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Sayın Üyemiz,

Oda Yönetim Kurulu olarak yeni yılınızı kutluyor; 2023 
yılının üreten, kalkınan, hakça bölüşen, barış, kardeşlik, 
refah ve demokratik Türkiye özlemimize yönelik olumlu 
gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını diliyoruz.  

Geride bırakmak üzere olduğumuz 2022 yılında Cum-
huriyet değerlerine, laikliğe yönelik sistemli saldırılar ile 
sosyal hukuk devletine, demokrasiye, yargı bağımsızlı-
ğına, basın, ifade, örgütlenme hak ve özgürlüklerine ay-
kırı uygulamalar arttı. Kamu varlıklarının yok pahasına 
satışı, rant kapkaççılığı, usulsüzlük ve yolsuzluklar ülke-
mizin yoksullaştırılması pahasına sürdü.

Piyasacı yaklaşımlardan ötürü iş kazaları ve iş cinayet-
leri arttı. Çocuklara ve kadınlara yönelik taciz, tecavüz, 

cinayet, istismar olayları katlanarak sürdü. Bu 
olaylarla da anılan çağ dışı tarikat ve cemaatler 
eğitim-öğretim ve devlet kurumlarında söz sahi-
bi oldular.

Gıdadan giyime, enerjiye, kiralara kadar hayat 
pahalılığı hepimizi çok zorluyor. İşsizlik, yoksul-
luk artıyor. Açlık çeken aileler ve çocuklar var. 
Halkın temel ekonomik sosyal haklarına ayrılma-
sı gereken merkezi yönetim bütçesi ise yıl içinde 
yeni zamlara yol açacak olan vergi-harç artışlarıy-
la, sermaye güçlerine bağışlanan vergi istisna ve 
muafiyetleriyle, dövize endeksli büyük borç ve 
faiz ödemeleriyle hayatımızı çok daha zorlaştıra-
cak özellikte.

Meslektaşlarımız düşük ücretlere, yoksullaşma-
ya, işsizliğe maruz kalıyor. Bir kısmımız meslek 
dışı alanlarda çalışmak zorunda kalıyor. İktidarın 
mesleki denetim yetkilerimizi, kamu kurumu ni-
teliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu vas-
fımızı zayıflatma, TMMOB Kanunu’nu değiştirme 

ve mühendisliği değersizleştirme girişimleri sürüyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, siz değerli üyeleri-
mizden aldığımız güç ve destekle mesleki toplumsal 
faaliyetlerimizi sürdürmeye bu yıl da devam ettik. Oda 
Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımıza katkıda bulunan 
bütün üyelerimize teşekkür ediyor, katılım ve destekle-
rinizin sürmesini bekliyoruz.

Yeni yılınızı en içten dileklerimizle tekrar kutluyor, 
2023’ün umutlarımızın gerçekleşmesine vesile olacak 
gelişmelerle dolu olmasını diliyoruz.

Esenlik dilekleri ve saygılarımızla.

 Yunus Yener

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

TÜM ÜYELERİMİZİN YENİ YILINI 
KUTLARIZ
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EĞİTİMLERİMİZ

*   Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Aralık  ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali https://www.mmo.org.tr/egitimler 
adresinden de takip edilebilir.
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Eğitim Adı Şube Eğitim Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara 10.12.2022

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu
Ankara 23.12.2022

Adana 12.12.2022

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu
Ankara 19.12.2022

İstanbul 8.12.2022

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi Eskişehir 27.12.2022

Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara 12.12.2022

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi*

Eskişehir 15.12.2022

Adana 22.12.2022

Konya 19.12.2022

Ankara 19.12.2022

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendislik Yetkilendirme Eğitimi*

Ankara 26.12.2022

Konya 21.12.2022

İstanbul 7.12.2022

Eskişehir 8.12.2022

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi Adana 5.12.2022

Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Adana 9.12.2022

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara 19.12.2022

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) Eskişehir 5.12.2022

Mekanik Tesisat Adana 12.12.2022

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi İzmir 6.12.2022

Şantiye Şefliği Eskişehir 21.12.2022

Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi

Adana 20.12.2022

Konya 15.12.2022

Eskişehir 6.12.2022

İstanbul 5.12.2022

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Ankara 26.12.2022

Konya 12.12.2022
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2 BİRLİK'TEN

RANT İÇİN DEĞİL, HALK İÇİN BÜTÇE İSTİYORUZ
Bütçe Gerekçesi: Sosyal Demagojiler

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin Ge-
rekçesi, her yıl olduğu gibi yine iktidarın sosyal dema-
gojileriyle doludur: İstihdamı desteklemek, kalıcı fiyat 

istikrarına ulaşmak, enflasyonu düşürmek, vergilemede 
adalet, kamu açıkların tedrici olarak azaltmak, kamu hizmet-
lerinin azami tasarrufla yerine getirilmesi, kamu idarelerinin 
kaynaklarını kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan 
kullanması, verimsiz harcama alanlarının tasfiyesi, eğitimin 
kalitesini ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, sağlık harca-
malarında arz ve talep yönlü düzenlemeler, tarımsal destek-
leri üretimde verimliliği ve kaliteyi artıracak şekilde tahsis et-
mek, tohum, gübre, yem, mazot ve ilaç olmak üzere tarımda 
girdi maliyetlerini azaltmak, tarım arazilerinin amaç dışı kulla-
nımının önüne geçilmesi, ekilebilir arazilerin üretime kazan-
dırılması, enerji fiyatlarındaki yüksek artışların başta dar ge-
lirliler olmak üzere nihai tüketiciye yansıtılmaması…. Bütün 
bunlar, mühendis, mimar, şehir plancıları olarak toplumsal 
yaşamın bütününü kapsayan meslek alanlarımızda ve halk 
olarak her gün gördüğümüz ekonomik sosyal gerçekliklerin 
tersyüz edilmiş halidir.

2023 Yılı Bütçe Tahmini/Teklifi
Bütçe Kanunu Teklifi’nde net bütçe gelirleri 3 trilyon 810,1 
milyar TL, bütçe giderleri 4 trilyon 469,6 milyar TL, bütçe açığı 
659,4 milyar TL, giderler içindeki faiz ödemeleri 565,5 milyar 
TL, faiz dışı açık da 93,8 milyar TL olarak sunulmuştur.

Vergide Büyük Adaletsizlik
Bütçe gelirleri içindeki vergi tahsilat hedefi her yıl artmakta-
dır. 2022’de 1 trilyon 430,41 milyar TL olarak belirlenen vergi 
tahsilatının, 2023 yılında, 2022’de olduğu gibi yine iki katın-
dan fazla artış öngörüsüyle, 3 trilyon 199,5 milyar TL olması 
beklenmektedir.

Türlerine göre vergiler şu şekilde belirlenmiştir: Gelir vergi-
si 495,0 milyar TL, kurumlar vergisi 619,1 milyar TL, dahilde 
alınan KDV 203,6 milyar TL, ithalde alınan KDV 931,4 milyar 
TL, ÖTV 510,6 milyar TL, MTV 38,7 milyar TL, BSMV(Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisi) 75,1 milyar TL, harçlar 105,2 mil-
yar TL ve damga vergisi 55,5 milyar TL.

619,1 milyar TL kurumlar vergisi ve 75,1 milyar TL BSMV hariç 
tutulduğunda (şirketlerin Kur Korumalı Mevduat hesapların-
dan elde ettiği kazançların kurumlar vergisinin dışında tutul-
ması da söz konusudur), 3 trilyon 199,5 milyar TL olan toplam 
vergi gelirlerinin 2 trilyon 505,3 milyar TL’sinin dolaysız/doğ-
rudan/kaynaktan vergiler ile dolaylı vergilerden yani halktan 
tahsilatı hedeflenmektedir.

Sadece bu örnekler bile bütçenin kamu/halk yararından 
uzak, sermayeden yana sınıfsal niteliğini ortaya koymaktadır. 
Bu eşitsizlik bütçenin diğer kalemlerinde daha da boyutlan-
maktadır.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2023 
yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Teklifi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu 
tarafından 16 Aralık 2022 tarihinde basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun 
Teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda 
devam eden görüşmelerin sonuna 
gelindi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği olarak 2023 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Teklifi ve Gerekçesi olarak 
görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.
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Sermayeye Çok Özel Bir Destek: Toplanmasından 
Vazgeçilen Vergiler

Dahası var: Teknik bir terim olarak bütçede geçen “vergi har-
camaları”, bütçedeki tanımıyla “devletlerin gelir toplamını 
azaltan, standart vergi sisteminden ayrılan ayrıcalıklar veya 
istisna ve muafiyetler”ini kapsıyor ve toplanmasından “vaz-
geçilen gelir” olarak sermaye güçlerine bağışlanıyor. 2022 
yılında 336 milyar TL tutarındaki bu özel destek, 2023 yılında 
üç kat artışla toplam 994 milyar TL’ye yükselerek vergi gelir-
lerinin yaklaşık olarak üçte birine tekabül ediyor. 2023, 2024 
yılları vergi istisna ve muafiyet tahminleri ise 1 trilyon 228 
milyar TL ve 1 trilyon 426 milyar TL olarak daha da artıyor.

Diğer taraftan 2023 yılı bütçe açığının 659,4 milyar TL olarak 
öngörüldüğünü belirtmek ve söz konusu vergi ayrıcalık, is-
tisna ve muafiyetleri yapılmasa, sadece bu kalem üzerinden 
bütçe dengesinin rahatlıkla oluşturulabileceğini belirtmeli-
yiz. Fakat mevcut bütçe esasen yandaşlar başta olmak üzere 
sermayeye özel destekler ve faiz bütçesidir.

Faizler, Ödenekler/Cari Transferler
565,5 milyar TL olarak öngörülen faiz ödemelerinin, döviz 
kurlarının yükselişinden etkileneceği, dolayısıyla bütçenin 
geneli ve özelde faiz giderleri ile kamu borç stokunu daha da 
artıracağı açık bir gerçekliktir.

Faiz ödemelerinin bir kısmı Hazine’nin dövize endeksli iç 
borç faizlerinden oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle sermaye-
den faizle borç alınmakta ve aynı sınıf, devlet garantili faiz 
ödemeleriyle beslenmektedir. Aynı sermaye güçleri, Merkez 
Bankası’nın siyasi talimatla yaptığı faiz indiriminden de yarar-
lanarak kârlarına kâr katmaktadır.

2023 yılı cari transferleri 1 trilyon 821,6 milyar TL tutarındadır. 
Ancak TBMM’den yetki almadan bütçe limitinin üzerine çıkan 
ödenek üstü harcamalar yapıldığı kamuoyunca yakından bi-
linmektedir.

Bütçenin sınıfsal karakterine bir örnek de vergi politikasının 
Anayasa’daki “Gücüne göre vergilendirme” ilkesine aykırı ol-
masıdır. Söz konusu 565,5 milyar TL tutarındaki faiz transfer-
leri, 495 milyar TL tutarındaki gelir vergisini aşmaktadır. Yani 
bütün çalışanlardan toplanan vergiden daha fazlası yerli ve 
yabancı sermayeye faiz olarak ödenmektedir.

Faiz ödemeleri eğitim, sağlık, sanayi, tarım başta olmak üze-
re birçok ödenek kaleminden fazladır. Tarım Kanunu’ndaki 
tarımsal destekler GSYH’nin yüzde 1’inden az olamaz hük-
münün yıllardan beri ihlali, 2023 bütçesinde de sürmektedir. 
Tarıma ayrılan ödenek 103 milyar TL, sanayinin geliştirilmesi, 
üretim ve yatırımların desteklenmesi 35 milyar TL, bölgesel 
kalkınma ödeneği 2,5 milyar TL düzeyindedir. Çeşitli bakan-
lıklar üzerinden gerici vakıflara yapılan transferler dışında din 
hizmetleri ve yaygın din eğitimine ise 31,3 milyar TL ayrıl-
maktadır. Bu veriler tarımsal üretimin gerilemesi, sanayisiz-

leşmenin ve toplumu dinselleştirmenin göstergeleri arasın-
da yer almaktadır. Çok övünülen uzay ve havacılığa sadece 
3,5 milyar TL, savunma ve güvenliğe de 266,4 milyar TL ay-
rılmaktadır. Dışa bağımlılığın ve sermayeye sunulan destek-
lerin özel bir alanı olan enerji piyasasına da 406,5 milyar TL 
tahsis edilecektir.

Serbestleştirme, özelleştirme ve taşeron uygulamalarıyla 
kamusal üretim, yapım ve hizmetlerin devletten tasfiyesiyle 
ön plana çıkan “mal ve hizmet alımları giderleri” 2023 yılın-
da 279,2 milyar TL olacaktır ve bunun büyük bir kısmı Kamu 
Özel İşbirliği(KÖİ) projelerine gidecektir. Ülkemizin en az 25 
yılını ipotek altına sokan KÖİ projelerine ilişkin Hazine Garan-
tili “borç üstlenimi” yoluyla da devlet; otoyollar, köprüler, tü-
neller, havalimanları, şehir hastaneleri gibi projeler için kredi 
vermiş olan uluslararası finans kuruluşları ve bankerlere özel 
sektör borçlarını üstlenme taahhüdü de vermektedir. 2022’de 
olduğu gibi 2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi’nde, Hazine’nin 
4,5 milyar dolar borç üstlenim taahhüdünde bulunmasına 
olanak sağlanmaktadır. Bu borç üstlenimi ve KÖİ projelerini 
yürüten firmalara yapılan tüm transferler, faiz ödemelerinde 
olduğu gibi, dolar kurunun artışına göre daha fazla Türk Lirası 
olarak yine halktan tahsil edilecektir.

Özetle 2023 yılı bütçesinin halkın refahını sağlayacak veya 
yaşamını bir nebze olsun kolaylaştıracak hiçbir özelliği yok-
tur. Halkın emeğinin ürünü olan gelirler, bütçe ve burada de-
ğinmediğimiz bütçe dışı yollarla yandaş sermaye grupları ile 
yerli ve yabancı sermayeye ve faizcilere aktarılacaktır.

Bu nedenle yıllardan beri halk için, toplumsal gereksinimler 
için bütçe diyoruz. Halk için bütçenin, halkın bütçe yapma 
hakkının elde edilmesiyle, toplumsal mücadelelerle elde edi-
lebilecek bir kazanım olacağını da belirtmek istiyoruz.

Bu nedenle, öncelikli toplumsal gereksinimler için, planlı üre-
tim ekonomisi için, toplumsal kalkınma ve refaha yol açacak 
üretim ve yatırımlar için, sanayi ve tarımın ithalat girdilere 
bağımlılıktan kurtulması için, yeraltı-yerüstü kaynaklarımızın 
ülkemiz ve insanımızın refahına yönelik değerlendirilmesi 
için, doğal çevrenin korunması için, mühendislik-mimarlık-
şehir plancılığı disiplinlerinin ülke kalkınmasında seferber 
edilmesi için, işçi-köylü-esnaf ve emeklilerin insanca koşul-
larda yaşaması, işsizlik ve yoksulluğun yok edilmesi için, sö-
mürünün, vahşi çalışma koşulları ve sefalet ücretlerinin yok 
edilip güvenceli ve tam istihdamın sağlanması için, halk sağ-
lığı için, eğitim ve sağlığın her düzeyde parasız olması için, 
kültürel ve sportif gelişim için, insani gereksinimler içinde yer 
alan eğlenme-dinlenme haklarımız için, sağlıklı kentleşme, 
insanca barınma ve ısınma koşulları için, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması için, halkın aydınlanması ve laiklik için, 
demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve 
halk egemenliği için, yani toplumsal gönenç için mücadele-
ye kararlılıkla devam edeceğiz. 

 TMMOB YÖNETİM KURULU
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel Dergimizin 2022 yılı Aralık sayısının konusu “Uzay” olarak belirlen-
miştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış dört yazı ile birlikte Söyleşi, Basın Açıklaması, Haber, 
Birlik’ten, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer verilmiştir.

Uzay bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Suat Ontaç tarafından hazırlanan “Uzay Aracı Yapıları” 
başlıklı yazıdır. Yazıda, Tasarım, Analiz, Mekanik Testler, Malzeme ve Üretim, Mekanizmalar başlıkları 
detaylandırılarak anlatılmıştır.

Zeynep Sevgi Savaş ve Alim Rüstem Aslan tarafından hazırlanan “Mars Helikopter Tasarımı” 
başlıklı ikinci yazımızda, NASA tarafından tasarlanan küçük boyutlu helikopter Ingenuity incelen-
miş ve Mars’ta uçacak bir helikopterin özellikleri ve gereksinimleri Ingenuity üzerinden belirlen-
miştir. Bu bilgiler ve analizler ışığında Ingenuity’nin daha ağır ve büyük bir versiyonunun tasarımı 
anlatılmıştır.

Uzay bölümünde yer alan üçüncü yazımız, Ozan Ünsalan tarafından hazırlanan “Uzay Maden-
ciliği” başlıklı yazıdır. Yazıda, uzay madenciliği konusundaki çalışmalar ve gelişmeler anlatılmıştır.

Ahmet Akgül, Ümit Bağdat, Rahmi Ünal tarafından hazırlanan ”Farklı Uydu Fırlatıcı Arayüzle-
ri İçin Titreşim Test Adaptörü Tasarlanması” başlıklı dördüncü yazımızda, ülkemizde planlanan 
uydu projelerinde kullanılmak üzere 937 mm çapa sahip titreşim test adaptörünün tasarımı ve ana-
lizleri anlatılmıştır.

Söyleşi bölümünde, Karanlık Maden Ocaklarından Uzayın Sonsuz Derinliklerine Uzanan Grizu 263 
Uzay Takımı ile yapmış olduğumuz söyleşiye yer verilmiştir.

Haber bölümünde, “TMMOB Mesleki Statümüzün Korunması İçin Mücadele Ediyor” başlıklı habere 
yer verilmiştir.

Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yeni yıl mesajına yer 
verilmiştir.

Birlik’ten bölümünde, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Teklifi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen “Rant 
İçin Değil Halk İçin Bütçe İstiyoruz” başlıklı basın açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda, Aralık ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Aralık ayı içerisinde 
gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, rek-
lam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar dili-
yoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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8 HABER

TMMOB MESLEKİ STATÜMÜZÜN KORUNMASI İÇİN 
MÜCADELE EDİYOR

Toplumsal yaşamın belirli 
bir düzen içerisinde sürdü-
rülebilmesi için insan ilişki-

leri ve devletin kurumsal işleyişi 
Anayasa’ya uygun biçimde hazır-
lanmış yasa ve yönetmeliklerle dü-
zenlenir. Birliğimiz meslek alanımı-
za ilişkin yasa ve yönetmeliklerin 
bilime ve tekniğe uygun biçimde, 
ülkemizin ve meslektaşlarımızın 
çıkarları doğrultusunda yapılması 
için mücadele vermektedir.

TBMM gündeminde gelen her 
yasa, bakanlıklar tarafından ha-
zırlanan her yönetmelik, Bakanlar 
Kurulu’nun tüm icraatları, yerel 

yönetimlerin tüm kararları birliği-
miz ve bağlı odalarımız tarafından 
ciddiyetle takip edilmektedir. Bilim 
insanlarının, uzmanların ve hukuk-
çuların katkılarıyla oluşturulan gö-
rüşler çerçevesinde gerekli hukuki 
mücadele yürütülmektedir.

HALKIN ORTAK ÇIKARI

Son dönemde meslek alanımıza 
ilişkin en önemli mücadele alan-
larından birisi Çevresel Etki Değer-
lendirme (ÇED) Yönetmeliği çev-
resinde yoğunlaşmaktadır. ÇED, 
kısaca mühendislik yapılarının 
çevreye ve tabiata verdiği etkilerin 

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, 2 
Aralık 2022 tarihli BirGün 
Gazetesi'ndeki köşesinde, 
TMMOB'nin Mühendislik, 
Mimarlık ve Şehir Plancılığı 
statüsünün korunması 
üzerine yazdı.

araştırılması için konunun uzmanı 
teknik eleman ve bilim insanları 
tarafından incelenmesi ve bu in-
celemenin raporlaştırılması süre-
cidir. AKP iktidarı döneminde ÇED 
Yönetmeliği’nin defalarca değişti-
rilmesiyle, tuz çıkarma faaliyetleri, 
toplu konut inşaatları, golf tesisle-
ri, AVM’ler, kayak merkezleri, gö-
letler, madencilik projeleri kapsam 
dışı bırakılarak rant projelerinin 
önü açılmak istenmiştir.

Sermaye kesimleri için rant alan-
ları yaratılması çabasının bir diğer 
aracı da kentleşme, imar ve yapı 
mevzuatlarında yapılan değişik-
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liklerdir. AKP döneminde yapılan 
türlü değişikliklerle meslek men-
suplarının kentlerin gelişimi için 
gerekli mesleki uzmanlıklarını 
topluma sunmaları engellenmek-
tedir. Tüm engellemelere rağmen 
TMMOB, Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği’nde, Afet Riski Altın-
daki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanunun Uygulama 
Yönetmeliği’nde, Yapı Denetim 
Kanunu’nda yapılan değişikliklere 
karşı önemli hukuki mücadele sür-
dürmektedir.

Birliğimizin yasa ve yönetmelik-
lerde gerçekleştirilmek istenen 
düzenlemelere yaklaşımının te-
melinde, meslektaşlarımızın mes-
leki faaliyetlerinin her aşamasında 
etkin özneler olarak sorumluluk 
alması ve odalarımızın kamu adına 
denetim görevini yerine getirmesi 
anlayışı yatmaktadır.

