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ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL PROJELER

artırmayı sağlamak amacıyla bu kitap ilgililerine sunulmaktadır.

ŞANTİYECİLİĞE GİRİŞ EL KİTABI YAYIN NO: 715

Kitap, genel itibarıyla teklif süreçleri, şantiye kurulumu sırasında
kullanılacak olan yardımcı ve geçici tesisler ve projedeki geçici alt
yapı – üst yapı çalışmaları ile yeterli
nicelik ve nitelikte ekip ve ekipmanın şantiyeye transferini kapsayan
mobilizasyon, iş güvenliği ve kalite kontrollerini kapsamaktadır.
Uluslararası büyük projelerde,
şantiyelerde genel kullanılan dilin
İngilizce olması sebebiyle, kitabın içeriğinde ve verilen sözleşme
örnekleri eklerinde başlıkların ve
bazı terimlerin İngilizceleri özellikle verilmiştir. Ekler, elektronik açık
erişimli olarak, Oda web sayfamızdan paylaşılmıştır.
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Odamız yayın çalışmalarına büyük
önem vermekte ve uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerin
ve ilgili teknik personelin gelişen
teknolojiden yararlanması ve bilgi
birikiminin artırılması için yayın faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üyelerinin meslek alanlarındaki gereksinimlerini ve taleplerini
dikkate alarak, gelişen sanayi uygulamalarında bilgi ve deneyim
paylaşımını, erişimini sürekli gündeminde tutmakta olan Odamız,
özellikle uluslararası endüstriyel
projelerde karşılaşılan durumlar ve
uygulamaları hakkında doğru ve
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yeterli bilgiye ulaşmak, tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi bu
alanda da yaygınlaşmasına katkıda
bulunmak hedefi ile çalışmalarını
sürdürmektedir.
Makina mühendisliği disiplini, sahip olduğu çok yönlü ve zengin içeriği ile çoğu şantiye şefliği gerekliklerini yerine getirebilmektedir. Bu
alanda Odamızca verilen eğitim,
seminerlerin yanı sıra yayın çalışmaları yapılmaktadır. İlgili yönetmelikler uyarınca, gerekli yüküm
ve sorumlulukları yerine getiren,
Şantiye Şefliği görevini üstlenecek
üyelerimizin nitelik ve niceliğini

Yol göstermeyi amaçlayan, Uluslararası Endüstriyel Projeler - Şantiyeciliğe Giriş El Kitabının bu alanda
çalışmayı düşünen makina mühendisliği bölümlerinde okumakta olan öğrencilerimize ve genç
meslektaşlarımıza yararlı olmasını
dileriz.
Görev aldığı şantiyelerde kazandığı mesleki deneyimleri, bu kitap
aracılığıyla Makina Mühendisleri
Odası’na kazandıran Sayın Levent
Çorbacıoğlu’na, kitabın gözden
geçirme- değerlendirilme süreçlerinde yardımcı olan Orhan Aytaç, Fuat Tiniş’e ve değerlendirme
yaptıktan kısa bir süre sonra, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan
Sayın İrfan Uçar’a, ve katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza, kitabı
baskıya hazırlayan MMO çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür
ediyoruz. 
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ürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür.
Birliğimiz, meslek mensuplarımızın
hak ve yetkileri kadar, toplumun
genel çıkarlarının korunması için de
çalışmakla yükümlüdür.
Birliğimizin kuruluşunu ilan eden
1954 tarihli Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, bizlere
kamu ve ülke çıkarları için gerekli
gördüğü bütün girişim ve faaliyetlerde bulunma sorumluluğunu vermiştir.
Kuruluş kanunumuzun bizlere vermiş olduğu bu kamusal sorumluluk,
1961 Anayasası’yla birlikte Anayasal
bir statüye kavuşmuştur. Bu anayasal statü, halen yürürlükte olan
Anayasamızın 135. Maddesi’nde de
korunmuştur.
Anayasaya göre Birliğimiz, meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel (kamusal)
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni
hâkim kılmak üzere meslek disiplini
ve ahlâkını korumakla yetkilidir.

"KAMUSAL KAYNAKLARIMIZIN ve
HAKLARIMIZIN KORUNMASINDA
BİRLİĞİMİZİN ÖNEMİ" BROŞÜRÜ
YAYINLANDI
açısından önemini anlamak mümkün değildir.

