceresine kaydıran
Merkez Bankası, ağırlıklı
ortalama fonlama maliyetini de (ortalama faizi)
son olarak yüzde 11,8’e
kadar yükseltti.
Sonuçta, Merkez Bankası faizi ister istemez
yükseltmiş bulunuyor.
Buna karşılık faizde
ulaşılmış oran, enflasyonun altında. Faiz ile
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artırmakla biraz mümkün oluyor.
Bu kez faiz yatırımdan, tüketimden uzaklaştırıyor. Büyümeye
heves edilince ithalat artıyor ve
cari açık büyüyor. Bütün bunlar
için, geri dönüşü olup olmayacağı bilinmeden bütçe ve öteki
kamu imkanlarıyla açık veriliyor.
Böylece milli gelirin yüzde 5’ine
yaklaşan cari açık sorununa, milli gelirin yüzde 3-4’ünü bulması
muhtemel bütçe açığı sorunun
eklenmesi, yani çifte açık tehlikesiyle yüz yüze gelinmesi söz
konusu.

$/TL
TCMB Faizi
(Fonlama Maliyeti)
Y-ÜFE

Grafik 8. TCMB Faizi, Dolar ve Üretici Fiyatlar
Kaynak: TCMB

Y-ÜFE arasında nerdeyse 5 puan var.
Yine de denebilir ki, bugünkü durumda faiz de, kur da, enflasyon da
yüksek seyrediyor.

ÇİFTE AÇIK TEHLİKESİ…
IMF, Nisan 2017 Dünya Görünümü
raporunda, 2017 yılı için Türkiye ekonomisinde yüzde 2,5’lik büyüme öngörüsünde bulunurken cari açığın
artacağını da belirtiyor. Cari açığın
milli gelire oranının hem 2017 hem
2018 için yüzde 4,7’den az olmayacağı iddia ediliyor. Bu oran 2016’da
yüzde 3,8 olarak gerçekleşmişti. Bu,
Türkiye’nin cari açığı 1 puan daha
çok büyüyecek demek. Milli gelir
yaklaşık yarım puan gerilerken cari
açık 1 puan nasıl artabilir? Burada
akla ilk gelen, enerji faturasının artacağı öngörüsü olabilir. Yanı sıra,
Türkiye’nin turizmdeki kan kaybının
2017 ve 2018’de de telafi edilemeyeceği de varsayımlar arasında.
Gerçekten de Türkiye enerji faturasını azaltacak çok az şey yapıyor,
turizmdeki kayıplarını da telafi için
özellikle iç ve dış barış yolunda olumlu gelişmeler yaşamak yerine, imaj
kaybına uğruyor. Şaibeli bir referan-

dum deneyimi yaşayan ve Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi’nce
“denetim altına alınma” gibi bir yaptırıma tabi tutulan bir ülkeye, özellikle istenen Avrupalı turist girişi kolay
görünmüyor.
Cari açığa eşlik edecek ikinci sorun,
bütçe açığı. Türkiye merkezi bütçesi
ilk 3 ayda 20 milyar TL açık verdi. Kriz
riskini azaltmak ve referandumdan
Evet oyunu çıkarmak için izlenen
maliye, istihdam politikaları ile bütçe
açığı hızla arttı. Bu da çifte açık riskinin Türkiye gündemine taşınması
demek.
IMF, işsizlik konusunda da iç açıcı öngörüler sunmuyor. 2016 yılında yıllık
yüzde 10,8 olarak gerçekleşen resmi
işsizliğin 2017 yılında, düşük büyümeye bağlı olarak artacağını ve yıllık
ortalamanın yüzde 11,5’e ulaşacağını
öne sürüyor. IMF’nin işsizlik için 2018
öngörüsü pek azalmıyor: yüzde 11.

YENİDEN EMEK…
AKP, çarpık birikim düzenini ayakta
tutabilmek için kendisini öyle bir açmaza soktu ki, dış kaynak girişi aksayınca dolar yükseliyor, dolar yükselince enflasyon ve firma kırılganlığı
artıyor. Doları indirmek, ancak faiz

AKP rejimi, kendini yeniden üretebilmek, sermaye birikimini sürdürebilmek için, ücretli sınıfı daha ağır
bir sömürüye zorlayacak görünüyor.
Yüzde 20’lere doğru seyreden enflasyon karşısında, yıl başında yapılmış
ücret zamları, asgari ücret artış oranları yüzde 5-6 dolayında. Sayıları 16
milyonu bulan ve istihdamın yüzde
70’inden fazlasını oluşturan ücretliler
aleyhine yıpratıcı bir gelir adaletsizliği yaşanmaya başlandı bile.
Bununla kalmıyor; yine çoğu emek
sınıfların tüketimlerinden, ücretlerinden kesilen vergiler, topluma ait
kamusal taşınmazlar, tarihi ve kültürel varlıklar, toplumsal değerler
çalınarak sermaye birikiminin aksamaması için çoğu yandaş-yanaşma
sermaye kesimine aktarılıyor.
Yakında, çalışan kesimin kıdem tazminatı hakkının, işverenlerde birikmiş alacaklarının bir fona devredilerek yine aynı amaçla kullanılması
biçimindeki bir gasp girişimi daha
gündeme taşınacak. Bu da çalışan
kesimlere başka bir darbe olacak.
Bunlar, ister istemez emek kesiminde bir isyanı, bir hak mücadelesini
yeniden yükseltecek. Emek dostlarının böyle bir dip dalgaya hazırlıklı
olması gerekiyor.
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Amaç-Kapsam
Son yıllardaki endüstri talepleri ve
kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde
malzeme üretim teknolojileri, buna
paralel olarak imalat metotları ve
personel yetkinlikleri de gelişim
göstermektedir. Malzeme özellikleri
iyileştikçe, özel proseslerin de daha
bilinçli personel tarafından uygulanması gerekmektedir. Sektöre,
kaynak prosesini uygulayan ve geliştiren personel kadar, son teknoloji
malzemelerin üreticilerinin de katkısı beklenmektedir.