AKP, yasa ve yönetmeliklerin tek-
niğe ve toplum yararına uygun ol-
ması için yürüttüğümüz mücadele 
nedeniyle TMMOB’yi hedef almak-
tadır.

MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARI

Ülkemizde çalışma yaşamı ve çalı-
şanların özlük haklarının durumu, 
neredeyse tüm alanlarda olduğu 
gibi, mensuplarımızın meslekleri-

ni icra ettiği alanlarda da oldukça 
olumsuzdur. TMMOB ve bağlı oda-
ları meslek mensuplarının insanca 
yaşamak ve insan onurunu yaraşır 
biçimde bir çalışma yaşamına ka-
vuşmasını sağlamak için mücade-
le etmekte, üyelerinin haklarının 
korunması ve geliştirilmesi için 
tüm imkânlarını kullanmaktadır.

Odalarımız tarafından tescil edilen 
bürolarda ve kamu görevlisi olarak 
mesleğini icra eden mühendisle-
rimizin ücretlerinin ve özlük hak-
larının korunması için mücadele 
edilmektedir.

AKP’nin meslek alanlarımıza yö-
nelik saldırılarının sonucu olarak 
denetim ve yaptırım mekanizma-
larının zayıflatılması üyelerimizin 
temel haklarının ve ücretlerinin ta-
kibini imkansız hale getirmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
TMMOB arasında yapılan “Asgari 
Ücret Protokolü”, meslek mensup-
larımızın ilk işe giriş ücretlerinin 
yapılan araştırmalar sonucu belir-
lenen rakamın altında kalmasını 
engellemekte ve insanca bir çalış-
ma yaşamı için ortam yaratmak-
taydı. Ancak SGK tarafından bu 
protokolün aykırı biçimde tek ta-
raflı olarak feshi mensuplarımızın 
iş barışını ve özlük haklarını geriye 
götürmüştür.

Meslektaşlarımızın özlük haklarına 
ilişkin en önemli mücadele baş-
lıklarından birisi de bizleri kendi 
ülkemizde ikinci sınıf vatandaş 
haline getiren Uluslararası İşgücü 
Yasa Tasarısı olmuştur. Çalışma ala-
nımızda yabancı mühendis, mimar 
ve şehir plancılarına eşitsiz biçim-
de üstünlük sağlayan söz konusu 
yasa, meclis gündemine getirildi-
ği ilk günden itibaren TMMOB’nin 
mücadele programında yerini al-
mıştır.

Kendi vatandaşı için aradığı ko-
şulları yabancıda aramayan, mü-
hendislik, mimarlık hizmetlerde 
yabancılarda akademik ve mesle-
ki yeterlilik sormayan, yabancıla-
rın kendi ad ve namlarına kolayca 
hizmet sunmalarının önünü açan 
bu düzenleme karşısında birliği-
mizin mücadelesi sayesinde ülke-
mizde bulunan mühendis, mimar 
ve plancılarının hakları korun-
muştur.

AKP, mühendis, mimar ve şe-
hir plancılarının haklarını koru-
mak için yürüttüğümüz müca-
dele nedeniyle TMMOB’yi hedef 
almaktadır.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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GRİZU-263 UZAY TAKIMI:

KARANLIK MADEN 
OCAKLARINDAN 
UZAYIN SONSUZ 
DERİNLİKLERİNE 

UZANAN BİR 
ZONGULDAK 

HİKÂYESİ
Hülya Aydın*

* Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulya.aydin@mmo.org.tr

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği bölümünden Muzaffer Duysal 
ve Malzeme ve Metalürji Mühendisliği 

bölümünden Çağla Aytaç Dursun, 2016 yılında 
model uydu yarışmalarına katılmak için 8 kişilik 

bir ekip kuruyor ve takımın adı “Grizu-263” 
oluyor. Ekip Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-

263A’yı tasarlayarak üretti ve bu uydu 2022 
başında başarıyla uzaya fırlatıldı. İsimlerinin 
ağırlığının bilinciyle her geçen gün daha da 

ileriye gitmek için çalışmalarını sürdüren 
Grizu-263 Uzay Takımı’nın yeni hayal ve 

projelerini ekibin kurucu kaptanlarından Çağla 
Aytaç Dursun ile konuştuk…
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Önce takımınızın isminin 
anlamı ile başlayalım, neden 
“Grizu-263” dediniz? 

Grubumuza, 3 Mart 1992’de Kozlu/
Zonguldak’ta meydana gelen bir gri-
zu patlamasında hayatını kaybeden 
263 maden şehidinin ismini vermek 
istedik. Hiçbirimiz Zonguldaklı değil-
dik fakat burada eğitim görüyorduk. 
İçimizde Zonguldak’tan bir parça 
olsun, bir iz taşısın istedik. İsmimizin 

ağırlığı ve madencilerimizin ismi-
ni uzayda yaşatma hayali bizi hep 
motive etti. Takımımızın özdeyişi ise 
“Karanlık maden ocaklarından uza-
yın sonsuz derinliklerine uzanan bir 
Zonguldak hikayesi…” oldu. Ayrıca 
Ocak 2022’de SpaceX Falcon 9 roketi 
ile uzaya gönderdiğimiz uydumuzun 
ismini Grizu-263A koyduk ve 263 
madencimizin ismini de uydumuza 
yazdık.  

Model uydu alanında dünyanın 
en saygın öğrenci yarışması 
olarak kabul edilen ve NASA 
dâhil birçok kuruluş tarafından 
desteklenen ABD’deki “CanSat 
Competition” adlı yarışmaya 
2017’den beri katılarak büyük 
başarılara imza attınız. Bu 
yarışmalara katılma fikrinin 
nasıl geliştiğini ve “Grizu-263” 
ekibinin oluşturulma sürecini 
anlatır mısınız? 

Tabi ki. 2017 yılında çalışmaya baş-
ladığımızda ekibi yakın arkadaş çev-
resinden belirlemiştik. Uzay çalışma-
ları çok büyük ve kurulması zor bir 
düştü, bu sebeple önce çevremizi 
inandırmamız ve hızlı olmamız ge-
rekiyordu. Sonuç olarak yakın çev-
remizden oluşan 8 kişilik bir ekiple 
yola çıktık. Sonraki yıllarda ekip oluş-
turma mantığımızı tamamen de-
ğiştirerek amaçlarımıza inanan yeni 
arkadaşlarımızı ekibe kattık, ekibi 
büyüttük ve başarılar art arda gel-
meye başladı. 

Yarışmalara hazırlanma 
sürecinde neler yaşadığınızdan 
bahseder misiniz? Özellikle 
ilk yarışmaya hazırlanırken 
güçlüklerle karşılaştınız mı? İlk 
yarışmaya katıldığınız proje 
neydi, biraz detaylarını verebilir 
misiniz? Proje ve okulu bir arada 
sürdürmek kolay oldu mu? 

Bu süreç herkes için yeni olduğu 
kadar bizim için de yepyeni bir de-
neyimdi. Bir Anadolu üniversite-
sinden 8 genç ABD’de düzenlenen 
uluslararası bir yarışmayı hedefliyor 
ve finallere kalmak için çabalıyordu. 
Karşılaştığımız güçlükleri anlatmak 
bile kolay değil… Öncelikle inanç 
meselesi var. Siz inandınız, takım ar-
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kadaşlarınızı, danışman hocalarınızı 
inandırdınız fakat bütün üniversite-
yi, bütün şehri bunu başaracağınıza 
inandırmanız gerekiyordu. Çünkü 
bu yarışmaya katılmak maddi bir yük 
de doğuruyor. Sponsorlarınız olmak 
zorunda ve bu sponsorlar yepyeni 
bir alanda deneyimsiz 8 öğrenciye 
güvenmeli. Bu da bizim karşılaştığı-
mız ilk sorundu. Fakat hiç yılmadan 
bir yandan 1 sene boyunca yarış-
maya teknik olarak hazırlanırken bir 
yandan da bu sorunları halletmek 
için gece gündüz ayrımı yapmadan 
çalışmalarımızı sürdürdük. Tüm so-
runları ortadan kaldırdığımızda ise, 
katıldığımız ilk yılda dünyanın önde 

gelen üniversiteleri arasında finalle-
re kalmayı başarmış Grizu-263 Uzay 
Takımı’nın ruhu ortaya çıktı. 

Proje ve okulu bir arada götürmek, 
proje kültürünün oluşmadığı o dö-
nemde çok zordu. Teknik çalışma-
ların yanında yukarıda söz edilmiş 
olanlar gibi birçok sorun ortaya çı-
kıyor ve derslerinize zaman ayırma-
nız olanaksızlaşıyor. Bu da sizi o yol 
ayrımına götürüyor; hayallerimin 
peşinden koşup onu gerçeğe mi 
dönüştüreceğim, yoksa 4 sene bo-
yunca sadece derslere girip çıkan bir 
öğrenci mi olacağım? İşte hepimiz o 
noktada hayallerimizi gerçeğe dö-
nüştürecek yola girmeyi tercih ettik.

Bu yarışmaya ilk 
katıldığınız yıllarda 
ABD’ye gidebilmek 
için yerel esnaftan ve 
halktan maddi yardım 
almaya çalışmışsınız. 
2018’deki yarışmada 
gelen ikincilik sonrası ise 
ERDEMİR T.A.Ş. ekibin 
ana sponsoru olmuş. 
Maddi olanaksızlıkların 
yaptığınız 
çalışmalara etkisi ve 
yaşadıklarınızdan 
bahseder misiniz?

Ortada, inanmış ve her şeyini orta-
ya koymuş bir ekip, sizin her zaman 
yanınızda olan danışman hocalarınız 
var fakat eğer maddi desteğiniz yok-
sa tüm bunların hiçbir önemi olmu-
yordu. İlk senemizde, üniversitemi-
zin ve yerel halkın desteği ile ABD’de 
gerçekleşen finallere katılmayı ba-
şardık ve hayatımız boyunca unuta-
mayacağımız bir deneyim yaşadık. 
Orada gördük ki, dünyanın en iyileri 
ile yarışabiliriz. Bunu yapabilmek için 
gereken tek şey, çok çalışmaktı. İkin-
ci yılımızda tamamen yenilenen ta-
kımımızla, Ereğli Demir ve Çelik Fab-
rikaları T.A.Ş. (ERDEMİR)’nin desteği 
ile Dünya ikincisi olmayı başardık.  

Ekibiniz 2018 yılındaki 
yarışmada aldığı ikincilik 
sonrası, aynı yıl Aralık ayında 
Üniversitenin de desteğiyle 
Türkiye’nin ilk cep uydusunu 
yapmaya karar veriyor. Bu kararı 
nasıl verdiniz ve sonrasında neler 
yaşadınız bahseder misiniz?

Yola çıkarken en büyük hayalimiz 
uzaya uydu gönderebilmekti. En 
başından bunun hayali ile çıktık bu 
yola. Fakat böyle büyük hayalleriniz 
varsa ve başarıya ulaşmak istiyorsa-
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nız ayaklarınız yere basmalı ve basa-
makları adım adım tırmanmalısınız. 
Bizim de tam olarak yaptığımız şey 
buydu. Öncelikle model uydu ya-
rışmalarında deneyim kazanmak, 
proje döngüsünü başarı ile tamam-
lamak ve takım yapısını oturtmak 
oldu. Dünya ikinciliğinden sonra 
böyle büyük bir projeye başlayabi-
leceğimiz düşüncesi iyice yer etmişti 
bizlerde. Takım buna hazırdı, arka-
mızda Üniversitemiz ve ülkemizin 
en büyük sanayi kuruluşlarından biri 
olan ERDEMİR vardı. Bu özgüvenle 
bu projeyi hayata geçirmek için ilk 
adımlarımızı attık.

Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-
263A’yı tasarlayıp ürettiniz ve 
bu sene başında başarıyla uzaya 
fırlatıldı. Peki, cep uydu nedir, 
ne işe yarar, teknik detayları 
hakkında bilgi verebilir misiniz 
ve hayatımıza hangi alanlarda 
nasıl bir katkı sunabilir?

Grizu-263A aslında bir başlangıçtı. 
Cep uyduları düşük maliyetleri ile 

uzayda yeni teknolojileri test ede-
bileceğiniz, çeşitli alt sistemleri ve 
faydalı yüklerinizi uzayda çalıştırabi-
leceğiniz uydulardır aslında. Uzaya 
erişimde en büyük maliyetlerden 
biri de fırlatma giderleri oluyor. Bu-
rada da ağırlık ve hacim ile doğru 
orantılı olarak maliyet artmakta. 
Grizu-263A, 250 gramın altında 
ağırlığı olan, 5x5x5 cm’lik bir uydu. 
Düşük fırlatma maliyetli, içerisinde 
faydalı yükü ve alt sistemleri olan bir 
uydu. Grizu-263A’yı tasarlarken ma-
liyeti düşürmek için aslında en zor 
olanı seçerek, standartların öngör-
düğü, en küçüğünü kullandık. Uçuş 
bilgisayarınızı, elektrik alt sistemini-
zi, faydalı yükünüzü, batarya kontrol 
ünitenizi ve bataryanızı bu küçük uy-
dunun içine sığdırmak zorundasınız. 
Tüm sistemi Zonguldak’ta kurmuş 
olduğumuz laboratuvarımızda üre-
terek de aslında zoru başardık diye-
bilirim. Uydumuzun tüm elektronik 
kartları ve pasif manyetik yönelim 
kartı Zonguldak’ta üretildi. Bunları 
uzayda test ederek, aldığımız veri-

leri analiz ederek giderek gelişen 
uzay ve uydu teknolojilerine katkı 
sunmaktı amacımız. Bunda da çok 
başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. 
Uydumuz hâlâ aktif bir şekilde tüm 
sistemleri çalışır durumda, verilerini 
bize ulaştırıyor.

Cep uydu projesi ile birlikte 
uydudan veri alabilmeyi 
sağlayan bir yer istasyonu 
kurulumu da Zonguldak’ta 
yapıldı. Bu istasyonun kurulma 
sürecinden, ekibe ve uzay 
çalışmalarına nasıl katkıları 
olacağından bahseder misiniz?

Zonguldak’ta kurmuş olduğumuz 
yer istasyonumuzun asıl amacı kendi 
uydumuzdan verileri alabilmemizdi. 
Fakat istasyonumuz, alçak dünya yö-
rüngesinde bulunan ve amatör fre-
kansta yayın yapan tüm uydulardan 
veri alabiliyor. Bu da aslında ulusla-
rarası iş birliklerini doğuruyor. Biz di-
ğer uydulardan veri alabilirken diğer 
istasyonlar da bizim uydumuzdan 
veri alabiliyor. Bu sayede daha fazla 
veri toplayabiliyor ve analizlerimizin 
doğruluğunu artırıyoruz. 
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ABD’deki yarışmaların yanı 
sıra bu süreçte Teknofest’te de 
kazandığınız başarılar da var. 
Biraz bahseder misiniz?

Üçüncü senemize başlarken takımızı 
büyüterek üç projeyi beraber yürüt-
tük. Hem cep uydu projemizi sürdü-
recek hem de takımın sürdürülebilir-
liği için CanSat ve Teknofest Türksat 
Model Uydu Yarışması’na hazırla-
nacaktık. Doğal olarak bu bize çok 

büyük bir yük getirdi. Ama kurmuş 
olduğumuz takım modeli kusursuz 
çalıştı ve tüm projelerimizde başarı-
ya ulaştık. 2019 yılında ilk kez katıldı-
ğımız Teknofest’i şampiyon tamam-
layarak harika bir başarı elde ettik. 

Bu başarı da diğer projelerimiz için 
bizlere ateşleyici bir güç oluşturdu.

Ekibinizin en büyük ilham 
kaynağının ve destekçisinin, 
üniversitede düzenlediğiniz bir 
telekonferansta tanıştığınız 
NASA’da çalışan bilim insanı 
Dr. Umut Yıldız olduğunu 
hep söylüyorsunuz. Alanında 
dünya çapında başarılı 
bir insanın hayallerinize 
bambaşka ufuklar açarak sizleri 
desteklemesi hakkındaki duygu 
ve düşüncelerinizi bizimle de 
paylaşır mısınız? 

Umut Hoca her yıl binlerce Türk gen-
cine ilham kaynağı olabilmek, on-
lara ulaşabilmek için zaman ayırıp 
sunumlar yapıyordu. 2016 yılında o 
gençler arasında biz de vardık. Dü-
zenlemiş olduğumuz konferansın 
sonunda Umut Hoca artık yönümü-
zü uzaya çevirmemiz gerektiğini an-
latmıştı bize. Hikâyemizin başlangıcı 
aslında kendisidir. 

Ayrıca yarışmaya katıldığımız ilk yıl 
Amerika’da yanımıza gelerek tüm 
yarışma sürecini bizimle beraber ya-
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şadı. İlk kez böyle bir yarışmaya katı-
lan bizler için bu harika bir destek ve 
deneyimdi. 

2016 yılında sekiz öğrenci ile 
çıktığınız yolda ekibinizin sayısı 
yaklaşık kırk kişiye ulaştı. Yeni 
üyeleri ekibinize hangi ölçütlerle 
ve nasıl katıyorsunuz? Ekip 
yeni projelerle birlikte daha da 
büyüyecek mi?

Yeni ekip arkadaşlarımız için oluş-
turduğumuz bir sistematik var ve 
bunu uyguluyoruz. Bu da çevrimiçi 
başvuru ile başlıyor. İstekli kişiler 
başvurularını yaptıktan sonra herke-
se projelere uygun ödevler gönde-
riyoruz. Bu ödevleri gönderirken de 
görmek istediğimiz aslında doğru 
ve tam yanıtlar değil, kişinin pro-
jeyi ciddiye alıp almadığı, disiplinli 

bir şekilde ödev için zaman ayırıp 
ayıramadığı aslında. Belirli ölçütler 
sonunda ödevlerini beğendiğimiz 
arkadaşlarımızla yüz yüze bir görüş-
me yaparak bu süreci tamamlıyoruz. 
Bu sayede sene içerisinde çok daha 
verimli bir proje dönemi geçiriliyor. 
Çalışmalarını sürdüren ekibimiz be-
lirli ölçüt ve projeler doğrultusunda 
yenilenmeye devam ediyor. 

Çalışmalarınıza resmi ve diğer 
bilimsel kuruluşlardan destek 
geliyor mu? Bu kuruluşlarla 
yaptığınız iş birlikleri var mıdır? 
Çalışmalarınızı bu kuruluşlarla 
yaptığınız görüşmelere göre 
bir strateji doğrultusunda mı 
yürütüyorsunuz?

Tabi ki. Özellikle cep uydu sürecin-

de çeşitli kurumlardan destek al-
dık. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
uydumuzun uzay testlerini gerçek-
leştirdik. Ayrıca Türkiye Uzay Ajansı, 
Zonguldak Valiliği, TAMSAT-Amatör 
Uydu Teknolojileri Derneği, Türkiye 
Taş Kömürü Maden Makinaları Fabri-
kası, Türkiye Radyo Amatörleri Cemi-
yeti gibi kurumların da desteği oldu.

Peki Grizu-263 ekibinin geleceğe 
dair önüne koyduğu plan ve 
hedeflerinden bahseder misiniz? 
Yakın zamanda müjdeli yeni 
haberler bekliyor mu bizi?

Ekip yeni dönem çalışmalarına sene 
başında başladı ve farklı projeler 
üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 
Gelecek yıllarda da adından söz et-
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tirmeye devam edecektir. Takımın 
sürdürülebilir başarıyı yakalaması 
için çalışıyoruz. 

Somut planların dışında biraz da 
ekibin hayallerinden bahsedelim. 
ABD’de Dr. Umut Yıldız, ilk 
tanışma sonrası “NASA’ya 
girmek hiçbirinizin aklından bile 
geçmedi” diye sitemde bulunmuş 
ekibinize... Ekibiniz yaptığı 
başarılı çalışmalar sonrası 
oluşan özgüvenle, şimdi 
geleceğe dair neleri 
hayal ediyorsunuz, biraz 
ipucu verir misiniz?

Tüm bunların en başında 
hiçbirimiz neleri başarabi-
leceğimizi bilmiyorduk ve 
hocamız aslında bizi sars-
mak ve isteklendirmek için 
böyle sarsıcı bir cümle kur-
du. Bu cümle ve gelen başa-
rılarla artık tüm ekip en iyi-
sini düşlüyor. İnsanoğlunun 
uzayın sonsuz karanlıklarını 
keşfedecekleri yolculuklar-
da etki etmek istiyor. 

Günümüz Türkiye’sinin 
uzay araştırmaları ve 
çalışmaları hakkında dünya 
ile de kıyaslayarak genel bir 
değerlendirme yapar mısınız? 
Ülke yönetimi bu alanda 
ilerlemeye katkı sunmak için 
hangi konularda ne tür adımlar 
atmalıdır sizce?

Ülkemiz bu alanda çok hızlı yol alı-
yor. Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulma-

sı ile güzel bir ivme yakalandı. İMECE, 
TÜRKSAT 6A çalışmaları, Roketsan ve 
DeltaV’nin alçak dünya yörüngesi 
için üretecekleri roketler, ay misyonu 
ve birçok alt sistem ile birlikte Tür-
kiye çok hızlı bir şekilde yol alıyor. 
Elbette Grizu-263 Uzay Takımı’nda 
yetişmiş gençler de bu büyük proje-
lerde çalışarak buna katkı sunacaktır.