Anayasada ve yasada açık biçimde
yer aldığı gibi, Birliğimiz görev ve
sorumlulukları, sadece üyelerimizin
sicil kayıtlarının tutulması ve mesleki faaliyetlerinin düzenlenmesi ile
sınırlı değil, ülkemizin, mesleğimizin ve halkımızın ortak çıkarına ilişkin her konuda kamu adına faaliyet
yürütülmesini gerektirecek kadar
geniştir. Birbiriyle yakından bağlantılı bu ikili doğayı kavramadan,
TMMOB’nin ülkemiz ve mesleğimiz
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Birliğimiz, kuruluşundan bu yana,
mesleki ve toplumsal konulara bu
kamusal sorumluluk ve bilinçle yaklaşmaktadır. Özellikle 1970’li yıllardan itibaren ülkenin içinde bulunduğu durum ve halkın sorunlarıyla
çok daha yakın bir bağ kuran birliğimiz, toplumun genel çıkarlarını önceleyen kamusal yönünü çok daha
öne çıkarmıştır.
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TMMOB’nin uzun yıllardan bu yana
siyasal iktidarların hedefinde olmasının temel nedeni, sahip olduğu bu
kamusal nitelik ve toplumcu mücadele çizgisidir.
İktidara geldikleri andan itibaren
hükümet gücünü sınırsız biçimde
kullanma arzusunda olan hükümetler karşısında, Birliğimizin ülke
varlıklarını ve toplumun genel çıkarlarını koruması, hükümetleri ve
yandaşlarını rahatsız etmektedir.

3
Bilinmelidir ki, iktidarların gündelik
siyasal menfaatleri için hayata geçirmek istedikleri proje ve uygulamaların bilime, doğaya ve kamusal
çıkara uygunluğu konusunda toplum adına denetlemek birliğimizin
ve tüm meslek örgütlerinin anayasal
sorumluluğudur.
Birliğimiz, siyasal iktidarların ölçüsüz
güç ve yetkilerine karşı sadece ülke
varlıklarının ve toplumsal çıkarın değil, aynı zamanda meslektaşlarımızın da koruyucusu durumundadır.
Üyelerimiz mesleklerini icra ederken
iktidarın ideolojik dayatmalarına ve
siyasal baskılarına maruz kalmıyorsa
eğer, bu durum, birliğimizin siyasal
iktidarlardan bağımsız duruşu ve
statüsü sayesindedir.
Birliğimiz, meslek alanımızdaki tüm
faaliyetlerin mesleki dayanışma
ilişkileri esasına bağlı olarak sürdürülmesinin güvencesidir. Meslek
alanımızdaki dayanışma ilişkisini
ve kamusal denetimi ortadan kaldırarak tümüyle rekabete dayalı bir
sistem kurmak, ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının
acımasız piyasa koşulları altında çok
uluslu şirketlerin ve ulusal tekellerin
boyunduruğu altında ezilmesine
neden olacaktır. Birliğimiz kurulduğu günden bu yana mesleğin her
alanında, mesleki kariyerin her aşamasında rekabete karşı dayanışmanın, piyasaya karşı kamusal yaklaşımın, bireysel keyfiyete karşı ortak
kararların savunucusu ve güvencesi
olmuştur.
1980’li yıllardan itibaren ülkemizde
uygulanmaya başlayan neoliberal
politikaların temel amacı, kamusal olan her şeyi ortadan kaldırarak
gündelik hayatlarımızın tamamını