tmmob
makina mühendisleri odas×

Yaşanan teknolojik gelişmelere
paralel olarak personel eğitimi ve
firmaların denetimi de önem kazanmaktadır. Hem uygulama hem
de kontrol personelinin bilgi seviyesinin arttırılması neticesinde, ürün
kalitesinin arttırılması ve uygulanan
kontrolleri "son ürünün kontrolü" kapsamından kurtarıp, "proses
kontrolü" ve her aşamada gerekli
şartların sağlanması seviyesine getirmek mümkün olabilmektedir.

NAZIM HúKMET KONGRE VE SANAT MERKEZú

(Mehmet Akif Ersoy Mah. Baùdat Cad.) Yenimahalle/Ankara

Bu uygulamalar ile bilinç ve bilgi seviyesinin arttırılması, özellikle son
dönemde ülkemizin tecrübe etmeye hazırlandığı nükleer enerji en-
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Süreçleri tanımlı olmayan bir ortamda yürütülecek imalat, beklenen
şartları sağlamayacağı gibi, büyük
kayıpların da yaşanmasına zemin
hazırlayacaktır.
Endüstride son teknoloji malzemelerin kullanımı, kaynaklı yapıların
tasarımında da yenilikçi ve amaca
uygun çözümlerin uygulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Malzeme ve kaynak teknolojisinin gereklerinin tasarım aşamasında göz
önüne alınması, son üründe azami faydanın sağlanması açısından
önemlidir. Bu nedenle, imalattan
gelen gereksinimlerin tasarımda yer
bulması ve geliştirilmesi her sektörde büyük kazanç sağlamaktadır.
Otomasyon kaynak yöntemleri imalatta varlığını daha da hissettirmektedir. Ayrıca endüstriye, tekrarlanabilirlik, parametre kontrolü, üretim
hızı ve işçilik hatalarının bertarafı
konularında katkı sağlamaktadır.
Sistemlerin gelişmesi ve daha ulaşılabilir olması, tercih edilme nedenlerini arttırmakta ve küçük/orta ölçekli firmalarda da yer bulmalarına
olanak sağlamaktadır. Bu konuda
da yetişmiş personel ihtiyacının artacağı ve bu konuda eğitim çalışmalarının yapılması gerektiği öngörülmektedir.
MMO, Kaynak Teknolojisi kongreleri
aracılığı ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını
amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici-yönlendirici
konumunu güçlendirme ve çalışma-

larını konunun tarafları ile paylaşma
amacındadır.

$QD%LOGLUL
.RQXODUÕ
t

5BISibatsız Muayene

t

,BZOBL5FLOPMPKƌMFSƌ6ZHVMBNBlarında Personel Eğitimi

t

,BZOBL 5FLOPMPKƌTƌOƌO 5PQMVNTBM ,VMMBONOB :ÚOFMƌL 6ZHVlamaları, Kalite ve Bakımları
(Trafik Levhaları, Köprüler, Pazar
Yerleri… vb.)

Bildiri
.RQXlDrÕ
2. Malzeme/Kaynak
6ZHVMBNB

Teknolojisi ve Tahribatsız MuaZFOF6ZHVMBNBMBS
8. Kalite Güvence, Belgelendirme
ve Akreditasyon
9. İş Güvenliği

%LOGLUL
g]HWOHULLoLQ
kaynakkongresi@mmo.org.tr

%LOGLUL
7DULKOHUL
Bildiri Özetlerinin Son Gönderim
Tarihi

30 Eylül 2017

1. Kaynak Teknolojisinde Tasarım
Edilebilirlik/

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi
ve Yazarlarına Değerlendirme
Sonuçlarının Bildirilmesi

7 Ekim 2017

3. Konvansiyonel Kaynak Harici
Birleştirme Teknolojileri

Bildiri Asıllarının Son Gönderim
Tarihi

4. Kesme Teknolojileri

22 Ekim 2017

5. Kalite Kontrol, Tahribatlı ve TahSƌCBUT[.VBZFOF6ZHVMBNBMBS
6. Önleyici Bakım

Bildirilerin Değerlendirilmesi ve
Yazarlarına Değerlendirme
Sonuçlarının Bildirilmesi

1 Kasım 2017

 4FLUÚSFM6ZHVMBNBMBSEB,BZOBL

ĞOHWLăLP

düstrisinde ve önemi hiçbir zaman
azalmamış olan savunma sanayinde
faydalı olacaktır.

X. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre Sekreteri
#TKH5'.#/1ý.7
/GĩTWVK[GV%CF0Q-CV-Æ\ÆNC[#PMCTC
6GN
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'RQUVCMC[PCMMQPITGUK"OOQQTIVT

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO

J

$ï86726 2017 Jwww.mmo.org.tr

64

<$<,132/ñ7ñ.$6,

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.
Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik
alanlarıyla sınırlıdır.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir.
Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da,
kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır.
Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açısından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta
aracılığıyla bildirilir.
Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir.
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.
Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.
Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.
Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir.
Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.
Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazar/larına aittir.
Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4
(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
3. Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik
cümleler içermemelidir.
5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.
6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan
önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır.
12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir.
14.
15.

Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir.
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir:
Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları.
Örnek 1: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2:Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir.
Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak
rapor ise: Yazarın soyadı,
adının
baş
harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
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Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.