Okuyucularımız arasında yer 
alan genç üniversite öğrencileri 
ve meslektaşlarınıza tavsiye 
olarak neler söylemek istersiniz?

Burada söyleyebileceğim en güzel 
şey, tabi ki deneyimlerimden gelen 
düşüncelerdir bunlar; nerede olur-
larsa olsunlar, hangi üniversitede 
okudukları, hangi şehirde oldukları 
fark etmeksizin Dünya’nın en iyileri 
ile yarışabilir ve onlara örnek olabi-
lirler. Tek yapmaları gereken, bilimin 
ışığında disiplinli bir şekilde çok ça-
lışmak olacaktır. Önce hayal kura-
caklar, sonrasında bu hayali gerçek-
leştirebilmek için adım adım o uzun 
yolda yürüyecekler. Hiçbir zaman yıl-
madan, bilimin ışığından ayrılmadan 
o uzun yolu tamamlayacaklardır…
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Suat Ontaç1

UZAY ARACI YAPILARI

1. GİRİŞ 

Uzay araçları, Dünya'nın yüzeyi ve atmosferi dışında ya 
da dış uzayda çalışmak üzere tasarlanmış araçlardır. Bu 
araçlar haberleşme, yer gözlem, meteoroloji, navigas-
yon, gezegen ve derin uzay araştırmaları, insan ve kar-
go taşımacılığı gibi çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. 
Uydular, bilinen ve kullanılan en önemli uzay araçlarıdır.

Uzay araçları, görev yükü ve platform adı verilen iki ana 
bölümden oluşmaktadır. Görev yükü, her bir uzay aracı 
için o göreve özgün olarak kullanılmakta, böylece o uzay 
misyonunun amacını ortaya koymaktadır. Görev yükleri, 
veri ya da bilgi toplama, işleme, alma, gönderme ya da 
kaydetme gibi işlevleri yerine getirebilir. Optik kamera-
lar, radarlar, televizyon yayını ve internet aktarıcılar ve 
navigasyon gibi görev yükleri en çok kullanılan örnek-
lerdir.

Uzay aracı platform bölümü ise birçok alt sistemin bir 

araya gelmesi ile oluşan, görev yükünün ve uzay aracının 
işlevini yerine getirmesini sağlayan kısımdır. Güç, haber-
leşme, veri kotarma, yörünge ve yönelim kontrol, itki, ya-
pısal ve ısıl kontrol gibi alt sistemler en önemli platform 
bileşenleridir. Bir uzay aracına yönelik örnek bir alt sis-
temler ağacı Şekil 1‘de verilmektir.

Yapısal alt sistem, uzay araçlarının en kritik alt sistemle-
rinden biridir ve genel olarak uzay aracı yapıları (“spa-
cecraft structures”) olarak adlandırılır. Bir uzay aracı için 
yapısal alt sistem, en basit tabiri ile aracın iskeleti olarak 
tanımlanabilir ve başlıca görevleri şu şekildedir:

• Uzay aracının yer, test, fırlatma ve yörüngede karşıla-
şacağı tüm yük koşullarına karşı dayanımını sağlamak 
ve bu yükler altında hasar oluşmasını önlemek, 

• Uzay aracı için gerekli olan katılık ve doğal frekans ge-
reksinimlerini sağlamak,
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• Uzay aracının ana iskeletini oluşturmak, yük yolu ve 
dağılımını sağlamak, 

• Diğer alt sistemleri çevrelemek, korumak ve bir ara-
da tutmak; ısıl, radyasyon ve mikro-meteor etkilerine 
karşı koruyucu bir kalkan oluşturmak,

• Uzay aracının fırlatma aracıyla olan mekanik arayüzü-
nü sağlamak, fırlatma aracından gelen titreşimi izole 
etmek ve sönümlemek; fırlatma aracından ayrılmayı 
gerçekleştirmek,

• Sensörlerin ve antenlerin görev boyunca gereksinim 
duyacağı kararlılığın korunmasını sağlamaktır.

Uzay aracı yapıları, işlev bakımından kendi içinde üç fark-
lı tipe ayrılmaktadır:

• Birincil Yapılar: Fırlatma aracı ile uzay aracı arasında-
ki arayüzü sağlayan, ana yük yolunu oluşturan ve bu 
yükü taşıyan yapılardır.

• İkincil Yapılar: Uzay aracı üzerindeki güneş panelleri, 
anten destek yapıları, uzatma yapıları gibi tüm eklenti 
ve destek yapılarıdır.

• Üçüncül Yapılar: Ana işlevi yük taşımak olmayan, 
elektronik birim kutusu, sensör braketi, soğutma par-
çası gibi montaj amaçlı yapılardır.

2. TASARIM

Bir uzay aracının yapı tasarımı üç ana aşamaya ayrılmak-
tadır: Konfigürasyon belirleme, ön tasarım ve detaylı 
tasarım. Yapısal tasarım çalışmaları tekrarlamalı - yenile-
meli (iteratif ) bir süreç olup, tasarımın belli aşamalarında 
geriye dönük geri bildirimler, düzenlemeler ve güncelle-
meler yapılabilmektedir.

Konfigürasyon belirlenirken öncelikle görev gereksinim-
leri ele alınır. Daha sonra fırlatma aracının sınır koşulları 
göz önüne alınmalıdır. Bu sınır koşulları (uzay aracı kütle-
si, uzay aracı hacmi, uzay aracı ayrılma adaptörü arayüz 
bilgisi, çevresel yükler, güvenlik faktörleri) fırlatma araç-
larının kullanıcı el kitaplarında verilmektedir.

 
 Şekil 1. Uzay Aracı Alt Sistemleri

 
 

Şekil 2. Uzay Aracı Yapı Tipleri [1]
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2.1 Genel Tasarım Gereksinimleri

2.1.1 Kütle Özellikleri
Uzay aracı, fırlatma aracı tarafından verilen kütle ve kütle 
merkezi gereksinimlerini karşılamak durumundadır. Fır-
latma araçlarının, uzay aracı için farklı yörüngelere özgü 
maksimum kütle kısıtları mevcuttur. Ayrıca, aşırı yüklen-
meyi önlemek amacıyla uzay aracının kütle merkezinin 
belli bir hacim içinde bulunması istenmektedir.

2.1.2 Katılık (“Stiffness”)
Fırlatma araçlarının katılık gereksinimleri mevcuttur ve 
bu değerler fırlatma aracını kullanacak uzay araçları için 
fırlatıcı kullanıcı el kitaplarında belirtilmektedir. Burada 
amaç, fırlatma aracı ile uzay aracının doğal frekans de-
ğerlerinin eşleşmesini ve dolayısıyla rezonans oluşmasını 
engellemektir. Fırlatıcı el kitaplarında, uzay araçlarından 
hem yanal hem de dikey yönlerde istenen en az ya da en 
yüksek doğal frekans gereksinimleri yer almaktadır. Uzay 
aracı yapısal tasarımında bu değerler dikkate alınmalı ve 
bu gereksinimler karşılanmalıdır.

Ayrıca, uzay aracı üzerinde yer alan ekipman ve bileşenle-
rin tasarımında da katılık gereksinimleri önem arz etmek-
tedir. Burada amaç ise bu bileşenlerin uzay aracı yapısı ile 
bir dinamik eşleşme yaşamasını ve rezonansa girmesini 
engellemektir. Bunu gerçekleştirmek için bir bileşenin ya 
da ekipmanın doğal frekans değerini, bağlanacağı uzay 
aracı yapısının doğal frekansından uzak tutmak gerekir. 
Genel bir kural olarak, her bir ekipman ya da bileşenin do-
ğal frekans değeri, bağlı olduğu sistemin doğal frekans 
değerinin en az √2 katı kadar olmalıdır. Pratikte ise, gü-
venli tarafta kalmak amacıyla, bileşen doğal frekans de-
ğerinin monte edildiği sistemin frekansının 2 katı olacak 
şekilde tasarım yapılması uygun olacaktır.

2.1.3 Yük Koşulları
Uzay aracı, tüm ömür çevrimi (üretim, entegrasyon, test, 
fırlatma ve yörüngedeki görev) boyunca maruz kalacağı 
çevresel yüklere ve koşullara dayanabilmelidir. Bu neden-
le, uzay aracının tüm yapısı ve bileşenleri bu yük koşulları-
na dayanabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Yapısal tasarım 
sürecinde, yük koşulları, yapının davranışı ve bu davranış 
sonucu oluşacak mekanik gerilmeler belirlenmeli ve he-
sap edilmelidir. Bu bilgiyi kullanarak da sorunsuz ve ola-
bildiğince hafif bir yapı tasarlanmalıdır.

Çevresel koşullar doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. 
Doğal koşullar iklimsel, ısıl, kimyasal ve vakum, radyas-

yon ve uzay çöpü ortamı olarak tanımlanabilir. Yapay ko-
şullar ise yer operasyonlarından kaynaklı mekanik yükler, 
fırlatma kaynaklı yükler, yörüngedeki manevra kaynaklı 
yükler, termo-elastik yükler, atmosferden giriş yükleri ve 
yere iniş yükleri olarak tanımlanabilir.

Yapısal tasarım bakımından fırlatma yükleri en önemli 
tasarım kriteri olarak kabul edilir. Bu dinamik yüklerin 
oluşum kaynakları ve tanımlamaları şu şekildedir [2]:

Durağan ivmelenme (Sanki-statik) yükleri: Bu yükler 
fırlatma aracının hareketi boyunca uzay aracının kütle 
merkezi üzerinde oluşan eşlenik statik yükleme olarak 
tanımlanabilir.

Sinüs titreşim yükleri: Bu yükler fırlatma aracının kal-
kış yaptığı ve ateşleme yaptığı sırada oluşturduğu düşük 
frekanslı sinüs titreşim yükleridir.

Rastgele titreşim yükleri: Bu yükler akustik yüklerin ve 
sınır tabakası türbülansının fırlatma aracı üzerinde oluş-
turduğu mekanik titreşim yükleridir. Bu mekanik yükler 
uzay aracı arayüzünde rastgele titreşim yükü olarak mey-
dana gelir.

Akustik yükler: Bu yükler fırlatma aracı motorlarının 
çalışmasından kaynaklı gürültü, fırlatma aracı yüzeyinde 
oluşan hava akımı nedeniyle oluşan gürültü ve aerodina-
mik gürültü nedeniyle oluşan akustik yüklerdir.

Şok yükleri: Bu yükler fırlatma aracı kademelerinin ay-
rılması, uzay aracının fırlatma aracı başlığından ayrılması 
ya da uzay aracı üzerindeki bazı bileşenlerin açılması es-
nasında, genellikle piroteknik olaylar nedeniyle meyda-
na gelen kısa süreli şok yükleridir.

3. ANALİZ

Tasarım çalışmaları sırasında doğrulama amacıyla ve ya-
pısal testler öncesinde ön bilgi almak için yapısal analiz 
çalışmaları gerçekleştirilir. Bu analizler sonlu elemanlar 
metodu temeline dayanmakta ve ticari sonlu eleman 
analizi yazılımları kullanılarak yapılmaktadır. Analiz çalış-
malarında, standart bir süreç olarak önce uzay aracının 
sonlu eleman modeli oluşturulur, daha sonra sınır ko-
şulları ve varsa yük koşulları tanımlanır. Gerek duyulan 
yapısal analiz gerçekleştirilir ve sonuçlar elde edilir. RA-
SAT Uydusu’na ait sonlu eleman modeli Şekil 3‘te örnek 
olarak verilmektedir.
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3.1 Modal Analiz

Tüm uzay aracı ya da sistem bileşenleri için dinamik eşleş-
me ya da resonans olup olmadığını kontrol etmek ama-
cıyla doğal frekanslar ve mod şekilleri bulunmaktadır.

3.2 Termo-Elastik Analiz

Uzay aracı, özellikle yörüngedeki görevi sırasında yüksek 
sıcaklık değişimleriyle karşılaşmaktadır. Bu değişim yapı 
üzerinde ısıl bozulmalara (deformasyonlara) neden ola-
bilmekte ve bunlar özellikle optik ekipmanların ya da an-
tenlerin ayarlarını bozabilmektedir. Bu amaçla, özellikle 
optik bileşen bulunduran uzay araçları için tasarım aşa-
masında termo-elastik analiz yapılmalıdır. Isıl bozulmala-
rı hesaplayabilmek için öncelikle bir ısıl analiz yapılmalı, 
yapı üzerindeki sıcaklık dağılımı elde edilmeli ve bu da-
ğılımın yapı üzerinde neden olduğu yapısal bozulmalar 
belirlenmelidir.

3.3 Sinüs Titreşim Analizi

Sinüs titreşim spektrumu etkisinde kalan uzay aracı yapı-
sının ivme ve yer değiştirme yanıtları bulunmaktadır. Bu 
ivme ve yer değiştirmelerden kaynaklı gerilmeler belir-
lenerek, yapının sinüs titreşim yükleri altındaki güvenlik 
marjini (“MoS – Margin of safety”) hesaplanır.

3.4 Rastgele Titreşim Analizi

Rastgele titreşim istatistik olarak ifade edilir ve Spekt-
ral Güç Yoğunluğu (PSD – “Power Spectral Density”) adı 
verilen bir fonksiyon ile tanımlanır. Analiz yapılırken, fır-
latıcı tarafından verilen bu PSD fonksiyonu girdi olarak 
kabul edilir, Miles eşitliği (“Miles’ equation”) ve efektif 
modal kütle modellerinin kullanıldığı bazı özel teknikler 
de kullanılarak analizler gerçekleştirilir. Böylece, rastgele 

 
 

 
 Şekil 3. RASAT Uydusu Sonlu Eleman Modeli

titreşim yüklerine maruz kalan uzay aracı yapısının ve alt 
bileşenlerinin ivme ve gerilme yanıtları bulunmaktadır. 
Bu ivme ve yer değişimlerinden kaynaklı gerilmeler belir-
lenerek, yapının rastgele titreşim yükleri altındaki güven-
lik marjini hesaplanır.

3.5 Mukavemet Analizi

Uzay aracı yapısının mukavemet özelliklerini belirlemek 
amacıyla yapılan sonlu eleman analizidir. Bu analizler ile 
yapının bileşenlerinde oluşan gerilme dağılımı elde edilir 
ve yapı malzemesinin kabul edilebilir gerilme değerleriy-
le karşılaştırılır. Bu analizlerde her bir bileşen için güvenlik 
marjini hesaplanır ve bu marjinlerin sıfırdan büyük olma-
sına dikkat edilir.

3.6 Akustik Analiz

Güneş panelleri, reflektör antenler gibi uzay aracının 
dışına monte edilen, hafif ve yüzey alanı büyük yapılar 
akustik yüklere oldukça hassastırlar. Özellikle fırlatma sı-
rasında bu yapılar oldukça yüksek ses basıncına maruz 
kalırlar. Hem bu yapıların hem de uzay aracının akustik 
yüklere karşı olan davranışlarını ve dayanımlarını görmek 
amacıyla, sonlu eleman metodunu ve sınır elemanı meto-
dunu kullanan bir birleşik analize gereksinim duyulur. Bu 
analiz ile uzay aracının akışkan-yapı etkileşimi simüle edi-
lir. Birleşik analizde, uzay aracının yapısal davranışı sonlu 
eleman metoduyla, akışkanın etkisi ve akustik yüklerin 
etki analizleri ise sınır elemanı metodu ile gerçekleştirilir.

3.7 Şok Analizi

Uzay aracının fırlatma aracından ayrılması sırasında ya da 
başka bir piroteknik ayrılma gerçekleştiği zaman ortaya 
çıkan şok yüklerinin araçta yer alan bileşenlere olan etkisi 
incelenmelidir. Bu analizler tasarım aşamasında gerçek-
leştirildiğinde olası fazla yüklenme durumu için önlem 
alınabilmektedir. Bu amaçla, noktasal ve çizgisel şok kay-
nakları belirlenerek şoka duyarlı bileşen ve malzemelere 
olan etkisi de elde edilmektedir.

3.8 Bağlantılı Yük Analizi (“Coupled Load Analysis”)

Bu analiz çalışması fırlatma hizmeti veren kurumlar ta-
rafından gerçekleştirmektedir. Analizin amacı, fırlatma 
esnasında fırlatma aracı ile uzay aracı arasındaki dinamik 
ilişkiyi ortaya koyarak karşılıklı davranışı görmektir. Bu 
amaçla uzay aracını geliştiren kurum tarafından uzay 
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aracının sadeleştirilmiş bir sonlu elemanlar modeli ha-
zırlanır ve fırlatma firmasına iletilir. Fırlatma firması ise 
bu modeli kendi fırlatma aracı modeline entegre eder ve 
analizi gerçekleştirir. Analiz sonunda elde edilen sonuç-
lar, ayrıca uzay aracının yapısal testleri sırasında yüksek 
seviyede yük verilmesine de engel olmaktadır. Örnek bir 
fırlatma aracı-uzay aracı birleşik sonlu eleman modeli Şe-
kil 4‘te verilmektedir.

4. MEKANİK TESTLER

Mekanik testler, uzay aracının ve alt bileşenlerinin yapı-
sal bütünlüğünü, yük dayanımlarını ve yükleme sonrası 
işlevselliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen testler-
dir.

4.1 Modal Tarama Testi

Modal tarama testleri, uzay aracının ya da bileşenin do-
ğal frekanslarını ve mod şekillerini saptamak amacıyla 
her üç eksende (yanal eksenlerde ve dikey eksende) ayrı 
ayrı gerçekleştirilen düşük seviye sinüs tarama testleridir. 
Bu testlerden alınan veriler hem uzay aracının fırlatıcısı-
nın katılık gereksinimini sağlayıp sağlamadığını belirle-
mek hem de uzay aracının sonlu eleman modelini gün-
cellemek için kullanılmaktadır.

4.2 Statik Test

Statik testler, uzay aracının fırlatma aracı tarafından veri-
len statik ya da sanki-statik yüklere karşı olan dayanımını 
saptamak amacıyla gerçekleştirilen testlerdir. Bu testler 
bir statik test altyapısı kurularak, hidrolik ya da mekanik 
sistemlerle yapıya statik yükleme şeklinde yapılabileceği 

gibi, titreşim test cihazı (sarsıcı tabla) üzerinde kısa süreli 
bir sinüs yükü uygulayarak da gerçekleştirilebilir.

4.3 Sinüs Titreşim Testi

Sinüs titreşim testler, uzay aracının ya da ekipmanlarının, 
fırlatma aracı tarafından verilen ya da ilgili standartlarda 
belirtilen sinüs titreşim yüklerine karşı gösterdiği davra-
nışı belirlemek için gerçekleştirilen testlerdir. Bu testler 
titreşim test cihazı üzerinde sinüs titreşim yükü uygula-
yarak yapılır, öncesinde ve sonrasında ise, uzay aracının 
ya da ekipmanın işlevsel testi gerçekleştirilir. Ayrıca, si-
nüs titreşim testi öncesi ve sonrasında da düşük seviye 
sinüs tarama testleri yapılarak sonuçlar karşılaştırılır. 
Böylece sinüs titreşim testinden kaynaklı herhangi bir 
yapısal hasar olup olmadığı belirlenir.

4.4 Rastgele Titreşim Testi

Rastgele titreşim testleri, uzay aracının ya da ekipmanla-
rının, fırlatma aracı tarafından verilen ya da ilgili standart-
larda belirtilen rastgele titreşim yüklerine karşı gösterdi-
ği davranışı belirlemek için gerçekleştirilen testlerdir. Bu 
testler titreşim test cihazı üzerinde rastgele titreşim yükü 
uygulayarak yapılır. Bunun öncesinde ve sonrasında ise, 
uzay aracının ya da ekipmanın işlevsel testi gerçekleşti-
rilir. Ayrıca, rastgele titreşim testi öncesi ve sonrasında 
da düşük seviye sinüs tarama testleri yapılarak sonuçlar 
karşılaştırılır. Böylece rastgele titreşim testinden kaynaklı 
herhangi bir yapısal hasar olup olmadığı belirlenir. RA-
SAT Uydusu’nun rastgele titreşim testine ait bir görsel, 
Şekil 5‘te verilmektedir.

 
 Şekil 4. Örnek Bir Bağıntılı Yük Analiz Modeli

 
 Şekil 5. RASAT Uydusu Rastgele Titreşim Testi
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4.5  Akustik Test

Akustik testler, uzay aracının ya da yüzey alanı büyük bi-
leşenlerinin, fırlatma aracı tarafından verilen ya da ilgili 
standartlarda belirtilen akustik yüklere karşı gösterdiği 
davranışı belirlemek için gerçekleştirilen testlerdir. Bu 
testler akustik test odası adı verilen özel odalarda yüksek 
seviyelerde ses basıncı yükü uygulayarak yapılır, öncesin-
de ve sonrasında uzay aracının ya da ekipmanın işlevsel 
testi gerçekleştirilir. Ayrıca, akustik test öncesi ve sonra-
sında da düşük seviye akustik testler yapılarak sonuçlar 
karşılaştırılır. Böylece akustik testten kaynaklı herhangi 
bir yapısal hasar olup olmadığı belirlenir. TÜRKSAT 6A 
Uydusu’nun akustik testine ait bir görsel Şekil 6‘da veril-
mektedir.