piyasalaştırmaktır.
Özelleştirme,
kuralsızlaştırma ve ticarileştirme
uygulamalarıyla ilerleyen bu süreç,
halkın ortak varlıklarını, değerlerini,
haklarını ve çıkarlarını tamamen yok
etme mantığıyla işlemektedir.
İktidara geldiği günden bu yana neoliberal politikaların en azılı uygulayıcısı olan AKP, toplumsal zenginliğimizi ve ortak değerlerimizi hedef
alan bu politikalara karşı tutum alan
tüm kesimleri, baskı ve zor yoluyla
sindirmek istiyor. AKP, kendi dünya
görüşünü topluma dayatabilmek,
ülke varlıklarını tümüyle kontrol altına alabilmek ve siyasal geleceğini
garanti altına alabilmek için halkı
yalnızlaştırmayı, güçsüzleştirmeyi ve
kendine bağımlı kılmayı amaçlıyor.
AKP’nin TMMOB’yi hedef almasının
altında yatan temel neden, birliğimizin örgütlü yapısı, kamusal niteliği
ve toplumcu mücadele anlayışıdır.
AKP, bayraktarlığını yaptığı özelleştirmeci, piyasacı ve muhafazakâr
ideoloji karşısında engel olarak gördüğü için birliğimizi hedef almaktadır. Kendisinden önceki tüm baskıcı
rejimler gibi, toplumsal farklılıkları
görmezden gelerek, kendi dünya
görüşünü tüm topluma zor ve şiddet yoluyla dayatmak istemektedir.
Artık herkesin hemfikir olduğu bir
gerçek var ki, AKP, toplumu bölen,
farklı toplumsal kesimleri birbirine
karşı kışkırtan bir siyaset tarzı sürdürmektedir. Ülkenin toplumsal bütünlüğünü tehdit eden bu siyaset
tarzı, toplumsal sorunlara kapsayıcı
çözümler bulmak yerine, yandaş
medya ve iktidar gücü kullanılarak
“düşman” olarak tanımlanan kesimlerin ortadan kaldırılmasına dayanmaktadır.

tek adam rejimi, sadece yürütme
gücünü tek kişide toplanması değil
aynı zamanda devletin tüm unsurlarının, sendikaların, meslek örgütlerinin, basın yayın organlarının ve
hatta sivil toplum kuruluşlarının tek
adamın kontrolü altına girmesi anlamına gelmektedir.
AKP açık biçimde parti devleti inşa
etmeye çalışmakta, kamusal olan
ne varsa parti teşkilatının parçası
haline getirmek istemektedir. Ne
yazık ki AKP siyasal gücünü kullanarak hâlihazırda toplumun geniş
bir kesimini etkisiz hale getirmiş ve
farklı biçimlerde kendisine tâbi kılmıştır. Demokratik gelenekleri ve
üye yapısı nedeniyle kendisine tabi
kılamadığı yapıları ise tehditle, zorla
ve hukuk dışı yollarla etkisiz kılmak
istemektedir.
Meslek örgütlerinin yönetimlerinin
nasıl oluşacağı kendi yasalarında
açık biçimde düzenlenmiştir. Her
üyemiz, bu seçim süreçlerinde yer
alarak birlik politikalarının ve yönetim kurullarının belirlenmesinde söz sahibi olmaktadır. Herkesin
özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de yönetim kurulları belirlenmektedir. Bugüne kadar üyeler
nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel kurullar sürecinde
başarı kazanamayanların antidemokratik yöntemlerle Birliğimizi
etkisizleştirmeye çalışması, AKP’nin
demokrasiye ve seçmen iradesine
yaklaşımının aynasıdır. AKP’nin bu
saldırısı sadece meslek örgütlerine
değil, aslında demokrasiye ve hukuk düzenine yönelen bir saldırıdır.
AKP’nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığımızı çiğnemesine izin
vermeyeceğiz.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina - Güncel dergimizin beşinci sayısında, ülkenin kalkınması ve dışa bağımlılığın azalmasında önemli bir adım olan “Yerli Üretim” konu başlığı olarak belirlenmiştir. Yerli Üretim konusu ile ilgili hazırlanmış dört yazıya ayrıca Birlik’ten, Haber, Sanayi Analizleri, Basın Açıklaması, Eğitimlerimiz, Kitap ve Etkinlik Tanıtımı bölümlerine yer verilmiştir.
