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KAYNAK TEKNOLOJİSİ XI. ULUSAL 
KONGRE VE SERGİSİ ANKARA'DA 

GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

AMAÇ / KAPSAM 

Artan enerji gereksinimine bağlı olarak ülkemizde de farklı ener-
ji kaynaklarının kullanımı gündeme gelmiştir. Rüzgâr enerjisi ve 
nükleer enerji bunlara örnek gösterilebilir. Bu alanlarda yapılan ve 
yapılacak çalışmalarda kaynak teknolojisi şüphesiz ki önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu kapsamda gelişmiş kaynak ve kontrol teknik-
lerinin devreye alınması gündeme gelmektedir. 

Son dönemde kullanımı artan robotik uygulamalar, verimli kaynak 
yöntemleri, sahada ve atölyede mekanize kaynak uygulamaları ve 
hata oranını azaltıcı önlemler, verim arttırmada etkili uygulamala-
rın başında gelmektedir. İş planlaması için, teknoloji ve iletişimin 
geliştiği ve giderek önem kazandığı bu dönemde, Endüstri 4.0 
uygulamalarının devreye alınması, insan etkisinin/müdahalesinin 
asgariye indirilerek kendi içinde uyumlu bir hat tasarımı ele alın-
ması, uygulanması gerekli yaklaşımlar arasındadır.

MMO, bu çerçevede “ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu 
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan 
gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi” amacıyla birçok 
alanda eğitimler düzenlenmekte ve belge vermektedir. 

MMO, yukarıda sözünü ettiğimiz teknolojik gelişmeleri uygulama 
alanlarının genişlemesi, ilgili personelin gelişmelerden haberdar 
olmasının sağlanması amacıyla sorumluluk üstlenmektedir. Bu 
kapsamda MMO, Kaynak Teknolojisi Kongreleri aracılığı ile bilgi-
yi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine 
yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlaya-
rak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici yönlendirici konu-
munu güçlendirme ve çalışmalarını konunun tarafları ile paylaş-
ma amacındadır. 

Etkinliğin ana temaları:

Kaynak teknolojisinde yeni gelişmeler

Enerji üretim sektöründe koruyucu bakım ve kontrol uygulamaları
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Ağır çelik yapılarda (sanat yapıları, köprü, tünel vb.) 
koruyucu bakım ve kontrol uygulamaları

Endüstri 4.0ve kaynak teknolojileri uygulamaları

Olarak belirlenmiş olup, konu özelinde, yeni tek-
nolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, en-
düstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çö-
züm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma 
ortamı oluşturulması hedeflenmektedir. 

BİLDİRİ KONULARI 

• Malzeme / kaynak edilebilirlik / uygulamalar,
• Kaynak teknolojisinde tasarım,
• Kaynaklı imalatta özel takım tasarımı ve uygula-

maları,
• Otomasyon sistemleri ve mekanize kaynak uy-

gulamaları,
• Alternatif birleştirme teknolojileri,
• Kesme teknolojileri,
• Kaynak teknolojisi uygulamalarında yeni eği-

limler ve uygulamaları;
• Endüstri 4.0,
• Yalın Üretim,
• 6 Sigma, 
• ….

• Endüstri 4.0 – İmalat yönetimi uygulamaları
• Sektörel uygulamalarda kaynak teknolojisi ve 

tahribatsız muayene uygulamaları;
o Enerji,
o Havacılık,
o Ulaşım, taşımacılık,
o Savunma,
o ….. ,
• Kalite kontrol, tahribatlı ve tahribatsız muayene 

uygulamaları;
• Önleyici bakım uygulamaları,
• Tamir işlerinde kaynak tekniği ve tahribatsız 

muayene uygulamaları,
• Kamu mal can güvenliği gerektiren alanlarda 

periyodik muayenelerin önemi, süreçte kaynak 
tekniği ve tahribatsız muayene metotlarının 
yeri,

• Kalite güvence, belgelendirme ve akreditasyon
• İş güvenliği ve işçi sağlığı.
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