4.6 Şok Testi

Şok testleri, uzay aracının ya da ekipmanların, fırlatma 
aracı tarafından verilen ya da ilgili standartlarda belirti-
len şok yüklerine karşı gösterdiği davranışı belirlemek 
için gerçekleştirilen testlerdir. Bu testler piroteknik, me-
kanik, pnömatik kaynaklı düzeneklerde oluşturulan yük-
sek seviyeli şok yükü uygulayarak ya da titreşim cihazın-
da çok kısa süreli darbe uygulayarak yapılır, öncesinde ve 
sonrasında uzay aracının ya da ekipmanın işlevsel testi 
gerçekleştirilir.

5. MALZEME VE ÜRETİM

Uzay aracı yapısal tasarım sürecinin en önemli adımla-
rından biri de malzeme seçimidir. Bu seçimin, yapının 
kütlesi, üretim maliyeti, dayanımı, güvenilirliği gibi birçok 
konuda önemli etkisi olmaktadır. Literatürde, uzayda kul-
lanılmış ve başarıyla görev yapmış birçok malzeme çeşidi 
yer almaktadır. Birincil yapılar için genellikle metaller ve 
kompozit malzemeler kullanılmaktadır. İkincil ve üçüncül 
yapılar için ise bu listeye endüstriyel plastikler ve sera-
mikler de eklenebilir.

Uzay araçları, yörüngede, vakum ortamına maruz kal-
maktadır. Bu nedenle, özellikle polimer tabanlı malze-
meler gaz salınımı (“outgassing”) adı verilen durumu 
yaşamaktadır. Gaz salınımı, malzeme içerisinde sıkışmış 
ve birikmiş bazı maddelerin düşük basınç nedeniyle gaz 
halinde dışarı çıkması olayıdır. Ortam basıncı düştükçe 
gaz salınımı oranı artar. Bu nedenle yüksek yörüngelerde 
ya da derin uzayda görev yapan uzay araçlarında yer alan 

malzemelerin gaz salınımı yatkınlığı alçak yörünge uzay 
araçlarında yer alan malzemelere göre daha fazladır. Gaz 
salınımı fazla olan malzemeler genellikle ısı yalıtım, ya-
pıştırıcı, boya ve kimyasallar ve kompozit malzemelerin 
içerisindeki yapıyı bir arada tutmaya yarayan matris mal-
zemeleridir.

Gaz salınımının iki tane önemli istenmeyen etkisi vardır:

• Bazı kritik malzemelerin özelliklerini kaybetmesine 
neden olabilir,

• Ortaya çıkan gazlar, lensler, aynalar, algılayıcılar, ısıl 
kontrol kaplamaları gibi bazı kritik yüzeylerde kirlen-
meye ve işlevlerini yitirmelerine neden olabilir.

Uzay araçlarında kullanılan malzemeler seçilirken, düşük 
ve kabul edilebilir oranda gaz salınımı yapan malzemeler 
tercih edilmelidir.

5.1 Metaller

Uzay aracı yapısal tasarım sürecinde kullanılan metaller 
genellikle alaşım şeklindedir ve farklı tasarım kriterleri 
için çok çeşitli türleri vardır. Alüminyum alaşımlar en çok 
kullanılan malzemeler olmakla birlikte titanyum, pas-
lanmaz çelik, İnvar, berilyum ve magnezyum da gerek 
duyulduğunda çokça tercih edilmektedir. Metal malze-
meler genel olarak izotropik davranış göstermektedir 
(tüm yönlerde aynı mekanik özelliği göstermektedir) 
ve bu sayede malzemenin mekanik ve ısıl özellikleri ko-

 
 Şekil 6. TÜRKSAT 6A Uydusu Akustik Testi
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numlamadan bağımsız olarak verilebilmektedir. Metal 
alaşımlar çoğunlukla aynı gerilim-gerinim eğrisi profi-
li göstermektedirler. Dolayısıyla yükleme durumunda 
öncelikle elastik deformasyon oluşmakta, sonra plastik 
(kalıcı) deformasyon oluşmakta ve daha sonra da kopma 
gerçekleşmektedir. Uzay aracı yapısal alt sisteminde me-
tal alaşımların kullanımına yönelik bir örnek görsel, Şekil 
7‘de verilmektedir.

5.2 Kompozitler

Uzay aracı yapılarında kullanılan ve gün geçtikçe kul-
lanım oranı artan bir diğer malzeme türü ise kompozit 
malzemelerdir. Genel olarak bir kompozit malzeme, her 
iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki 
kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir malzeme 
olarak düşünülebilir. Kompozitler genel olarak matris 
ismi verilen bir yapıştırıcı malzeme ve takviye elemanı 
ismi verilen daha mukavim bir katı malzemeden (“fiber”) 
oluşturulur. Takviye malzemesinin ana görevi dayanıklılı-
ğı sağlamak ve yük taşımaktır. Matris malzemenin görevi 
ise takviye malzemesini bir arada tutmak, yükü fiberlere 
aktarmak, dağıtmak ve kompozit yapıyı dış etkenlerden 
korumaktır. Kompozit malzemeler genel olarak anizot-

ropiktir, yani farklı yönlerde farklı mekanik özellikler 
göstermektedir. Uzay aracı yapısında kompozit malze-
melerin kullanımına yönelik örnek bir görsel, Şekil 8‘de 
verilmektedir.

 6. MEKANİZMALAR

Mekanizmalar, bir işlevi yerine getirmek için hareket 
eden ya da hareket halinde olan sistemlerdir. Bu hare-
ketler çizgisel, dönme, kayma ya da ayrılma şeklinde 
gerçekleşebilir. Uzay araçlarında farklı tipte ve işlevlerde 
mekanizmalar sıklıkla kullanılmaktadır. Bu mekanizmalar 
üç tipe ayrılmaktadır:

Açılma mekanizmaları: Güneş paneli, anten, kamera ko-
ruma kapağı gibi uygulamalarda kullanılan, fırlatma es-
nasında kapalı konfigürasyonda bulunan bir ekipmanın 
yörüngede açılarak görev yapmasına olanak veren me-

 
 Şekil 7. Örnek Bir Alüminyum Uydu Yapısı

 
Şekil 8. Örnek Bir Kompozit Uydu Yapısı
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kanizmalardır. Açılmayı gerçekleştirmek için piroteknik-
ler, ısıl bıçaklar ya da paylayıcı içermeyen kimyasal tetik-
leyiciler kullanılmaktadır.

Ayrılma mekanizmaları: Roket kademelerinin fırlatma 
aracından, uyduların fırlatma aracından ve görev yük-
lerinin uzay araçlarından ayrılması amacıyla kullanılan 
mekanizma sistemleridir. Bu sistemler genellikle ayrılma 
öncesi bir yay ya da esnek bir yapısal bileşenle tutturul-
makta, piroteknik ya da patlayıcı içermeyen kimyasal te-
tikleyiciler kullanılarak yaylı sistem serbest bırakılmakta 
ve böylece ayrılması istenilen sistem belli bir enerji ile 
serbest kalmaktadır.

Döndürme mekanizmaları: Güneş paneli, anten, jiroskop 
gibi uygulamalarda kullanılan, bir ekipmanın ya da siste-
min dönerek işlevini yerine getirmesine olanak sağlayan 
mekanizmalardır. Bu mekanizmalar, yüksek güvenilirlik-
li step motorlar ve hassas harmonik sürücü redüktörler 
gibi bileşenler içermektedir.

7. SONUÇ

Bir uzay aracı yapısı tasarlamak önemli olduğu kadar 
kendi içinde zorluklar da barındırmaktadır. Uzay aracının 

 
 Şekil 9. Göktürk 2 Uydusu Güneş Paneli Açılma Mekanizması

görevinde başarılı olması için sağlam ve işlevini kaybet-
meyen bir yapı olması, oldukça kritiktir. Bu görev uzay 
aracının yerdeki test çalışmaları ile başlar, yörüngedeki 
ömrünün sona erimesi ile tamamlanır. Yapısal alt sistem, 
özellikle fırlatma esnasında kritik önem taşır. Fırlatma 
aracı ile olan fiziksel ve hacimsel uyumu yapısal alt sistem 
sağlar. Ayrıca, uzay aracının fırlatmadan kaynaklı yüklere 
karşı dayanımı ve bütünlüğünü koruması yine yapısal alt 
sistemin sorumluluğundadır. Bu sorumlulukların yerine 
getirilebilmesi için yapının yeterince sağlam olmasının 
yanı sıra olabildiğince hafif ve üretilebilir olması gerek-
mektedir. Ayrıca, yapısal bileşenlerin tasarım ve üretim 
süreçleri maliyet ve takvim açısından proje kaynakları ile 
uyumlu olmalıdır.  Tüm bu gereksinimleri karşılamak ve 
optimum bir çözüm ortaya koymak için farklı uzmanlık 
alanlarına sahip, yetkin ve donanımlı bir ekibe gereksi-
nim duyulacağı unutulmamalıdır.
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MARS HELİKOPTER TASARIMI

1. GİRİŞ 

Uzay araştırmalarının büyük önem kazandığı günümüz 
dünyasında, bu araştırmalarda Mars'ta keşif çalışmaları 
da önemli bir yer tutmaktadır. Mars, Güneş sisteminin 
erken tarihini ve küçük gezegenlerin zaman içinde nasıl 
evrimleştiğini anlamak için ideal bir gezegendir. Mars’ta 
veya herhangi bir Dünya dışı cisimde geçmiş veya şimdiki 
yaşamın kanıtı henüz bulunamamıştır ve bu temel soru, 
keşif görevlerini asıl motive eden şeydir [1]. 

Başlangıçta Mars, uydular ve yörüngeler kullanılarak uzak-
tan incelenmiştir. Daha sonra araştırmalar ve çalışmalar 
bir adım daha ileri götürülmüştür ve gezegen sabit yüzey 
aracı kullanılarak yüzeyden incelenmeye başlanmıştır. 
Ancak sabit yüzey araçları düşünüldüğünde, hareketsiz 
oldukları için işlevlerinin sınırlı olduğu söylenebilir. Daha 
sonra geliştirilen gezici teknolojisi, Mars yüzeyinde daha 
ayrıntılı bir araştırma fırsatı sağlamıştır. Geziciler hem yü-
zeyde olup hem de hareket edebildikleri için daha detay-
lı keşifler yapabiliyorlar. Mars araştırmalarına yönelik bir 
adım ötede neler olacağı düşünülürse, şu anda hayata 

geçirilen helikopter teknolojisinin bu olduğu söylenebilir. 
Mars’ta uçacak bir araç, araştırmalara farklı bir bakış açısı 
sağlayabilir. Böyle bir araç, yüzeyi yukarıdan gözlemleye-
bilir, daha geniş bir mesafeyi inceleyebilir ve uçabildiği 
için büyük engellerin üstesinden rahatlıkla gelebilir.

Mars’ta uçacak bir helikopter tasarlamak için öncelikle 
Dünya’da uçan helikopterlerin teknolojisini iyi anlamak ge-
rekiyor. Helikopterlerin genel mekanizması basitçe incele-
necek olursa, helikopter, pal adı verilen kanatlarla uçan bir 
uçaktır. Rotor sistemine sahiptir. Kanatlar, helikopter moto-
runun gücü altında dönerek bir hava akımı ve bu hava akı-
mı sonucunda bir itki oluşturur. Ortaya çıkan itme kuvveti 
helikopterin ağırlığını aştığında helikopter kalkış durumu-
na geçer. Helikopterin ileri uçabilmesi için rotor tarafından 
tutulan kanat gövdesi belli bir açıyla eğilir ve ileriye doğru 
bir itme meydana gelir ve bunun sonucunda helikopter ileri 
doğru hareket etmeye başlar. Pek çok helikopter çeşidi ve 
her çeşidin kullanıldığı farklı alanlar bulunmaktadır. Her he-
likopterin belirli avantajları ve dezavantajları vardır. Bazı he-
likopterlerin taşıma kapasitesi yüksektir ve daha fazla kargo 
veya yolcu taşıyabilir. Bazı helikopterlerin taşıma kapasitesi 
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düşüktür ve havada daha hızlı hareket edebilirler. Helikop-
terler birçok alanda kullanılabilir. Ambulans olarak, ordudaki 
askeri görevler için, yükleri taşımak için, özel bir araç olarak 
ve daha pek çok şey için kullanılabilirler [2]. 

Bu genel bakışın ardından, Mars üzerinde uçabilen bir heli-
kopter tasarlamak için Dünya gezegeni ile Mars arasındaki 
farkları incelemek gerekiyor. Mars’ta uçan bir helikopter ile 
Dünya’da uçan bir helikopterin şartları çok farklıdır. Mars 
gezegeninin koşullarına bakılırsa; Mars, Güneş sisteminin 
dördüncü gezegenidir, dolayısıyla Dünya’dan bir sonraki 
gezegendir. Dünya’nın yaklaşık yarısı büyüklüğündedir ve 
kendi etrafında ve Güneş’in etrafında daha yavaş döner. Bu 
nedenle, Mars’ta bir gün 24,6 saat ve bir yıl 687 Dünya günü-
dür. Phobos ve Deimos adlı iki küçük uydusu vardır. Mars’taki 
ortalama sıcaklık -62,22 °C’dir, bu nedenle Dünya’ya kıyas-
la çok soğuktur. Kızıl toz (demir oksit kimyasalları) Mars’ın 
tüm yüzeyini kapladığından, Kızıl Gezegen olarak adlandı-
rılır. Kanyonlar, volkanlar, kuru göl yatakları ve kraterlerle 
kaplı kayalık bir yüzeye sahiptir. Atmosferi Dünya’dan yüz 
kat daha incedir (Mars atmosfer yoğunluğu 0,0175 kg/) ve 
%95,32 karbondioksit, %2,7 nitrojen, %1,6 argon, %0,13 ok-
sijen, %0,08 karbon monoksit, ayrıca az miktarda su, nitro-
jen oksit, neon, hidrojen-döteryum-oksijen, kripton ve kse-
non içerir. Mars yüzeyindeki atmosferik basınç, Dünya’nın 
(101.000 Pascal) sadece yüzde 0,6’sı kadardır. Mars’taki yer-
çekimi 3,71 m/’dir ve bu, Dünya’nın yerçekiminden (9,81 m/) 
yaklaşık üç kat daha azdır. Mars’ın iklimi; buzulları, su buharı 
ve toz fırtınaları dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden gelen 
etkilerle oluşur. Bazen dev toz fırtınaları tüm gezegeni kap-
layabilir ve aylarca sürebilir [3].    

Gezegenin tüm bu koşullarına baktığımızda, Dünya’dan ol-
dukça farklı bir atmosfere ve uçuş koşullarına sahip olduğu 
görülebilir. Tabii ki en büyük zorluk, atmosferinin çok ince 
olmasıdır. Bu durumda, havalanmak ve uçmak için daha 
fazla itki kuvvetinin üretilmesi gerekir. Bu itkiyi oluşturmak 
için daha hızlı bir rotor sistemi ve daha az kütleli bir araç ge-
reklidir. Tüm bunlara ek olarak Mars’ın daha düşük yerçekimi 
kuvveti, aracın uçması için kolaylık sağlar. Yerçekimi kuvve-
ti daha az olduğu için, ağırlık daha az olacak ve dolayısıyla 
gerekli kuvvet azalacaktır.

Dünya ve Mars gezegenleri arasındaki farkları inceledik-
ten sonra, Mars’ta uçacak bir helikopterin Dünya’da uçan 
bir helikopterden farklı olması gereken özellikler şu şekil-
de sıralanabilir: 

İlk olarak, iki gezegene baktığımızda hava koşulları çok 
daha ağır ve soğuk. Bu nedenle Mars’ta uçacak bir he-

likopterin bu hava koşullarına dayanabilmesi için iyi bir 
malzeme seçimine ve iyi bir termal koruma sistemine ge-
reksinimi vardır. 

İkincisi, Mars’taki hava yoğunluğu Dünya’daki hava yo-
ğunluğunun yaklaşık yüzde biridir. Bu durumda helikop-
terin itme gücünü oluşturması çok daha zor olacaktır. Bu 
itme kuvvetini sağlamak için güçlü bir rotor sistemine 
gereksinim duyar. 

Üçüncüsü, Mars’taki yerçekimi, dünyanın yerçekiminin 
yaklaşık üçte biri olmasına karşın, yukarıdaki nedenden 
dolayı helikopterin mümkün olduğu kadar hafif olması 
gerekir. Bunun için mümkün olduğunca az yük olmalı ve 
hafif malzemeler kullanılmalıdır.

2. INGENUİTY MARS HELİKOPTERİ

2.1 Gereksinimler
Geçmişten günümüze başta NASA olmak üzere bir-
çok kuruluş uzay araştırmalarına katkıda bulunmuştur. 
NASA’nın Mars gezegenine düzenlediği en yeni gö-
rev Perseverance isimli gezici ve Ingenuity isimli küçük 
boyutlu helikopterdir. Perseverance isimli gezici Mars 
yüzeyini karadan incelemek amaçlı gönderilmiştir ve 
NASA’nın önceden göndermiş olduğu gezicilere göre 
daha gelişmiş teknolojilerle üretilmiştir. Bu görevde In-
genuity, Perseverance’ın içine yerleştirilerek iki araç aynı 
anda Dünya’dan fırlatılmıştır. Ingenuity uzay araştırmala-
rında önemli bir dönüm noktası olmuştur çünkü havadan 
Mars’ı incelemek için gönderilmiş ilk araçtır. Bu nedenle 
bu çalışmada da Ingenuity temel alınmıştır [4]. 

Bu bölümde, Ingenuity örnek alınarak Mars’ta uçacak bir 
helikopterin gereksinimleri verilecektir [4].

• Mars’ta uçacak bir helikopter, Mars’ın soğuk ve ağır 
hava koşullarına dayanabilmek için iyi bir malzeme 
seçimine ve iyi bir termal koruma sistemine gereksi-
nim duyar.

• Mars hava yoğunluğu Dünya hava yoğunluğundan 
çok daha ince olduğu için, gerekli itme kuvvetini 
oluşturmak için güçlü bir rotor sistemi gerekir.

• Mars’taki yerçekimi, dünyanın yerçekiminin yaklaşık 
üçte biri olmasına karşın, yukarıdaki nedenden dola-
yı helikopterin mümkün olduğunca hafif olması ge-
rekir. Bunun için, olabildiğince az faydalı yük kullanıl-
malı ve malzeme seçimine dikkat edilmelidir.

• Mars ile Dünya arasındaki mesafe çok büyük olduğu 
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için helikopterle doğrudan iletişim zordur. Bu neden-
le helikopter, Dünya ile iletişim kurmak için bir gezici 
veya sabit yüzey aracı (Perseverance gibi) ile gönde-
rilmelidir.

• Helikopterin keşif yapabilmesi için amaca uygun sen-
sörlere ve araçlara (kamera gibi) gereksinimi vardır.

• Otonom olarak çalışacak bu helikopterin yön tayini 
için sensörlerinin (altimetre ve eğimölçer gibi) olması 
gerekir.

• Helikopterin iniş ve kalkışı için ayaklarının olması ge-
rekir.

• Kendi elektriğini üretebilmesi için bir güç sistemine, 
güneş paneline ve pillere gereksinim duyacaktır.

• Gönderilmeden önce belirli test aşamalarından geç-
melidir.

• Böyle bir proje için bütçe ve zaman planlaması yapıl-
malı, verilen limitler aşılmamalıdır.

2.2 Yük Sistemi
Helikoptere ait tüm yükler şunlardır: Antenler, piller, dört 
ayak, atalet ölçüm birimi (IMU), altimetre (yükseklik ölçü-
mü), eğim ölçer (eğim açılarını ölçme), biri renkli diğeri si-
yah beyaz görüntü alan iki kamera, güneş paneli, gövde, 
iki çift ters dönen karbon fiber paller ve bilgisayar sensör-
leri. Bu helikopter, lityum iyon pillerle şarj edilen rotora 
bağlı bir güneş paneli ile kendi gücünü sağlar [4].

2.3 Fırlatma 
Ingenuity, Perseverance’ın karnında gönderilen bir NASA 
görevidir [6].

• Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılmıştır [6].

• 30 Temmuz 2020 / 11:50 UT tarihi ve saatinde gön-
derilmiştir [6].

• Atlas V 541 aracıyla fırlatılmıştır [4].

• Cape Canaveral, Fla. / SLC-41’den fırlatılmıştır [6].

• 30 Temmuz 2020’de Dünya-Mars mesafesi 105 mil-
yon kilometredir [4].

2.4 Sensörler
Uçuşun tüm aşamalarında araç kontrolü için yerleşik sen-
sörler kullanılmıştır. IMU’dan, altimetreden ve navigas-
yon kamerası görüntülerinden türetilen hız ölçümünden 
elde edilen veriler; helikopterin konumu, hızı, durumu 
ve diğer yardımcı değişkenlerden oluşan bir navigasyon 
sistemi üretmek için kullanılmıştır. Uçuştan önce IMU’yu 
kalibre etmek amaçlı bir eğimölçer kullanılmıştır. Arazi ve 
diğer özelliklerin görüntülerini Dünya’ya göndermek için 
renkli bir kamera kullanılmıştır [5].

2.5 Helikopterin Yapısı
Helikopter, merkezi bir direk (helikopterin tepesinden 
altına uzanan içi boş bir yapısal boru) etrafında inşa edil-
miştir. Direğe bağlı olanlar, yukarıdan aşağıya doğru sıra-
lanmıştır:

• Üst fırlatma kilidi, helikopteri üst tarafından ana uzay 
aracına bağlar. 