Dergimizin Yerli Üretim bölümünde yer alan yazılarımızın ilki, Rauf Akbaba, Eyyüp Ahrar Işıkalan, N.Hakan Tayşi, Ahmet Emin Bekmezci tarafından hazırlanan “Atmaca Hafif Spor Uçak Tasarımı ve İmalatı” başlıklı yazısıdır. Yazıda, Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde başlatılan Atmaca-Hafif
Spor Uçak tasarımı ve imalatı çalışmaları tasarım-test aşamaları ile anlatılmıştır.
Murat Durakpaşa tarafından hazırlanan “Modern Çelik Tekne” başlıklı yazımızda üç boyutlu tasarım teknikleri kullanılarak “hafif çelik yapı” şeklinde tekne ve yelken tasarımından bahsedilmiştir.
Yerli Üretim bölümünün üçüncü Kurtuluş Uçar tarafından hazırlanan “Motor Kaputu Alüminyum ve Çelik Malzeme Dış Panel Deformasyon Karşılaştırması” başlıklı yazısında, güvenlikten ödün vermeden ve konfordan vazgeçmeden az yakıt tüketen otomobiller için hafif, mukavemeti yüksek alaşımların kullanılmasının önemi vurgulanarak çelik motor kaputu ile alüminyum
motor kaputu dış paneline uygulanan deformasyon testlerinin karşılaştırılması anlatılmıştır.
Gürel Gencer tarafından hazırlanan “Uluslararası Tasarım ve İmalatta Yerli Bir Kuruluş” başlıklı
son çalışmada, tamamlanmış ve yapım aşamasında olan yerli imalat vinçler örnekler ile anlatılmıştır.
Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 4-10 Mayıs İş
Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla 6 Mayıs 2020 tarihinde yapmış olduğu “İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Politikaları ve Çalışma Hayatı Emek ve Bilimin Öncülüğünde Yeniden Düzenlenmelidir”
başlıklı basın açıklamasına yer verildi.
Birlik’ten bölümünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından hazırlanan “İnsanca Yaşamak İçin
Üreteceğimiz Yeni Bir Toplumsal Düzeni Emek ve Bilimle Kuracağız” başlıklı 1 Mayıs Deklarasyonuna yer verilmiştir.
Haber bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in
Cumhuriyet Gazetesi’nin meslek kuruluşlarının görüşlerine yer verdiği yazı dizisi kapsamında
“Kamu-Toplum Yararı ve Kamusal Denetimi Savunduğumuz İçin Hedefteyiz başlıklı haberi ve 7
Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen Merkez Öğrenci Üye Komisyon Toplantısı haberlerine yer verilmiştir.
Etkinlik Bölümünde, asansör ve yürüyen merdiven sektörüne yönelik 1993 yılından itibaren birçok etkinlik düzenleyen TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB Makina Mühendisleri
Odası adına İzmir Şubeleri yürütücülüğünde gelenekselleşen Asansör Sempozyumu ve INELEX
2020 Fuarı takvimine yer verilmiştir.
Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri Bölümünde, Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan
“Covid’19: Kriz Ürkütücü, Önlemler Yetersiz (58)” başlıklı yazı ile mühendislerimize yönelik Mayıs
ayı içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerin takvimine, Tanıtım bölümünde bu dönem çalışmaları
tamamlanan Levent Çorbacıoğlu’nun Uluslararası Endüstriyel Projeler Şantiyeciliğe Giriş El Kitabı ve TMMOB’nin “Kamusal Kaynaklarımızın ve Haklarımızın Korunmasında Birliğimizin Önemi”
Broşürü tanıtımına yer verilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları,
reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler
diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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EĞİTİMLERİMİZ