• Güneş paneli altlığı direğe takılır ve hücreler bu altlı-
ğa monte edilir.

• Üst ve alt rotorlar direğe bağlıdır ve bu kısım servolar, 
eğik levhanın dönmeyen kısmı, rotor sargıları ve ro-

Şekil 1. Ingenuity Model Tasarımı [5]
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tor güç elektroniği gibi çeşitli dönmeyen elemanları 
içerir.

• İniş takımı montaj plakası 4 adet hafif ayağın bağlı 
olduğu bir plakadan oluşmaktadır.

• Gövde sıcak elektronik kutusu (WEB), helikopterin 
termal kaplamasını tutmak için çok hafif bir yapısal 
çerçeveden ve kaplama ile ECM arasındaki 30 mm’lik 
boşluk yalıtımından oluşur.

• ECM; pil, pil arayüz kartı (BIB) ve aviyonikler için elekt-
ronik devre kartından oluşur ve merkezi direğe mon-
te edilmiştir.

• Üst sensör grubu; bir eğim ölçer, IMU ve aracın kütle 
merkezine yakın olacak şekilde direğe monte edilmiş 

ilgili titreşim izolasyon elemanlarından oluşur (açısal 
hızların ve ivmelerin etkilerini en aza indirmek için).

• Alt sensör grubu; bir altimetre, kameralar ve ikincil 
bir IMU’dan oluşur, direğe değil doğrudan ECM'ye 
monte edilmiştir.

• Alt fırlatma kilidi, helikopteri, alt tarafından ana uzay 
aracına bağlar [5].

2.6 Termal Kontrol Sistemi
En kritik bileşen, pil hücrelerine bağlı Kapton film ısıtıcı-
lara güç sağladığı için, gece boyunca -15 C’nin üzerinde 
tutulan pildir. ECM’deki aviyonik kartlar pili çevreler ve ay-
rıca sıcak pil grubuna yakınlıkları sayesinde pil, yüksek bir 
sıcaklıkta tutulur. Aviyonik panoların etrafındaki yalıtım, 
3 cm genişliğinde bir karbondioksit boşluğu ile sağlanır. 
Karbondioksit gazının bir Aerojel formülasyonu ile değiş-
tirilmesiyle ek bir yalıtım sağlanabilir. En dıştaki gövde 
termal kaplaması, solar absorptivite α = 0,8 ve kızıl ötesi 
(IR) emisyon = 0,1 olan Sheldahl’dandır [5].

2.7 Rotor Sistemi 
Rotor sistemi, yörüngesinin yön kontrolü için gerekli kuv-
vetlerin yanı sıra, helikopter için gerekli itkiyi üretir. Çok 
yüksek kanat frekansına sahip 1,21 m çapında koaksiyel-
ters dönüşlüdür. Hem üst hem de alt rotorda, her biri top-
lu ve döngüsel kontrole sahip eğik plakalar vardır. Rotor, 
birincil yapının çoğu için karbon fiber kompozitlerden 
imal edilmiştir. Paller, optimize edilmiş büküm ve kiriş ile 
düşük Reynolds numaralı bir kanat profili kullanır. Aktü-
atör güç elektroniği, her aktüatörle birlikte bulunur ve 
motorlar uçuştan önce kendi kendine ısınır. Rotorlar, dik-
dörtgen bakır tel kullanılarak solenoid sargılı dişlere sa-
hip özel 46 kutuplu fırçasız motorla çalıştırılır. 4 kademeli 
bir dişli kutusu aracılığıyla çalışan üç Maxon fırçalanmış 

 

Şekil 2. Mars Helikopterinin Tam Ölçekli Prototipi [5]

Tasarım Parametreleri
Parametreler Değerler

Kütle 1,8 kg [4]

Yükseklik 0,49 m [4]

Bacaklar 0,384 m [4]

Rotor çapı 1,21 m [4]

Gövde ölçüleri 13,6 cm x 19,5 cm [4]

Kord uzunluğu 0,1 [7]

Performans Parametreleri
Parametreler Değerler

Ortalama rotor hızı 2400 rpm [5]

Maksimum rotor hızı 2800 rpm [5]

Maksimum uçuş menzili 300 m [5]

Maksimum radyo menzili 1000 m [5]

Maksimum yükseklik 10 m [6]

Maksimum uçuş hızı (Yatay: 10 m/s), (Dikey: 3 m/s) [8]

Pal uç hızı <0,7 Mach [9]

Tablo 1. Ingenuity’nin Tasarım ve Performans Parametreleri

Şekil 3. Rotor Görüntüsü [5]
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DC motor (DCX10), her bir eğik plakanın yüksekliğini ve 
eğimini kontrol eder [5].

2.8 Aviyonik
Helikopterde, üç seviyeli hata toleranslı bilgi işlem mimarisi 
kullanılmaktadır. Bu üç seviye işlemciler, aviyonik kartlar ve 
FPGA’dır. Aviyonik tasarımın düşük kütleye, düşük güce ve 
yeterli radyasyon toleransına sahip olması gerekmektedir. 
Bu gereksinimleri karşılamak için bir dizi aday parça, tasa-
rımda kullanılmıştır [5].

2.9 İniş Sistemi

Ingenuity’nin iniş sistemi, konik karbon fiber / epoksi bo-
rulardan yapılmış 4 ayaktan oluşmaktadır. Ingenuity’nin 
ayakları, indiği yeri kazmasını önlemek için yumuşak iniş 
yüzeylerine sahiptir. Bacakları birbirine bağlayan men-
teşelerde bulunan esnek, deforme edici elemanlar ile 
ek enerji emilimi sağlanmaktadır. Ayak tasarımları, sabit 
kayadan derin kuma kadar çeşitli Mars yüzeyleri için test 
edilmiştir. İniş takımı, 10 dereceye kadar eğimlerde inişe 
izin verecek şekilde tasarlanmıştır [5].

2.10 Navigasyon ve Kontrol Mimarisi
Mod komuta sistemi, bir yer istasyonundan gelen ko-
mutlara dayanarak, diğer yazılım modüllerinin modunu 
mevcut uçuş aşamasına göre ayarlamaktan ve ayrıca 
modlar arasındaki geçişlerle ilgili eylemleri başlatmak-
tan (örneğin, yeni bir yörüngenin planlanması) sorumlu-
dur. Navigasyon modülü, kontrol modülü tarafından ve 
aralıklı olarak rehberlik modülü ve mod komuta sistemi 
tarafından kullanılan aracın durumunu tahmin etmek 
için sensör verilerini kullanır. Rehberlik modülü, uçuşun 
mevcut aşamasına dayalı olarak referans yörüngeleri ve 
ileri beslemeli kontrol sinyalleri üretir. Kontrol modülü, 
referans yörüngeleri ile aktüatör komutlarını veren tah-
mini durum arasındaki farka dayalı olarak geri besleme 
kontrolü ekler [5].

2.11 Telekomünikasyon Sistemi
İletişim, bu helikopter için bir başka kritik süreçtir. Bir rad-
yo sinyalinin Mars ve Dünya arasındaki gidiş-dönüş yol-
culuğunu yapması 45 dakika kadar sürebilir. Bu sebeple, 
3 dakikalık uçuşu olan Mars helikopterinin neredeyse ta-
mamen otonom olması gerekmiştir. Bu nedenle, helikop-
terin çevreyi yeterince algılayabilmesi gerekir, böylece 
otonom olarak istenen varış noktalarına gidebilir ve ana 
konuma geri dönebilir [10]. Helikopter ev sahibi uzay ara-
cından ayrıldıktan sonra yine bu uzay aracını kullanarak 

Dünya ile iletişim kurmaktadır. Helikoptere ait her bir rad-
yo yayını, 900 MHz’de yaklaşık 0,75 W güç yayar ve kart 
iletirken 3 W’a kadar ve alırken yaklaşık 0,15 W’a kadar 
besleme gücü tüketir. Bağlantı, 1000 m’ye kadar mesafe-
lerde 20 kbps veya 250 kbps’lik hızlarda veri aktarmak için 
tasarlanmıştır [5].

2.12 Güç Sistemi
Helikopter, bir güneş paneli tarafından günlük olarak şarj 
edilen bir Li-Ion pil sistemi tarafından desteklenmektedir. 
Soğuktan korunmak ve 90 saniyeden kısa uçuşlar için 
akülü enerji sistemleri kullanılmaktadır. Güneş paneli, 680 
‘lik dikdörtgen bir alanı kaplayan SolAero Technologies’in 
ters metamorfik (IMM4J) hücrelerinden yapılmıştır. Gü-
neş paneli, koaksiyel rotorların hemen üzerinde merkez-
lenmiştir [5].

3. INGENUİTY PERFORMANS ANALİZİ

3.1 Ingenuity Performans Beklentileri
Ingenuity, Perseverance’dan ayrıldıktan sonra pillerini 
yeniden şarj eder ve Mars yüzeyinde bekler. Daha sonra 
çeşitli uçuş testleri yapılır. Bu uçuş testleri şunlardır [11]:

Uçuş Testi No. 1: Ingenuity’nin saniyede yaklaşık 1 metre 
hızla 3 metre yüksekliğe tırmanması, ardından yaklaşık 20 
saniye havada kalması ve inişe kadar saniyede yaklaşık 1 
metre hızla alçalması istenmiş.

Uçuş Testi No. 2: Ingenuity’nin 16 fit (5 metre)’ye tırman-
ması ve ardından birkaç metre yatay olarak uçması, alçal-
mak için yatay olarak geri uçması ve hava sahasına inmesi 
istenmiş. Toplam uçuş süresi 90 saniyeye kadar çıkabilir.

Uçuş Testi No. 3: Helikopterin, ana konumundan 50 met-
reye kadar daha uzağa ve daha hızlı uçması ve ardından 

Güç Sistemi
Pil tipi 6 hücre lityum-iyon [4]

Pil modeli Sony SE US1865o VTCD [4]

Güç 350 W [4]

Pil kapasitesi 0,274 Ah/g [9]

Mekanik verimlilik η 60% [10]

Pil voltajı 4,25 V [5]

Toplam pil kütlesi 273 g [5]

Güneş panel alanı 680 cm2 [5]

Tablo 2. Ingenuity’nin Güç Sisteminin Özellikleri
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geri dönmesi istenmiş. Toplam uçuş süresi 90 saniyeye 
kadar çıkabilir.

4 ve 5 No’lu Uçuş Testleri: Bu seviyedeki uçuş planları, 
ilk üç testten elde edilen verilere göredir. Bu uçuşlarda, 
Ingenuity’nin daha yüksek rüzgârların beklendiği bir sa-
atte uçması; irtifa, yön ve hava hızında daha fazla değişik-
likle daha aşağı menzile seyahat etmesi planlanmış. 

3.2 İçe-Akış Oranı 

İleri uçuşta içe-akış oranı “Newton Raphson Metodu”nu 
kullanarak hesaplanmıştır. İçeri akış oranı, toplam içeri 
akış hızının rotor hızına oranıdır. Düşük ileri hızlarda, disk 
üzerindeki akışın değişimi, özellikle titreşim ve pal yükleri 
için önemlidir. Rotoru temsil etmek için düzgün yüklü bir 
aktüatör diski kullanılmalıdır. İçeri akış oranı formülünün 
temeli, dairesel bir kanadın minimum sürüklemesinin 
sonucudur. İçe-akış oranını bulmak için bazı hesaplama-
lar yapılmalıdır ve kullanılmış formüller aşağıdaki gibidir 
[12]:

a) Ağırlığın hesaplanması

W = mg   (1)

b) İtkinin hesaplanması

T = W (2) 

c) Rotor alanının hesaplanması

Arotor= π r2 (3)     

d) Açısal hızın hesaplanması

Ω = 2π(rpm)
60               (4)     

e) Pal uç hızının hesaplanması

Vtip= Ωr (5)

f ) İtki katsayısının hesaplanması

CT = T
ρ Arotor Vtip 2   (6)

g) Avans oranının hesaplanması 

𝜇𝜇 =  Vinf cos(𝛼𝛼)
𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

        (7)

h) Askı durumundaki içe-akış oranının hesaplanması                                         

λh=CT / 2 (8)

i) İleri uçuş durumundaki içe-akış oranının hesaplanması

 λf = μ tan(α) + 𝐶𝐶𝑇𝑇
2 (𝜇𝜇2 + 𝜆𝜆2)

1
2            (9)

3.3 Askıda Kalma Performansı
Bu bölümde Ingenuity helikopterinin askıda kalma duru-
munda performans hesaplamaları yapılmıştır. Kullanılan 
parametreler ve hesaplamaların sonuçları Tablo 5 ve 6’da 
verilmiştir. Matlab kullanılarak performans hesaplamala-
rı yapılmıştır. Kullanılmış formüller aşağıdaki gibidir [12]
[10]:

a) Mevcut gücün hesaplanması

Pavb=Pbat η (10)

b) Pil elektriğinin hesaplanması

Ebat=Cbat Ubat mbat  (11)

c) Askıda kalma süresinin hesaplanması 

Tend=Ebat /Pbat  (12)

d) İdeal gücün hesaplanması (indüklenmiş ve profil güç-
lerinin toplamı)

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑖𝑖 +  𝑃𝑃𝑜𝑜 = 𝑘𝑘𝑇𝑇
3
2

2𝜌𝜌𝐴𝐴 + (𝜌𝜌𝐴𝐴𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
3) (𝜎𝜎𝐶𝐶𝑑𝑑0

8 )  (13)

Tablo 3. İçe-akış Oranının Hesaplanmasında Kullanılan Giriş 
Parametreleri

Giriş Parametreleri

Parametreler Değerler

Mars yerçekimi g 3,71 m/s2

Mars atmosfer yoğunluğu ρ 0,015 kg/m3

Ingenuity’nin kütlesi m 1,8 kg

Rotor hızı rpm 2400 rpm

Açısal hız Ω 251,3274 rad/s

Rotor yarıçapı r 0,605 meters

Rotor alanı Arotor 1,1499 m2

Seyir hızı Vinf 10 m/s

Hücum açısı α 3°

Tablo 4. İçe-akış Oranının Hesap Sonuçları

Sonuçlar

Parametreler Değerler

İtki T 6,678 N

Pal uç hızı Vtip 150,7964 m/s

İtki katsayısı CT 0,0148

Avans oranı μ 0,0657

Askı durumundaki içe-akış oranı λh
0,093

İleri uçuş durumundaki içe-akış oranı λf
0,0835
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Tablo 5. Ingenuity Askıda Kalma Performans Hesabının Giriş Parametreleri  

Giriş Parametreleri

Parametreler Değerler

Mars yerçekimi g 3,71 m/s2

Mars atmosfer yoğunluğu ρ 0,015 kg/m3

Ingenuity’nin kütlesi m 1,8 kg

Rotor hızı rpm 2400 rpm

Açısal hız Ω 251,3274 rad/s

Rotor yarıçapı r 0,605 meters

Rotor alanı Arotor 1,1499 m2

Seyir hızı Vinf 10 m/s

İtki T 6.678 N

Pal uç hızı Vtip 150,7964 m/s

İtki katsayısı CT 0,0148

Avans oranı μ 0,0657

Kord uzunluğu c 0,1 m

Pil gücü Pbat 350 W

Pil kapasitesi Cbat 0,274 Ah/g

Pil kütlesi mbat 273 g

Pil voltajı Ubat 4,25 V

Mekanik verimlilik η 60%

Deneysel katsayı κ 1,15

Sürükleme katsayısı CD 0,03

Katılık σ 0,21045

e) Gerekli güç katsayısının hesaplanması

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝐶𝐶𝑃𝑃0 = 𝑘𝑘𝐶𝐶𝑇𝑇
3
2

√2
+ (𝜎𝜎𝐶𝐶𝑑𝑑0

8 )    (14)

f )Fazla gücün hesaplanması

Pe=Pavb- Preq (15)

g) Tırmanma hızının hesaplanması 

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑒𝑒
𝑊𝑊      (16)

h) Rotor verimliliğinin hesaplanması

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

  (17)

Table 6. Askıda Kalma Performans Hesabı Sonuçları

Sonuçlar

Parametreler Değerler

Mevcut güç Pavb 210 W

Pil elektriği  Ebat 317,91 W.h

Askıda kalma süresi Tend 38,149 min

 İndüklenmiş güç Pi 106,85 W

Profil gücü P0 47,855 W

Gerekli güç Preq 154,71 W

İndüklenmiş güç katsayısı CPi 0,0017621

Profil güç katsayısı CP0 0,0007892

Gerekli güç katsayısı CPreq 0,0025513

Fazla güç Pe 55,295 W

Tırmanma hızı Vc 8,2802 m/s

Rotor verimliliği FM 0,60058
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3.4 İleri Uçuş Performansı 
Bu bölümde Ingenuity helikopterinin ileri uçuş durumun-
daki performans hesaplamaları yapılmıştır. Kullanılan pa-
rametreler ve hesaplamaların sonuçları Tablo 7 ve 8’de 
verilmiştir. Matlab kullanılarak performans hesaplamaları 
yapılmıştır. Kullanılmış formüller aşağıdaki gibidir [12]:

a) Gerekli gücün hesaplanması (indüklenmiş, profil ve pa-
razit güçlerinin toplamı)

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑖𝑖 +  𝑃𝑃𝑜𝑜 + 𝑃𝑃𝑝𝑝 = (𝜌𝜌𝜌𝜌𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑝𝑝
3) ( 𝜅𝜅𝐶𝐶𝑇𝑇

2

2√𝜇𝜇2 + 𝜆𝜆2
+ (𝜎𝜎𝐶𝐶𝑑𝑑0

8 ) (1 + 𝐾𝐾𝜇𝜇2) +
1
2 𝑓𝑓
𝜌𝜌 𝜇𝜇3)  (18)

b) Gerekli güç katsayısının hesaplanması

𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 = ( 𝜅𝜅𝐶𝐶𝑇𝑇
2

2√𝜇𝜇2 + 𝜆𝜆2
+ (𝜎𝜎𝐶𝐶𝑑𝑑0

8 ) (1 + 4.65𝜇𝜇2) +
1
2 𝑓𝑓
𝐴𝐴 𝜇𝜇3)    (19)

Tablo 7. İleri Uçuş Giriş Parametreleri 

Giriş Parametreleri

Parametreler Değerler

Mars yerçekimi g 3,71 m/s2

Mars atmosfer yoğunluğu ρ 0,015 kg/m3

Ingenuity’nin kütlesi m 1,8 kg

Rotor hızı rpm 2400 rpm

Açısal hız Ω 251,3274 rad/s

Rotor yarıçapı r 0,605 meters

Rotor alanı Arotor 1,1499 m2 

Seyir hızı Vinf 10 m/s

İtki T 6,678 N

Pal uç hızı Vtip 150,7964 m/s

İtki katsayısı CT 0,0148

Avans oranı μ 0,0657

Kord uzunluğu c 0,1 m

Deneysel katsayı κ 1,2

Sürükleme katsayısı CD 0,03

Katılık σ 0,21045

Düz plaka alanı f 1,3058

Hücum açısı α 3°

İleri uçuş içe-akış oranı λi
0,0835

Tablo 8. İleri Uçuş Performans Sonuçları

Sonuçlar

Parametreler Değerler

İndüklenmiş güç  97,095 W

Profil gücü 48,816 W

Parazit güç 9,7755 W

Gerekli güç 155,69 W

İndüklenmiş güç katsayısı 0,0016013

Profil güç katsayısı 0,00080505

Parazit güç katsayısı 0,00016121

Gerekli güç katsayısı 0,0025675
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3.5 Hesaplamaların Sonucu
İlk etapta Ingenuity’nin havalanabilmesi ve belirli bir süre 
askı durumunda kalması planlanmıştır. Askıda kalma 
performans hesaplamalarına göre Ingenuity, 8 m/s hızla 
tırmanma ve 38,149 dakika havada kalma gücüne sahip-
tir. FM (rotor verimliliği) değerine bakıldığında Ingenuity, 
Mars şartlarına göre oldukça yüksek bir performansa sa-
hiptir. İleri uçuş koşulları için yapılan hesaplamalara ba-
kıldığında toplam 155,69 W güç gereksinimi olduğu ve 
Ingenuity’nin bu değeri karşılayacak güce sahip olduğu 
görülmektedir.

4. MARS HELİKOPTER TASARIMI

4.1 Tasarıma Giriş
Bu bölümde yeni bir Mars görevi belirlenmiş ve bu gö-
rev için Mars’ta uçmak üzere yeni bir helikopter tasarlan-
mıştır. Temel sistemler ve tasarım parametreleri için daha 
önce incelenen Ingenuity Mars helikopteri kullanılmıştır. 
Bu görevin amacı Ingenuity gibi ama daha ağır bir heli-
kopteri aynı performansla çalıştırmaktır. Bu durumu test 
etmek için yeni tasarlanan helikopterin havada asılı kal-
ma ve ileri uçuş performansları Ingenuity ile karşılaştırıl-

Tablo 9. Askıda Kalma Performans Hesabı Giriş Parametrelerinin Karşılaştırılması 

Tablo 10. Askıda Kalma Performans Sonuçlarının Karşılaştırılması

Giriş Parametreleri

Parametreler Yeni Tasarım Ingenuity

Mars yerçekimi g 3,71 m/s2 3,71 m/s2

Mars atmosfer yoğunluğu ρ 0,015 kg/m3 0,015 kg/m3

Ingenuity’nin kütlesi m 3 kg 1,8 kg

Rotor hızı rpm 2400 rpm 2400 rpm

Açısal hız Ω 251,3274 rad/s 251,3274 rad/s

Rotor yarıçapı r 0,7 meters 0,605 meters

Rotor alanı Arotor 1,5394 m2 1.1499 m2

Seyir hızı Vinf 10 m/s 10 m/s

İtki T 11,13 N 6,678 N

Pal uç hızı Vtip 175,9292 m/s 150,7964 m/s

İtki katsayısı CT 0,0156 0,0148

Kord uzunluğu c 0,1 m 0.1 m

Pil gücü Pbat 600 W 350 W

Mekanik verimlilik η 60% 60%

Deneysel katsayı κ 1,15 1,15

Sürükleme katsayısı CD 0,03 0,03

Katılık σ 0,1819 0,21045

Sonuçlar

Parametreler Yeni Tasarım Ingenuity

Mevcut güç Pavb 360 W 210 W

 İndüklenmiş güç Pi 198,7 W 106,85 W

Profil gücü P0 85,762 W 47,855 W

Gerekli güç Preq 284,47 W 154,71 W

İndüklenmiş güç katsayısı CPi 0,0015804 0,0017621

Profil güç katsayısı CP0 0,00068209 0,0007892

Gerekli güç katsayısı CPreq 0,0022625 0,0025513

Fazla güç Pe 75,534 W 55,295 W

Tırmanma hızı Vc 6,7865 m/s 8,2802 m/s

Rotor verimliliği FM 0,60741 0,60058
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mıştır. Bu helikopter, Ingenuity’de kullanılan aynı alt sis-
temleri ve sensörleri kullanmıştır. Bu nedenle daha önce 
incelenen alt sistemler, yapılar ve sensörler bu bölümde 
bir daha gözden geçirilmemiştir. İki helikopter arasındaki 
temel fark, performans sonuçlarıyla incelenmiştir.

4.2 Askıda Kalma Performansı  
Bu bölümde yeni tasarım helikopterin askıda kalma ko-
şullarındaki performansı incelenecektir. 

4.3 İleri Uçuş Performansı  
Bu bölümde yeni tasarım helikopterin ileri uçuş koşulla-
rındaki performansı incelenecektir. 

4.4 Güç Sistemi   
Yeni tasarlanan helikopterin güç ihtiyacı performans pa-
rametrelerine göre belirlenmiş ve bu parametreler önceki 
tablolarda gösterilmiştir. Bu ihtiyaç 600 W olarak belirlen-
miştir. Buna göre Ingenuity’nin kullandığı gücün yaklaşık 
iki katı olduğu görülmektedir. Ingenuity’nin güç sistemi 

Tablo 11. İleri Uçuş Giriş Parametrelerinin Karşılaştırılması

Giriş Parametreleri

Parametreler Yeni Tasarım Ingenuity

Mars yerçekimi g 3,71 m/s2 3,71 m/s2

Mars atmosfer yoğunluğu ρ 0,015 kg/m3 0,015 kg/m3

Ingenuity’nin kütlesi m 3 kg 1,8 kg

Rotor hızı rpm 2400 rpm 2400 rpm

Açısal hız Ω 251,3274 rad/s 251,3274 rad/s

Rotor yarıçapı r 0,7 meters 0,605 meters

Rotor alanı Arotor 1,5394 m2 1,1499 m2

Seyir hızı Vinf 10 m/s 10 m/s

İtki T 11,13 N 6,678 N

Pal uç hızı Vtip 175,9292 m/s 150,7964 m/s

İtki katsayısı CT 0,0156 0,0148

Avans oranı μ 0,0568 0,0657

Kord uzunluğu c 0,1 m 0,1 m

Deneysel katsayı κ 1,2 1,2

Sürükleme katsayısı CD 0,03 0,03

Katılık σ 0,1819 0,21045

Düz plaka alanı f 0,8571 m2 1,3058 m2

Hücum açısı α 3° 3°

İleri uçuş içe-akış oranı λi
0,0814 0,0835

Tablo 10. Askıda Kalma Performans Sonuçlarının Karşılaştırılması

Sonuçlar

Parametreler Yeni Tasarım Ingenuity

İndüklenmiş güç Pi 184,3337 W 97,095 W

Profil gücü P0 87,0468 W 48,816 W

Parazit güç Pp 6,4022 W 9,7755 W

Gerekli güç Preq 277,7826 W 155,69 W

İndüklenmiş güç katsayısı CPi 0,0015 0,0016013

Profil güç katsayısı CP0 0,00069231 0,00080505

Parazit güç katsayısı CPP 0,00005092 0,00016121

Gerekli güç katsayısı CPreq 0,0022 0,0025675
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daha önce gösterilmiş, yeni helikopter için aynı tip piller 
ve güneş panelleri kullanılmış ve yeniden boyutlandırıl-
mıştır. Yeni tasarım Mars helikopterinin güç sisteminin 
tüm parametreleri Tablo 13’te gösterilmiştir.

4.5 CAD Tasarımı   
Helikopter için belirlenen yeni parametreler sonucunda 
bu helikopterin bir modeli tasarlanmıştır. Bu tasarım Şekil 
6’da gösterilmiştir. Bu tasarıma göre helikopterin genel 
hatları aynıdır ancak bazı uzunlukları değişmiştir. Ayrıntılı 
tasarım fotoğrafları Şekil 5,6 ve 7’de gösterilmiştir.

Tablo 13. Yeni Tasarım Helikopterin Güç Sistemi Özellikleri

Güç Sistemi

Pil tipi 12 hücre lityum-iyon 

Pil modeli Sony SE US1865o VTCD 

Güç 600 W 

Pil kapasitesi 0,273 Ah/g 

Mekanik verimlilik η 60% 

Toplam pil kütlesi 546 g 

Güneş paneli alanı 0,1166 m2

 

 

 

 

Şekil 4. CAD Tasarımı                                                    

Şekil 5. İzometrik Görünüm

Şekil 6. Önden Görünüm

Şekil 7. Üstten Görünüm

5. SONUÇ

Bu çalışmada NASA tarafından tasarlanan Ingenuity in-
celenmiş ve Mars’ta uçacak bir helikopterin özellikleri 
ve gereksinimleri Ingenuity üzerinden belirlenmiştir. 
Ingenuity’den elde edilen bilgiler ve analizler ışığında 
Ingenuity’nin daha ağır ve daha büyük bir versiyonu 
tasarlanmış ve incelenmiştir. Buradaki amaç, “Daha faz-
la yük taşıyan, dolayısıyla daha ağır bir helikopter Mars 
şartlarında uçabilir mi?” sorusunun cevabını bulmaktır. 

Ingenuity için yapılan performans analizleri sonucunda, 
askıda kalma durumu ve ileri uçuş için helikopterin itme, 
itme katsayısı, pal uç hızı, ilerleme oranı ve içe-akış oranı 
gibi performans açısından önemli parametreleri bulun-
muştur. Bu parametreler ileriki aşamalarda yol gösterici 
olmuştur. Ingenuity’nin bu performans parametreleri bu-
lunduktan sonra, Ingenuity’nin havada asılı kalma ve ileri 
uçuş durumlarındaki performans kapasitesi ve yetenek-
leri incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Ingenuity’nin 
yapması gereken uçuş görevleri için gerekli özelliklere 
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sahip olduğu ve Mars helikopteri olmasına rağmen yük-
sek rotor verimliliğine sahip olduğu görülmüştür. Daha 
sonra Ingenuity’nin daha ağır versiyonu özellikle içe-akış 
oranı baz alınarak tasarlanmış, askıda kalma ve ileri uçuş 
durumlarında performansı incelenmiştir. Helikopterlerin 
bu durumlardaki performansları karşılaştırılırsa eğer: 

İki helikopterin askıda kalma durumundaki perfor-
mansları incelendiğinde, yeni tasarlanan helikopterin 
Ingenuity’den daha fazla kütleye ve rotor kanat uzunlu-
ğuna sahip olduğu görülüyor. Tablo 9’da görüldüğü gibi, 
yeni tasarımda kütle değerindeki artış sonucunda, giriş 
parametreleri olarak itki ve itme katsayısı kütle ile doğ-
ru orantılı olacak şekilde artmıştır. İtki arttıkça daha fazla 
güce ihtiyaç duyulmuştur ve bu nedenle pil gücü de art-
mıştır. Artan rotor yarıçapı sonucunda pal uç hızı ve rotor 
alanı artarken katılık azalmıştır. Ingenuity ile karşılaştırıl-
dığında, bu tasarım daha fazla yük taşıyabilir ancak daha 
fazla güç gerektirecektir. Tablo 10’a göre askıda kalma 
durumunda, yeni tasarım helikopterin rotor verimliliği-
nin, indüklenen ve toplam güçlerinin Ingenuity’e göre 
daha yüksek; fazla güç ve tırmanma hızının daha düşük; 
profil gücünün ise aynı olduğu söylenebilir.

İki helikopterin ileri uçuş durumundaki performans ana-
lizi için gerekli giriş parametreleri Tablo 11’de verilmiştir. 
Tablo 12’de Ingenuity ve yeni tasarım helikopterin ileri 
uçuş durumundaki performans analizi sonuçları bulun-
maktadır. Bu değerler incelendiğinde, yeni helikopterin 
indüklenen ve profil güç değerleri daha büyük iken, pa-
razit güç değeri daha küçüktür. Toplam güç gereksinimi, 
Ingenuity’ye kıyasla daha yüksek bir değerdir.

Bu performans değerlendirmeleri sonucunda 
Ingenuity’ye göre daha ağır bir helikopterin Mars’ta uç-
ması mümkün görünüyor. Bu helikopterin Ingenuity’den 
farkı, daha ağır olması, daha büyük rotor çapına ve daha 
fazla güce ihtiyaç duymasıdır. Yeni helikopterin ağırlığı 3 
kg ve buna göre güç gereksinimi 600 W ve rotor çapı 1,4 
m olarak belirlenmiştir. Bu güç gereksinimi, daha büyük 
bir güneş paneli ve daha fazla pil kullanılarak çözülebilir. 

Yeni helikopterin güç sistemi tasarlanırken, Ingenuity’ye 
tamamen bağlı kalınmıştır. Sadece ihtiyaçlar doğrultu-
sunda kullanılan parametrelerin boyutları ve miktarları 
değiştirilmiştir.

Yeni tasarlanan helikopterin modeli CATIA yazılımı ile ya-
pılmıştır. Performans analizleri yapılırken kullanılan tüm 
kodlar MATLAB üzerinden yapılmıştır.
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UZAY MADENCİLİĞİ

1. GİRİŞ 

Günümüzde geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde artık 
uzaya erişimin önü gittikçe açılmaktadır. Bu teknolojilere 
bağlı olarak, uzayda keşif amacıyla daha uzaklara ulaşı-
mın mümkün olmaya başladığı ve uzay madenciliğine 
olan ilginin de buna paralel olarak yükselişe geçtiği gö-
rülmektedir. 

Öte yandan devletlerin uzay politikalarını da üretmelerine 
bağlı olarak, uzay teknolojilerinin geliştirilmesi için gere-
ken fonları sağlamaları da kaçınılmaz bir gereksinimdir. 

Uzay yarışında önde gelen Amerika Birleşik Devletleri, 
Rusya ve Japonya gibi ülkeler ile karşılaştırıldığında, Çin, 
İran ve Hindistan gibi ülkeler de uzay yarışında yakın za-
manda ön plana çıkmışlardır. 

“Yeni Uzay Çağı/Dönemi” olarak da adlandırılan bu yeni 
dönemde,  bu ülkelerin uzay politikaları halen gelişmiş 
olarak nitelendirilebilmekle beraber, diğer bazı ülkelerde 
ise henüz başlangıç aşamasında bazı adımların atıldığı 
görülmektedir. Ülkemizde Türkiye Uzay Ajansı’nın kurul-
muş olması da, uluslararası alanda resmi bir kuruluşun 
olması bakımından ayrıca önemlidir.

2. UZAY MADENCİLİĞİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR 
VE GELİŞMELER

Planetary Resources, Virgin Galactic, SpaceX gibi birçok 
yabancı şirket, uzay madenciliği ile ilgili olarak çeşitli gi-

rişimlerde bulunmaya, uzun zaman önce başlamışlardır. 
Lüksemburg, uzay madenciliği ve benzeri uzay çalışmala-
rında bulunacak olan şirketlere vergi bağışıklığı getirerek 
bu tür yabancı şirketlerin ofis açmaları sayesinde önemli 
bir ekonomik girdi sağlamıştır.

Uzay Madenciliği denildiğinde bazen akla şu yanılgı ge-
lebilmektedir: “Uzayda bir asteroide veya bir gök cismine 
gidilecek, oradaki madenler eşilip kazılarak toplanacak 
ve dünyaya getirilip ticareti yapılacaktır”. Fakat gerçek ise 
bambaşkadır. Örneğin, bir asteroit üzerinde yer alan de-
ğerli madenler incelenecekse, düşünülen yöntemlerden 
birisi şudur: Bir asteroidi ay yörüngesine çekerek , dünya-
dan astronotların belirli sıklıklarla asteroit yüzeyine ulaşa-
rak, yüzeydeki dokudan (regolit), araştırma amaçlı olarak 
örneklerin toplanması ve dünyaya getirilerek incelenme-
sidir. Bu seçenek, asteroide araç/astronot gönderilme-
sinden daha ekonomik ve daha uygulanabilir bir yöntem 
olarak görülmektedir. 

Uzay madenciliği veya asteroit madenciliği çalışmaları-
nın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle asteroitlerin yer 
tabanlı (dünyadan) gözlemlerle yörüngelerinin ve hangi 
sıklıklarda ve ne zaman dünyaya yaklaştıkları belirlenme-
lidir. Bundan başka, yeryüzüne düşmüş olan meteoritlerin 
(göktaşları) de laboratuvarlarda incelenmesi sayesinde, 
hangi ana gövdeden (asteroit, kuyrukluyıldız vb.) koparak 
dünyaya düştüklerinin de belirlenmesi asteroit-meteorit 
bağlantısının anlaşılmasında etkin bir rol oynamaktadır. 
Öyle ki, bir meteoritin incelenmesi sonucunda hangi ana 
asteroitten kopmuş olabileceği, o meteoritin mineralojik, 
kimyasal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi sayesin-
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de, koptuğu düşünülen o asteroide çarpmış olması olası 
başka meteorlara ve hatta o asteroide çarpmış olan baş-
ka meteorların geldikleri düşünülen olası diğer kaynaklar 
hakkında da ayrıntılı bilgilere ulaşmak olasıdır. Bu sayede 
hem yer tabanlı gözlemlerle hem de laboratuvarlarda me-
teoritler üzerine yapılan incelemeler birleştirildiğinde bü-
yük resmin bir bütünlük oluşturduğu görülmektedir. Yani 
sadece asteroitlere gönderilen görevlerin tasarımı tek 
başına bir anlam taşımamaktadır. Çünkü henüz yalnızca 
birkaç görevde asteroitlerden örnek toplayarak dünyaya 
geri getirme başarısı gösterilebilmiştir. Bu durum, doğal 
olarak gelişen/gelişmesi beklenen teknoloji de göz önüne 
alınarak irdelenebilir.

Son yıllarda, özellikle küçük uydularla araştırma yapılma-
sına yönelimin de bir ivme kazandığı görülmektedir. Bir-
çok büyük uzay aracının gerçekleştirdiği zorlu görevlerin 
bu tür küçük uydularla da kolaylıkla ve daha ekonomik 
bütçelerle gerçekleştirilebilmesi olasıdır. Birçok yeni uzay 
görevi, bünyesinde bu tür küçük uyduları da barındıracak 
şekilde planlanmıştır. 

Asteroitler genel olarak Mars ile Jüpiter arasında yer alan 
Asteroit Kuşağı denilen bölgede yer almaktadır. Burada 
şöyle bir yanılgı vardır: “Asteroit Kuşağı”ndaki asteroitler 
öyle çok sayıdadır ki, iğne atsan yere düşmez diye betim-
lenebilir. Uzay aracı gönderilse, aynı filmlerdeki gibi, aste-
roitlerin arasından zor geçilebilir benzetmesi yapılabilir. 
Elbette gerçekte durum böyle değildir. Asteroit kuşağın-
da yüzbinlerce veya daha fazla sayıda asteroit olduğu 
doğrudur ancak aralıklar ve uzaklıklar o kadar büyüktür 
ki, iki asteroide bile kısa sürede denk gelme olasılığı ol-
dukça düşüktür.

Uzay madenciliği kapsamında uzay ekonomisi özelinde 
değerlendirildiğinde bazı asteroitlerin ederleri oldukça 
fazladır. Yani bazı asteroitlerin maddi değeri trilyon dolar 
düzeyinde ölçülürken kimi asteroidin ise milyon dolar-
lar düzeyindedir. Bu değerler, o asteroidin barındırdığı 
ender elementlere ve minerallere bağlıdır. Bu nedenle 
bazı uzay görevleri, karbonlu yapıdaki asteroitlere veya 
metalik içerikli olduğu bilinen asteroitlere gönderilmek 
üzere planlanmaktadır. Metal içeriği yüksek bir asteroide 
ulaşılıp, barındırdığı değerli metallerin çıkarılması işi, kar-
bonlu veya silisyumlu (bir çeşit kumsu yapıdaki) asteroit-
lere göre daha zordur. Ayrıca asteroitlerin ederlerini be-
lirleyen bir başka faktör ise onlara ulaşılabilme kolaylığı 
ile de doğrudan ilişkilidir. Bazı asteroitlerin dünyaya yakın 
bölgelerden geçme sıklıkları düşük, bazılarınınki ise yük-
sektir. Bu yüzden asteroit görevleri seçilirken hangi tür as-
teroidin dünyaya yakın bir konumdan ne zaman geçece-
ği ile ilgili hesaplamalar doğru şekilde yapılmalı ve buna 

göre fırlatma ve yörünge yerleştirmeleri planlanmalıdır. 
Şartlar elveriyorsa,  “beleş hız manevraları (flyby)” denilen 
yöntem de kullanılabilir. Bu tür detaylı hesaplamalardaki 
en ufak bir aksama veya hata, fırlatma takvimini seneler 
düzeyinde geciktirebileceği gibi, görevin yapılamaması-
na bile yol açabilmektedir.

Asteroit/uzay madenciliği konusunun bir başka boyutu 
ise “gezegen savunması”dır. Yerden ve asteroit yörünge-
sinden yapılan gözlemler sonucu (meteoritlerin labo-
ratuvar incelemeleri de dahil) elde edilen bulgular, bir 
asteroidin iç-dış yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler sunmak-
tadır. Bu sayede, atmosferik giriş yapmadan önce dünya-
ya yakın bulunan bir asteroidin ne tür bir içeriğe sahip 
olduğu ve hangi açıda, hangi hızda, hangi yönden gele-
bileceği konusunda olasılıklar değerlendirilir ve bir risk 
analizi yapılır. Etrafımızda yer alan ve dünyaya yakın olup 
da potansiyel tehlike oluşturabilecek asteroitlerin listesi 
oluşturulmuştur. Bu tür tehlikeli yapıların atmosferden 
girerek bir kısmının atmosferdeki sürtünme ve yüksek 
sıcaklık sebebiyle “parçalanmamaları” halinde yaratacak-
ları hasarlar ancak ve ancak bu asteroitlerin iç yapılarının 
bilinmesine bağlıdır.

3. SONUÇ
Uzay madenciliği ile ilişkili olarak çok yakın gelecekte, 
yeni ulusal ve uluslararası şirketlerin/”start-up”ların ku-
rulması ve bu oluşumların gerek devlet, gerek özel sek-
tör aracılığıyla fonlanması bu anlamda söz sahibi olun-
ması bağlamında son derece önemlidir. 

Bu adımların atılabilmesi için, ülkelerin uzay politikala-
rının netleşmesi gereklidir. İlköğretimden başlayarak bu 
tür konulardaki farkındalıkların artırılması için eğitim 
planları yeniden ele alınmalı ve söz konusu olan “yeni 
uzay çağı”nı kapsayacak ve onunla bütünleşecek şekil-
de hızlıca düzenlenmelidir. Bu sayede gelecek nesiller 
konu ile ilgili donanıma sahip olacak ve uzay yarışında 
bir adım öne geçme olanağına kavuşabileceklerdir. 

Bu alanda tüm iş kesimlerinin ve bilim çevrelerinin ortak 
çalışmasına ve çaba göstermesine gereksinim vardır. Gü-
nümüzde meslek disiplinlerinin birbirleri ile  sıkı ilişkiye 
girmiş ve iç içe geçmiş oldukları düşünüldüğünde, bu 
Yeni Uzay Çağı’nda, uluslararası hukuk uzmanları, askeri 
Dünya ve uzay savaş uzmanları ,  tıp doktorları, psikolog-
lar, kimyacılar, fizikçiler, astronomlar, yazılımcılar, makina 
mühendisleri, mekatronik mühendisleri, madenciler, je-
ologlar, jeofizikçiler, tarihçiler, ve diğerler birçok disiplin-
lerde iş birliğine kesinlikle gereksinim duyulacak ve bu 
gereksinim artarak devam edecektir.
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FARKLI UYDU FIRLATICI ARAYÜZLERİ İÇİN 
TİTREŞİM TEST ADAPTÖRÜ TASARLANMASI

1. GİRİŞ

Uydular genel olarak üç farklı şekilde sınıflandırılmak-
tadır ve bu sınıflandırmalar kullanılarak tanımlanmak-
tadır. Bunlardan ilki, görev yaptıkları yörüngelere göre 
sınıflandırmadır ve şu şekildedir [1]: Alçak İrtifa Yörünge 
(LEO <2000 km), Orta İrtifa Yörünge (MEO <35786 km), 
Yere Eşzamanlı Yörünge (GEO =35786 km), Yüksek İrtifa 
Yörünge (HEO >35786 km). Diğer bir sınıflandırma şekli 
ise uyduların görev tiplerine göre yapılır. Bu görevler şu 
şekildedir: İletişim-Haberleşme, Meteoroloji, Yer-Gözlem, 
Astronomi, Askeri ve Navigasyon. Bazı durumlarda bir uy-
dunun birden fazla görevi olabilmektedir. Bu durumlarda 
asıl görevi ne ise o sınıfta yer alırlar [2]. Son olarak ise küt-
lelerine göre sınıflandırılırlar [1]: Büyük Uydular (>500 kg), 
Küçük Uydular (<500 kg), Mikro Uydular (<200 kg), Nano 
Uydular (<10 kg), Piko Uydular (<1 kg).

Uydular görev süreleri boyunca önce yer ve sonra uzay 
ortamına maruz kalmaktadırlar. Bu ortamlardan kaynak-
lanan çeşitli durumlar uydu üzerinde bazı statik ve dina-
mik yükler oluşturmaktadır. Montaj, test aşaması, nakliye 

işlemleri ve fırlatma ortamı, uydunun yerde yüke maruz 
kaldığı ortamlardır. Fırlatma ortamı bu ortamlar arasında 
uydular üzerinde en büyük yükleri oluşturan ve en cid-
di yapısal hasarları verebilecek olan ortamdır. Uydular; 
amaçlarına göre belirlenen yörüngelerine, fırlatma sis-
temleri kullanılarak fırlatılırlar. Uydular, fırlatma sistemine 
montajının yapılmasından, uydunun görev yörüngesine 
varıp fırlatma sisteminden ayrıldığı zamana kadar, eylem-
sizlik yükleri, sinüzoidal titreşim yükleri, akustik basınçtan 
kaynaklı rastgele titreşim yükleri ve ekipmanların açılma-
sını sağlayan patlamalı kilit mekanizması patlamaların-
dan kaynaklanan şok yüklerine maruz kalmaktadırlar. Fır-
latılma aşamaları Şekil 1’de gösterildiği gibidir. 

Bu yükler uyduların yapısal olarak deformasyona uğra-
masına, alt sistemlerinin ve aksamlarının zarar görme-
sine neden olabilmektedir. Fırlatıcı firmalar bu yapısal 
yüklerin seviyeleri hakkında bilgi vermekte ve bu veriler 
doğrultusunda uydunun yapısal testlerinin yapılmasını 
istemektedir. Bunun amacı, uydunun yapısal bütünlüğü-
nü doğrulamak ve fırlatma esnasında doğabilecek riskleri 
en az düzeye indirmektir. Bu sebeple uydu tasarımları ve 
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testleri, fırlatıcının belirlediği ve kullanıcı kılavuzlarında 
verilen yük koşullarına uygun şekilde yapılmaktadır [3]. 
Uyduların maruz kaldığı titreşim yükleri, fırlatmanın farklı 
evrelerinde farklı seviyelerdedir. Bu değerler, fırlatıcı fir-
malar tarafından kendi fırlatıcılarından elde ettikleri ve-
riler doğrultusunda belirlenir. Bu yüklerin şiddeti, maruz 
kalındığı süreler, frekans aralıkları gibi veriler, fırlatıcıların 
kullanıcı kılavuzlarında, yük zarfları şeklinde belirtilir. Tit-
reşim testleri, fırlatıcının maruz kalacağı azami yük değer-
leri baz alınarak yapılmaktadır. Ariane-5 ve Ariane-6 fırla-
tıcılarının maruz kaldıkları yükler Tablo 1’de gösterildiği 
gibidir [4].

2. TİTREŞİM TESTLERİ
Titreşim testleri temiz oda adı verilen; sıcaklık, basınç, 
nem ve partikül sayısının sürekli olarak izlendiği ve dü-
zenlendiği Montaj Entegrasyon ve Test Merkezlerinde 

(“AIT Center”) yapılmaktadır. Ülkemizin ilk Uydu Sistem-
leri Entegrasyon ve Test Merkezi TUSAŞ bünyesinde, Kah-
ramankazan Merkez yerleşkesinde yer almaktadır. Tesis 
2015 yılında kurulmuştur ve kütlesi 5 tona kadar olan 
birden fazla uydunun aynı anda montaj, entegrasyon ve 
testleri yapılabilmektedir.

Titreşim testleri, titreşim test sistemleri kullanılarak yapıl-
maktadır. Şekil 2’de USET Merkezinde bulunan titreşim 
test sistemi gösterilmiştir. Sistemin merkezinde elektro-
dinamik sarsıcı adı verilen sarsıcı sistem bulunmaktadır. 
Bu sistem, uydunun fırlatma ve uçuş safhalarında maruz 
kaldığı sinüzoidal, rastgele ve şok titreşim yüklerini taklit 
eden titreşim profillerini oluşturmaktadır. Sarsıcı, dikey 
eksende tek başına veya kafa genişletici ile; yatay eksen-
de ise kayar tabla ile kullanılmaktadır. Uydu, kafa geniş-
letici veya kayar tabla üzerine titreşim test adaptörü kul-
lanılarak monte edilmektedir [5]. Şekil 3’te örnek bir test 
sistemi gösterilmiştir. 

Titreşim testleri ECSS (“European Cooperation for Space 
Standardization”) tarafından belirlenen birtakım stan-

 

Şekil 1. Fırlatma Aşamaları

Ariane-6 Ariane-5

Kritik Uçuş 
Safhaları

İvme (g) İvme (g)

Yatay Dikey Yatay Dikey

S D S+D S D S+D

Kalkış -2 ±1,5 ±2 -1,8 ±1,5 ±2

Aerodinamik Etkiler -2,8 ±0,8 ±2 -2,7 ±0,5 ±2

Basınç Salınımları -4,6 ±1,4 ±1 -4,4 ±1,6 ±1

Katı Yakıtlı İticilerin 
Ayrılması -0,9 ±3,1 ±0,9 -0,7 ±3,2 ±0,9

Tablo 1. Arıane-5 ve Arıane-6 Fırlatıcılarının Maruz Kaldıkları 
Yükler (S: Statik, D: Dinamik)

 
Şekil 2. USET Merkezi Titreşim Test Sistemi

 
Şekil 3. Titreşim Test Sistemi Elemanları
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dartlara uyularak yapılmaktadır. Bu standartlar, testlerin 
yapılma amacına göre değişiklik göstermektedir. Bunlar 
şu şekilde sınıflandırılmıştır: Prototip, Ön-Uçuş, Kalifi-
kasyon ve Kabul Testleri. Test koşulları, test seviyeleri ve 
toleransları gibi veriler ECSS-E-ST-10-03C standardında 
belirtilmektedir [6].

3. PROBLEM TANIMI

Fırlatıcıların kullanıcı kılavuzları incelendiğinde, karşımı-
za, uyduların fırlatıcıya bağlanmasını sağlayan standart 
olarak beş farklı çapta mekanik adaptör çıkmaktadır. Bun-
lar şu şekildedir: 937 mm, 1194 mm, 1575 mm, 1663 mm 
ve 1666 mm. Bu adaptörler ile titreşim test adaptörlerinin 
uydu bağlantı arayüzleri aynı geometriye sahiptir. USET 
Merkezi’nde, kullanımda olan 1194 mm çapa sahip bir tit-
reşim test adaptörü bulunmaktadır. Ancak, olası 937 mm 
çapa sahip uyduların projelerinde kullanılabilecek bir test 
adaptörü bulunmamaktadır. Bu çalışma ile ülkemizde 
planlanan uydu projelerinde kullanılmak üzere 937 mm 
çapa sahip titreşim test adaptörünün tasarımı ve analizle-
ri yapılarak gereksinim duyulduğu taktirde üretilip kulla-
nılabilmesi için tasarımın hazır hale getirilmesi amaçlan-
mıştır.

4. GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Titreşim testi sırasında adaptörün uydu üzerinde oluştu-
rabileceği etkiler önemlidir. Adaptör, sarsıcının ürettiği 
tüm yükleri uyduya eşit olarak iletmelidir. Bu sebeple bir 
titreşim test adaptörü tasarlanırken göz önünde bulun-
durulacak kriterler ve yapılması gereken analizler vardır. 
Bu bölümde başlıca bu kriterler hakkında bilgi verilmiş 
ve ardından, yapılan tasarım ve analiz çalışmaları anlatıl-
mıştır. Tasarım süreci Şekil 4’te gösterildiği gibi şemaya 
dökülmüştür.

Titreşim testlerinden doğru sonuçlar almak ve testi ya-
pılan ekipmanları herhangi bir deformasyona maruz bı-
rakmamak için, test adaptörü sarsıcıdan gelen kuvvetleri 
herhangi bir bozulmaya uğramadan, uyduya doğrudan 

aktarmalıdır. Test adaptörünün doğal frekansları testlerin 
yapıldığı frekans bandı içerisinde veya bu aralığa yakın 
değerlerde olur ise, adaptör, test esnasında rezonansa gi-
rerek yanlış sonuçlar elde edilmesine ve hatta uydu ve alt 
sistemlerinin zarar görmesine sebep olabilir. Bu durum-
dan kaçınmak amacıyla adaptörün doğal frekanslarının 
test yapılan frekans aralığının mümkün olduğu kadar 
üzerinde bulunması gerekmektedir. Sistemlerin doğal 
frekans formülü eşitlik (1)’de gösterildiği gibidir. Burada 
‘fn’ doğal frekansı, ‘k’ yay sabitini ve ‘m’ ise kütleyi göster-
mektedir.

𝑓𝑓𝑛𝑛 =
1
2𝜋𝜋

√𝑘𝑘
𝑚𝑚  (1)

Diğer yandan sarsıcının ürettiği kuvveti verimli kullana-
bilmek amacıyla test sistemi üzerindeki toplam kütlenin 
en az seviyede olması gerekmektedir. Sarsıcının ürettiği 
kuvvet sabitken, uydu üzerinde oluşturabileceği ivme, 
sarsıcının üzerindeki kütle ile ters orantılıdır. Rijitlik ge-
reksinimi, testin doğru sonuçlar vermesi ve uydunun her-
hangi bir zarar görmemesi açısından tasarımın en önemli 
kriteridir. Bununla birlikte sarsıcının ürettiği kuvveti ve-
rimli kullanabilmek açısından kütle de önem taşımaktadır 
[7]. Ancak rijitliğin artması, orantısal olarak kütleyi de art-
tırmaktadır. Bu iki önemli kriterin tasarım hedefleri doğ-
rultusunda ideal seviyelerde dengede tutulması amaç-
lanmıştır. Bu amaç doğrultusunda adaptör için topoloji 
optimizasyonu çalışması yapılmıştır.

4.1 Geometri ve Modelleme
Adaptör, uydu ile kayar tabla arasında kusursuz bir bağ-
lantı sağlamalıdır. Titreşim testlerinde, test adaptörünün 
alt yüzeyi kayar tabla ile cıvata bağlantısı kullanılarak, üst 
yüzeyi ise uydunun arayüzü ile kelepçe bandı (“clamp-
band”) kullanılarak bağlanmaktadır. Örnek bir kelepçe 
bandı Şekil 5’te gösterilmiştir.

Adaptör üzerinde karmaşık ve ani kesit değişikliklerine 
sahip geometriler bulunmamalıdır. Karmaşık geometriler 
ve ani kesit değişiklikleri, adaptörün yay katsayısında bir 
azalmaya sebep olarak doğal frekans değerlerinin düş-
mesine yol açabilmektedir. Tasarıma başlayabilmek için 
uydunun kütlesi, kütle merkezi ve konumlandırılması 
gibi ön bilgilere sahip olmak gerekmektedir. Tasarımın 
ilk adımında kayar tablanın bağlantı deliklerinin yerleşi-
mi, cıvata ve diş ebatları gibi sarsıcı tablanın detayları ve 
uydu bağlantı arayüzü, merkezi silindir çapı gibi ölçüler 
değerlendirilmelidir [7]. Çalışma boyunca birçok fırlatı-
cının kullanıcı kılavuzları incelenerek hedefler doğrultu-

 
Şekil 4. Tasarım Süreci
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sunda Ariane-5 fırlatıcısının 937 mm çapındaki uydular 
için kullanılan PAF 937 mekanik adaptörü referans olarak 
alınmıştır. Buna göre azami uydu kütlesi 4 ton olarak belir-
lenmiş ve uydunun kütle merkezi adaptör-uydu bağlantı 
arayüzünden 1500 mm yükseklikte kabul edilmiştir [8]. 
Ardından USET Merkezinde kullanılan titreşim test siste-
mi incelenmiştir. Kayar tabla bağlantısı için M12 cıvatalar 
kullanıldığı görülmüştür. Kayar tabla üzerindeki deliklerin 
X ve Y eksenlerinde doğrusal olarak konumlandıkları be-
lirlenmiş ve merkezleri arasındaki mesafe 80 mm olarak 
ölçülmüştür. 

Titreşim test adaptörü 2 parçadan oluşacaktır. Üst par-
ça bağlantı arayüzü, alt parça ise adaptörün kendisidir. 
Adaptör geometrisiyle ilgili ön bilgiler edinildikten son-
ra PAF 937 adaptörünün uydu bağlantı arayüzü model-
lenmiştir. Bu arayüzün teknik çizimi Ariane-5 Kullanıcı 
Kılavuzu’ndan edinilmiştir. Bu tasarımdaki önemli nokta 
bağlantı arayüzünün adaptörle ideal şekilde bağlanabil-
mesi için yeterli et kalınlığına sahip olmasıdır. Bu uzunluk 
90 mm olarak belirlenmiştir. Modelleme sonucunda ara-
yüz parçasının yüksekliği 57 mm elde edilmiştir. Arayüz 
tasarımı Şekil 6’da gösterilmiştir.

Ardından farklı fırlatıcılar için kullanılan mekanik adap-
törler ve USET Merkezinde mevcut kullanımda olan 
1194 mm çapına sahip titreşim test adaptörü incelene-
rek, adaptörün bağlantı arayüz parçasıyla birlikte toplam 
yüksekliğinin 390 mm olmasına karar verilmiştir. Böylece 
elde edilen veriler doğrultusunda titreşim test adaptörü-
nün kabaca modellemesi yapılmıştır. Kaba tasarımı yapı-
lan titreşim test adaptörü Şekil 7’de gösterilmiştir.

Adaptör ile bağlantı arayüz parçası montaj modeli Şekil 
8’de gösterilmiştir. Modelleme, Siemens NX yazılımı kul-
lanılarak yapılmıştır. 

4.2 Sonlu Elemanlar Modelinin Oluşturulması
Bu aşamada adaptör ve arayüz parçasının sonlu eleman-
lar modeli Altair Hypermesh yazılımı kullanılarak oluş-

 
Şekil 5. Uzay Aracı ile Mekanik Adaptör Bağlantısını Sağlayan 
Kelepçe Bandı

 
Şekil 6. Arayüz Parçası Katı Modeli

 
Şekil 7. Kaba Tasarımı Yapılan Titreşim Test Adaptörü

 
Şekil 8. İlk Tasarımları Yapılan Adaptör ve Arayüz Parçası
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turulmuştur. Ağ yapısı oluşturulurken 1. dereceden dört 
yüzlü (“Tetrahedral”) elemanlar kullanılmıştır. Eleman bo-
yutu 10 mm olarak belirlenmiştir ancak eğim, kıvrım ve 
delik bulunan bölgelerde ağ yapısının bozulmaması için 
bu değer 4 mm’ye kadar düşmektedir. Arayüz parçası için 
oluşturulan ağ yapısı Şekil 9’da gösterildiği gibidir.

Adaptör, kayar tabla ve üzerindeki arayüz parçası ile cı-
vata bağlantısı kullanılarak bağlanacaktır. Bu bağlantılar, 
bağlantı deliklerinin iç yüzeylerindeki düğüm noktaları 
ile deliğin orta noktasına atanan tek bir düğümün RB2 
eleman kullanılarak birbirine bağlanmasıyla modellen-
miştir. RB2 geometrik olarak tek boyutlu bir elemandır 
ve yük aktarma amacıyla kullanılmıştır. Adaptör ve kayar 
tabla bağlantısı, bu düğüm noktalarının serbestlik dere-
celerinin 3 eksende (X, Y ve Z) kısıtlanmasıyla modellen-
miştir. Cıvata deliklerinin sonlu elemanlar modeli Şekil 
10’da gösterilmiştir.

Aynı işlemler arayüz parçası – adaptör bağlantısı için de 
yapılmıştır. Bu aşamada, RB2 elemanlar kullanılarak mo-
dellenen bağlantı delikleri birbirleri ile yine RB2 eleman 
kullanılarak birbirine bağlanmıştır. Şekil 11’de görüldüğü 
üzere kırmızı elemanlar adaptör üzerindeki; yeşil eleman-

 
Şekil 9. Arayüz Parçası Ağ Yapısı

 
Şekil 10.  Bağlantı Deliklerinin Sonlu Elemanlar Modeli

 
Şekil 11. Arayüz-Adaptör Bağlantısı

 
Şekil 12. Adaptör-Arayüz Parçası Temas Yüzeyleri Modeli

 
Şekil 13. Adaptörün Sonlu Elemanlar Modeli

lar ise arayüz parçası üzerindeki bağlantı deliklerini gös-
termektedir.

Daha sonra adaptör ve arayüz parçasının temas yüzeyle-
rine sürtünme özellikleri tanımlanmıştır. Sonlu elemanlar 
modeli üzerinde, bu yüzeylerin temas halinde oldukları 
tanımlanmış ve sürtünme katsayıları girilmiştir. Adaptör 
için çelik ve arayüz parçası için alüminyum kullanılması-
na karar verilmiştir. Bu nedenle sürtünme katsayısı, bu 
malzemelerin çelik-alüminyum sürtünme katsayısı olarak 
alınmıştır. Şekil 12’de adaptör – arayüz parçası temas yü-
zeyi gösterilmiştir.
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Uydu kütle merkezi, fırlatıcı kullanıcı kılavuzundan elde 
edilen verilere göre uydu adaptör bağlantı yüzeyinden 
1500 mm yukarıdadır. Sonlu elemanlar modeli üzerinde 
bu noktaya bir düğüm atanmıştır. Ardından kütle mer-
keziyle adaptörün üst yüzeyindeki tüm düğüm noktaları 
arasındaki bağlantıyı sağlamak için RB2 eleman atanmış-
tır. Uydu kütlesi, daha önce belirlenmiş olan kütle mer-
kezine 4 ton olarak tanımlanmıştır.  Adaptörün sonlu ele-
manlar modeli Şekil 13’te gösterilmiştir.

4.3 Malzeme Seçimi
Titreşim test adaptörlerinde sıkça kullanılan malzemeler, 
çelik, alüminyum ve magnezyumdur. Malzeme seçimi ya-
pılırken malzemenin elastisite modülü (E), öz kütlesi (ρ) 
ve bu iki değerin birbirine oranı (E/ρ) dikkate alınmalı-
dır (Tablo 2). Bu oran, malzemenin doğal frekansına etki 
eden bir orandır. Çelik, alüminyum ve magnezyum için 
bu oran neredeyse aynı değere sahiptir. Bu nedenle se-
çilecek malzeme, adaptörün doğal frekanslarında büyük 
bir değişime yol açmayacaktır [7]. Bu üç malzemenin bazı 
avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Farklı öz kütle-
lere sahip olmaları nedeniyle seçilecek malzeme, adaptö-
rün kütlesini doğrudan etkileyecektir. Diğer yandan üre-
tim maliyetleri de farklılık göstermektedir. Magnezyum 
bu malzemeler arasında sönümleme oranı en yüksek olan 
malzemedir ve bu sayede yüksek performans gerektiren 
testlerde kullanılması uygundur. Ancak magnezyum bir 
test adaptörünün üretim maliyeti çelik ve alüminyuma 
göre daha yüksektir.  Çelik, söz konusu metaller içerisinde 
en ağır olanıdır ancak üretim teknolojisi çok gelişmiştir ve 
üretim maliyeti alüminyum ve magnezyuma göre daha 
düşüktür. Malzeme seçimi aşamasında daha önce yapıl-
mış titreşim test adaptörü çalışmaları ve USET Merkezin-
de mevcut kullanımda olan adaptör incelenmiş ve bu 
çalışmalarda kullanılan malzemeler ve özellikleri bir liste 
halinde hazırlanmıştır. Analiz aşamasında farklı alternatif 
malzemeler arasında değerlendirmeler yapılarak adaptör 
için S235 çelik malzeme, arayüz parçası için ise Al7075 
alüminyum malzeme seçilmiştir. Arayüz parçasının alü-
minyum seçilmesinin nedeni bağlantının uydu tarafının 
da alüminyum olması ve burada oluşabilecek bozulma ve 
korozyonun önlenmek istenmesidir. 

4.4 Modal Analiz
Uyduların sinüzoidal titreşim testleri 5-100 Hz frekans 
aralığında; elektrodinamik sarsıcının, uydunun fırlatma 
ve uçuş safhalarında karşılaşabileceği sinüzoidal yükleri 
taklit etmesiyle yapılmaktadır. Bununla birlikte uydunun 
doğal frekanslarını tespit etmek amacıyla da sinüs tara-
ma testleri gerçekleştirilmektedir. Adaptörün doğal fre-
kans değerlerinin, sarsıcının ürettiği yükleri herhangi bir 
bozulmaya uğramadan uyduya iletebilmesi için, testin 
yapıldığı frekans aralığından mümkün olduğunca yuka-
rıda olması beklenmektedir. Elde edilen modelin doğal 
frekanslarını tespit etmek ve bu frekanslar altındaki di-
namik davranışlarını incelemek amacıyla mod analizleri 
yapılmıştır. Bu aşamada yapılan analizlerde sınır koşulları 
gerçek test koşullarını sağlayacak şekilde belirlenmiştir. 
Adaptörün ilk doğal frekansının 150 Hz (test frekans aralı-
ğının 1,5 katı) olması, tasarım hedefi olarak belirlenmiştir. 
Optimizasyon çalışmasından önce yapılan serbest mod 
analizi sonuçlarına göre modelin ilk doğal frekansı 459,20 
Hz’dir. Nihai tasarım elde edildiğinde yapılan mod anali-
zi sonuçları araştırma sonuçları ve çıktılar başlığı altında 
verilmiştir. Tüm analiz çalışmaları Abaqus yazılımı kullanı-
larak yapılmıştır.

4.5 Topoloji Optimizasyonu
Topoloji optimizasyonu, belirlenen bir tasarım alanı içe-
risindeki malzeme dağılımını belirli sınır koşulları altında 
optimize eden bir çalışmadır. Şekil 7’de gösterilen ilk tasa-
rım modeli, malzeme tanımlanmasının ardından 2072 kg 
kütleye sahiptir. Doğal frekans değerlerinin azami değer-
lere yükseltilerek, adaptör kütlesinin azaltılması amacıyla 
topoloji optimizasyonu çalışması yapılmıştır. Topoloji op-
timizasyon çalışmaları Tosca Topoloji Optimizasyon Ara-
cı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Adaptörün, bağlantı 
arayüz parçası ile bağlanacağı üst bölgesi ve kayar tabla 
ile bağlanacağı alt bölgesi tasarım alanının dışında tu-
tulmuştur. Bunun amacı cıvata bağlantılarının yapılacağı 
bölgelerde herhangi bir kütle çıkartma işleminin hedef-
lenmemesidir. Tasarım alanı Şekil 14’te gösterilmiştir.

Bazı optimizasyon aşamaları Şekil 15’te gösterilmiştir. 
Elde edilen geometrinin kütlesi 880 kg’a düşmüş ve ilk 
doğal frekansı 502 Hz değerine yükselmiştir.

Topoloji optimizasyonu çalışmasıyla kütle hedefine ulaşıl-
masının ardından, elde edilen geometri referans alınarak, 
tasarım güncellenmiştir. Yeni tasarım üzerinde yapılan 
mod analizi sonuçlarına göre sistemin doğal frekansını 
yükseltme amacıyla hassas bölgelere destek kütleleri ek-

Tablo 2. Titreşim Test Adaptörü Malzemeleri [7]

Young Modülü 
(E), GPa

Özkütle (ρ), 
kg/m3

E/ 
ρ, (N*m)/kg

Çelik 207 7840 2,65X107

Alüminyum 69 2270 2,49X107

Magnezyum 41,4 1800 2,3X107
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lenmiştir. Böylece alternatif tasarımlar elde edilmiş ve bu 
tasarımların mod analizleri incelenmiştir.

4.6 Frekans Cevap Fonksiyonu Analizi
Frekans cevap fonksiyonu analizinde sisteme bir giriş 
tahriği uygulanarak, belirlenen bölgelerde alınan cevap 
incelenip sistemin rezonans frekansları, sönüm yaptığı 
frekanslar ve mod şekilleri incelenebilmektedir. Yapılan 
analizlerde, adaptörün tabanından uygulanan 1g’lik iv-
menin 0-500 Hz frekans bandında ihmal edilebilecek bir 
değişime uğrayarak iletildiği görülmüştür (Şekil 16).

4.7 Statik Analiz
Ariane-5 Kullanıcı Kılavuzu’nda belirtilen, sinüzoidal titre-
şim testlerinde uydu üzerinde oluşan yük değerleri refe-
rans alınarak uygulanacak azami yükler belirlenmiştir. Bu 
değerler X ve Y eksenlerinde ± 39.240 N, Z ekseninde ise 
± 49.050 N’dur [8]. Bu yükler uydunun kütle merkezinden 
uygulanmış ve test koşullarını sağlayacak sınır koşulları 
tanımlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, adaptör üzerin-
deki en yüksek yer değiştirme (deplasman) görülen böl-
genin, uyduyla temas ettiği yüzey olduğu görülmüştür. 
Bu yüzeyde belirlenen düğüm noktalarının statik yükler 
altındaki yer değiştirme (deplasman) değerleri Tablo 3’te 
gösterilmiştir.

5. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE ÇIKTILAR

Analiz çalışmaları sonucunda hedeflenen değerlere ula-
şılmış ve çalışma sonlandırılmıştır. Elde edilen adaptö-
rün test koşulları altındaki mod analizi sonuçlarına göre 
0-2000 Hz frekans bandında beş adet modu bulunduğu 
ve ilk doğal frekans değerinin 149,79 Hz olduğu saptan-
mıştır. 2000 Hz’e kadar olan doğal frekans değerleri Tablo 
4’te gösterilmiştir. Ardından yapılan frekans cevap ve sta-
tik analiz sonuçlarına göre uygulanan tahrikin ihmal edi-
lebilir bir seviyede iletildiği ve bağlantı yüzeyindeki aza-
mi deplasman değerinin 4,3E-3 mm olduğu saptanmıştır. 
Tüm bu analiz sonuçları değerlendirildiğinde, adaptörün 
katılık (rijitlik) gereksinimini sağladığı görülmektedir.

Al7075 arayüz bağlantı parçası 27 kg, S235 adaptör 1224 
kg ve toplamda 1261 kg kütleye sahiptir. Taban bağlan-
tısı için 153, arayüz-adaptör bağlantısı için ise 80 cıvata 
bağlantısı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 
titreşim test adaptörü Şekil 17’de gösterilmiştir. 

Adaptörün 149,79 ve 151,18 Hz frekanslarındaki mod şe-
killeri Şekil 18’de gösterildiği gibidir.

 
Şekil 14.  Topoloji Optimizasyonu Tasarım Alanı

Şekil 15. Topoloji Optimizasyonu Aşamaları
 

 
Şekil 16. Birim Tahriğin 0-500 Hz Bandında Alınan Çıktısı

Tablo 3. Adaptörün Uydu ile Temas Ettiği Yüzeydeki Yer 
Değiştirme Miktarları

Düğüm No 187183 178476 164620 172369 147576

Deplasman 3,3x10-3 3,2x10-3 4,1x10-4 4,3x10-3 4,6x10-4

Tablo 4. Daptörün Doğal Frekansları

Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 5

149,79 Hz 151,18 Hz 783,17 Hz 1972,6 Hz 1978,2 Hz

 
Şekil 17. Elde Edilen Titreşim Test Adaptörü
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Bu çalışma, lisans bitirme projesi olarak gerçekleştirilmiş-
tir. Bu bağlamda Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümüne sunulmak amacıyla proje raporu hazırlanmış-
tır. Ayrıca proje, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans 
Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 
desteklenmektedir. 

6. PROJE EKİBİNİN KAZANIMLARI VE TUSAŞ’A OLASI 
KATKISI

Akademik ve sanayi danışmanlarıyla birlikte gerçekleş-
tirilen projenin planlama aşaması, proje ekibinin, gerek-
sinimin saptanıp bu bağlamda hedeflerin belirlenmesi, 
proje boyunca izlenilecek adımların kararlaştırılması gibi 
süreçlerde genel olarak bir projenin nasıl yürütüleceği 
hakkında tecrübe edinmelerini sağlamıştır. Ardından 
gerçekleştirilen araştırma sürecinde, proje ekibi, uydular, 
fırlatıcı sistemleri, titreşim testleri ve standartları hakkın-
da bilgiler edinmiştir. Bu süreçte USET Merkezinde ger-
çekleştirilen titreşim testlerinden bazılarını izleme fırsatı 
bulmuşlardır. Tasarım sürecinde, daha önce bu konuda 
yapılan çalışmalar incelenmiş ve farklı yaklaşımlar değer-
lendirilmiştir. Aynı zamanda proje sürecinde yapılan katı 
modelleme, sonlu elemanlar modeli oluşturma, topoloji 
optimizasyonu, mod, statik ve dinamik analizler ile de-
ğerlendirmeleri gibi çalışmalar, proje ekibinin bu konu-
larda beceri ve deneyim kazanmalarını sağlamıştır.

Tasarımı yapılan titreşim test adaptörünün teknik çizim-
leri, optimizasyon ve analiz sonuçları TUSAŞ USET Merke-
zi Çevresel Testler Birimi ile paylaşılmıştır. Olası bir uydu 
projesinde ihtiyaç duyulması halinde üretimi gerçekleşti-
rilip 4 tona kadar kütleye sahip uyduların titreşim testle-
rinde kullanılabilecektir. Daha önce yurt dışında üretimi 
yapılan ve ithal edilen böyle bir adaptörün, yerli olanak-
larla üretilmesi, uzay çalışmalarındaki yerlilik oranının art-
tırılmasına katkı sağlayacaktır. 

7. ÖNERİLER, ALINAN DERSLER VE GELECEK 
ÇALIŞMALAR

Bu çalışmanın en önemli yararı, bilimsel bir çalışma ya-
parken planlama, araştırma ve uygulama basamaklarının 
doğru kaynaklar kullanılarak zamanında yapılması konu-
sunda deneyim kazandırmış olmasıdır.

Gelecek çalışmalar düşünüldüğünde, 1575 mm, 1663 
mm ve 1666 mm çaplarındaki standart arayüz ölçülerine 
sahip adaptörler üzerinde çalışmalar yapılıp TUSAŞ en-
vanterine kazandırılabilir. Bu çalışmada, ülkemizdeki ge-
lişmiş üretim teknolojileri ve düşük üretim maliyeti göz 
önünde bulundurularak malzeme seçimi çelikten yana 
yapılmıştır. Ancak, üretim süreçleri daha uzun ve mali-
yeti daha yüksek olsa da magnezyum veya alüminyum 
malzeme kullanılarak çok daha az kütleye sahip bir test 
adaptörü elde etmek olasıdır. Arayüz çapı daha büyük 
olan adaptörler daha fazla kütleye sahip olacaklarından, 
gelecekte yapılabilecek çalışmalarda bu durum değer-
lendirilmelidir.
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Doğalgaz sektörünün önde gelen paydaşlarının ka-
tılım gösterdiği Gastechnics Dergisi ve Odaklı Grup 
iş birliği düzenlenen 4. İstanbul İç Tesisat Buluş-
ması,  23 Kasım 2022 tarihinde,  Yıldız Teknik Üni-
versitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
“Doğalgazın Güvenli ve Verimli Kullanımı” ana baş-
lığıyla yapıldı.

4. İç Tesisat Buluşmasının açılışındaDOSİDER (Do-
ğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Der-
neği)  Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Celalettin 
Çelik tarafından bir konuşma gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmalarının ardından “Verimli Doğalgaz Kulla-
nımı” oturumunda tarafından bir sunum yapıldı.

Doğalgaz sektörünün bugünü ve geleceği için dü-
zenlenen, DemirDöküm’ün oturum sponsoru ola-
rak yer aldığı 4. İstanbul İç Tesisat Buluşması’nda, 
sektörün önde gelen isimleri geleceğe ışık tutacak 
gündemleri katılımcılarla paylaştı.

Gerçekleşen buluşmada DemirDöküm, “Verimli 
Doğal Gaz Kullanımı” başlıklı oturumda TTMD Ge-
nel Sekreteri Kemal Gökay, DOSİDER Genel Sek-
reteri Sencer Erten, Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanvekili Seyfettin Avcı ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Yüksel 
Karahan konuşmacı olarak yer aldı. Tüm gün sü-
ren etkinlik doğal gaz dağıtım şirketleri, sertifikalı 
tesisat şirketleri, sektörün önde gelen firmalarının 
temsilcileri, ürün tedarikçileri ve sektör çalışanları 
tarafından yoğun ilgi gördü.

Detaylı bilgi için inceleyiniz: https://www.dosider.
org/?p=4&id=145

4. İstanbul İç Tesisat Buluşması Yapıldı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKON-
FED), 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, Cumhuriyet’in ikinci 
yüzyılında “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” ana teması ve “Ha-
yalimizdeki Türkiye” mottosu ile 2-3 Aralık 2022 tarihlerin-
de Adana’da gerçekleştirildi. Çukurova Sanayi ve İş Dünyası 
Federasyonu’nun (ÇUKUROVASİFED) desteği, Adana Sanayici 
ve İş İnsanları Derneği’nin (ADSİAD) ev sahipliğinde düzenle-
nen zirve, Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 500 iş insanını 
Adana’da buluşturdu. 

TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, 
“Bu ortamda ülkemizin ufkunda riskler olduğu kadar fırsatlar 
da yer alıyor. Beşeri zenginliğimiz, üretmek ve değer yaratmak 
için gayretli, potansiyelli işletmelerimiz ufkumuzu alabildiğine 
aydınlatırken, siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan sergilediği-
miz istikrarsızlık, kaygılı, tedirgin ve temkinli bir toplumsal gö-
rünüm sunuyor. Bilim insanları ve iş dünyasının temsilcileri bu 
sorunları dile getiriyor, çözüm önerilerini ortaya koyuyor. An-
cak ben tüm bu sorunlardan önce ele almamız gereken önemli 
bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Birbirimizle konuşma-
mızı, tartışmamızı ve anlaşmamızı sağlayacak bir uzlaşma kül-
türünü hep birlikte inşa edebilirsek, demokratikleşme ve her 
alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke vizyonunu oluştura-
biliriz” dedi. 

“Cumhuriyetimizin yeni yüzyıl yolculuğu başlarken, nesilleri-
mize parlak bir geleceği miras bırakmamızı sağlayacak ortak 
bir Türkiye hayalini şekillendirmek en önemli önceliğimiz-
dir”  diyerek sözlerine başlayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Sönmez ise “Hayalimiz net: İş dünyasını 
oluşturan her ölçekten şirketiyle dijitalleşen; yeşil dönüşüm 
sayesinde su ve enerjide kaynak verimliliği ile hem cari açığı 
azaltan hem de yeni ihracat pazarlarında rekabet gücünü artı-
ran; gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiyi içsel-
leştiren, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun 
tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan bir ülke. Geleceğin 
rotasını Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm eksenli 3D, yani 
‘Üçüz Dönüşüm’ olarak tanımladığımız yol haritasından takip 
edeceğiz” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından TÜSİAD’ın geçmiş dönem baş-
kanları Erol Bilecik ve Cansen Başaran Symes; TÜRKONFED’in 
geçmiş dönem başkanları Süleyman Onatça ve Celal Beysel ile 
SEDEFED Onursal Başkanı ve TÜRKONFED Yüksek Danışma 
Kurulu Üyesi Sefa Targıt’ın katılımıyla “İş Dünyası ve STK’ların 
Dönüşümdeki Rolü: Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” baş-
lıklı bir panel düzenlendi. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: https://turkonfed.org/tr/detay/3887/
turkiye-hayaline-uzanan-yol-donusum-ve-uzlasmadan-geciyor

24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi Adana’da Yapıldı
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İş dünyası, kamu, akademi ve STK’ların daha rekabetçi 
olmaları hedefiyle Sektörel Dernekler Federasyonu (SE-
DEFED) tarafından düzenlenen 14. Rekabet Kongresi, “Di-
jital ve Yeşil Dönüşen Sektörler” temasıyla 9 Aralık 2022 
tarihinde İstanbul’da yapıldı. Kamu, iş dünyası ve sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri ile alanında uzman isimlerin 
katıldığı etkinlikte, ‘ikiz dönüşüm’ olarak tanımlanan dijital 
dönüşüm ve yeşil dönüşümün rekabetçilik açısından sek-
törlere etkisi masaya yatırıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “TÜSİAD 
olarak gelecekte ülkemizin rekabet gücünün korunması-
nın yeşil ve dijital teknolojiler konusunda kat edeceğimiz 
mesafe ile çok yakından ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Bu 
çerçevede; sanayimize yeşil ve dijital üretim tekniklerinin 
entegrasyonu, enerji verimliliğinin tüm değer zincirinde 
artırılması, daha az atığın ve daha fazla değerin yaratıldığı 

döngüsel yaklaşımıyla ürün ömrünün uzaması gibi alan-
lara yönelik Ar-Ge çalışmalarının finansal mekanizmalar 
aracılığıyla desteklenmesini öncelikli görüyoruz” diye ko-
nuştu. 

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, “Ülke-
mizin değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmesi 
ise dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odağında, nitelikli insan 
kaynağından katma değerli üretim ve ihracata, kendi de-
ğer zincirini güçlendirmesine ve dönüştürmesine bağlı. 
Bu kapsamda günün değişen trendlerini en küçük işlet-
meden en büyüğüne kadar yakalamamız için bir an önce 
harekete geçmeliyiz.” açıklamasında bulundu.

Kongrenin bu yılki özel konuğu Avrupa İmar ve Kalkın-
ma Bankası Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç ise, “Dijital 
yeterliliği ve yeşil politikaları merkeze alan ikiz dönüşüm, 
günümüz ekonomik düzeninin inkâr edilemeyecek ger-
çeklerinden. Pandemi ile hız kazanan bu süreç, şirketlere 
yeni döneme daha dayanıklı, esnek, çevik ve 21. yüzyıl 
gereksinimlerine uygun bir biçimde başlama şansı veri-
yor.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Yeşil Dönüşüm Işığında 
Sektörlerin ve İş Dünyasının Geleceği” başlıklı ilk panelde 
Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak “Şirketleri Ge-
leceğe Hazırlamak: ÇSY Sorunları için Somut Adımlar”, 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim De-
ğişikliği Başkanlığı koordinasyonunda 29 Aralık 2022 ta-
rihinde The Marmara Taksim’de “Hidroflorokarbonların 
Azaltımı Sürecinde Alternatiflere Geçiş” konu başlıklı 22. 
Ozon Paneli düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş 
birliğiyle düzenlenen ve Ege Soğutma Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneği (ESSİAD)’ı temsilen Yönetim Ku-
rulu Üyesi Yaman DUMAN’ın katıldığı panel süresince 
Türkiye’de HFC Azaltım Süreci ve Alternatiflere geçiş 
çerçevesinde tartışmalar gerçekleştirildi.

22. Ozon Paneli İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak ve 
UNIDO Türkiye Temsilcisi Süleyman Yılmaz’ın açılış ko-
nuşmalarından sonra Sera Gazı Emisyonlarının İzlenme-
si Dairesi Başkanı Volkan Polat’ın Türkiye’nin HFC azal-
tım süreci ve alternatiflerin önemine ilişkin sunumlarının 
yanı sıra TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi, SOSIAD, 
ISKID ve ISKAV temsilcileri alternatifler özelinde sektö-
rün durumu ve geçiş sürecinde gereken adımlar, enerji 
verimliliği, alternatiflerin kullanımında güvenlik standart-
ları ve yetkin personelin önemi konularında gerçekleştir-
diği sunumlarla programa katkı sağladı.

Detaylı bilgi için inceleyiniz: https://essiad.org.tr/22-
ozon-paneli-gerceklestirildi/

14. Rekabet Kongresi, “Dijital ve Yeşil Dönüşen 
Sektörler” Temasıyla Yapıldı

22. Ozon Paneli Yapıldı

ESCON Enerji A.Ş. CEO’su Onur Ünlü “Enerji Sektörün-
de Yeşil Dönüşüm Süreçleri”, Çiğdemtekin-Arancı Hukuk 
Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Gamze Çiğdemtekin“AB 
Yeşil Mutabakatı’nın Işığında İş Dünyası İçin Yeni Fırsat-
lar”, UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy 
Yöneticisi Pelin Rodoplu da “KOBİ’lerin Dönüşümünde İyi 
Örnek Uygulamaları: Model Fabrika” temalı birer konuş-
ma yaptı.

Dijital Dünyada Rekabetçilik konulu ikinci panelde ise Ha-
bitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır “Sürdürü-
lebilir Kalkınma Amaçları İçin Dijitalleşme”, Teknolojide 
Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney “Dijitalleşmede İş 
Dünyasının Rolü”, Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar 
“Yeni Dijital Ekonomide Nasıl Rekabet Edilir”, İktisadi Kal-
kınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas “İkiz Dö-
nüşümün Işığında Türkiye-AB İlişkileri”ni ele aldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://sedefed.org/yeni-d-
unyada-rekabet-edebilmenin-yolu-dijital-ve-yesil-
donusumden-geciyor/
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 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinim-
lerini karşılamak üzere,  TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.

 2. 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. 

 3. Derginin yazım dili Türkçe’dir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 5. Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir. 
 6. 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. 
 7. Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
 8. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açı-

sından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta 
aracılığıyla bildirilir. 

 9. 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.  

 10. 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.

 11. 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.

 12. 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. 

 13. Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır. 

 14. Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.  
 15. Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların so-

rumluluğu yazar/larına aittir. 
 16. Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 17. 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. Çizelge-

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

 15. 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.
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.