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

Eğitim Adı

Eğitmen Adı

Tarih

Saat

Mekanik Tesisatlarda Otomatik Kontrol

Hakan YAVUZ

2.05.2020

13:00

Koray İNAN

2.05.2020

17:00

Ersan GÖNÜL

4.05.2020

14:00

Tahir Salih ERAKTAN

4.05.2020

17:00

Yatırımların Finansal Açıdan Değerlendirilmesi

Tayfun Erdem

4.05.2020

18:00

Pandemi Döneminde Alternatif Satış Kanalı Yaratma- AB Ülkelerine
İhracat

Cenk TÜLEMEK

5.05.2020

13:00

Aydın ARAT

5.05.2020

16:00

İnan Acılıoğlu

5.05.2020

17:00

Sercan KURTULUŞ

6.05.2020

15:00

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu

6.05.2020

16:00

İlker Ergün

6.05.2020

17:00

Serde Didem ŞAHİN

6.05.2020

18:00

Satış Mühendisliği
Kaynaklı İmalatlar ve Yöntemleri

EĞİTİM KURS PROGRAMI

ASME Standartlarına Göre Basınçlı Kaplar ve Buhar Kazanları, Borulama
Kodları Genel Tanıtım ve Belgelendirme

Asansör Bakımları ve Periyodik Kontroller Temel Bilgilendirmesi
Digital Yakalı Olmak
Güneş Enerjisi Seçimi Esasları ve Isıtma Tesisatındaki Yan Ekipmanların
Seçimi ve Faydaları
Endüstri 4.0 ve Covid-19 Pandemisinin Etkileri
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme
Sunum Teknikleri
Buhar Kazanlarında Verimlilik Artırıcı Dijital Çözümler

Buğra SERİNYEL

7.05.2020

15:00

Evden Çalışma Günlerin Psikolojik Dayanıklılık

Suna Alpaslan

7.05.2020

17:00

CAD, CAM ve CAE Teknolojilerindeki Gelişmeler

Candaş Urunga

7.05.2020

18:00

Tahir Salih ERAKTAN

7.05.2020

18:00

Tesisatlardaki Pasif Yangın Durdurucu Sistemler

Tolga AYCI

8.05.2020

13:00

TS EN 81-20 Standardının Getirdiği Yenilikler

Aydın ARAT

8.05.2020

16:00

Yasemen Çalışkan

8.05.2020

18:00

Bahar Er

9.05.2020

11:00

Deniz YILMAZ

9.05.2020

14:00

ASME SEC IX’a göre Kaynak yöntem testleri ve Kaynakçı belgelendirme

Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül4: Group Modeli ve Örnek Olay
Çalışması
ABC Analizi
Hidrolik Asansörler
Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbin Teknolojileri

Prof. Dr. Oğuz Uzol

9.05.2020

18:00

Sürdürülebilir Kalkınma için Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi (ISO
37001)

Adnan KARADAŞ

11.05.2020

13:00

Endüstriyel Bacalar

Muammer AKGÜN

11.05.2020

15:00

Yasin GARGI

11.05.2020

17:00

ERP - Kurumsal Kaynak Planlama

İlhan ETHEMOĞLU

12.05.2020

13:00

Yalın Üretim Teknikleri

Titreşime Giriş-ANSYS ile Titreşim Analizleri-ANSYS Modal Analiz
Workshop

Alireza Shahpazpur

12.05.2020

15:30

Periyodik Kontrol Neden Yapılmalı

Mahsum Bal

12.05.2020

16:00

Asansörlerin Tescil Öncesi ilk Kontrolleri ve Yüklü Testler

Aydın ARAT

12.05.2020

16:00

Dr. Öğr. Üyesi Evren Yasa

12.05.2020

16:00

Ahmet HATİPOĞLU

13.05.2020

14:00

Tarık GÜNER

13.05.2020

17:00

Yeni Bir Tasarım Felsefesi: Katmanlı İmalat
Rüzgar Enerjisinin Metodolojisi
Ana Buhar Hat Dizaynı ve Projelendirmesi
Yapay zeka ve firmalarda uygulama örnekleri
Rüzgar Santralı Tasarımı
Yönetim Sistemlerinde Risk Yaklaşımı (ISO 31000’e göre)

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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Utku Kaynar

13.05.2020

21:00

Ahmet HATİPOĞLU

14.05.2020

14:00

Zekiye Aydemir

14.05.2020

17:00

9
Isı Pompası Teknolojileri ve Uygulamaları

Utkan GEREK

14.05.2020

17:00

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma Nedir? Neden İhtiyaç
Duyarız?

Alper Uyanık

14.05.2020

18:00

Chilled Beam

Mehmet RODOP

15.05.2020

14:00

Kaynak dikişlerinin Gözle muayenesi

Tahir Salih ERAKTAN

15.05.2020

17:00

Finans Kökenli Olmayanlar İçin Finans

Tayfun Erdem

15.05.2020

17:00

Siyah Kuğu? (Nassım Nicholas Taleb)

Aykut Yeni

16.05.2020

11:00

Güncel Dilmen

16.05.2020

17:00

Aytekin Çakır

16.05.2020

17:00

Genel Endüstri ve Perakende Robotik Çözümleri

Funda ÇORAKÇI- Bahadır
Alper ERO

18.05.2020

14:00

Kondenstop Arıza Sebepleri ve İşletme Maliyeti

Tarık GÜNER

18.05.2020

17:00

Risk Tabanlı Bakım

Andaç KARA

18.05.2020

18:00

Orijinal Yoga Sistemi ile Sağlıklı Yaşam (stres ve gerileme karşı nefes
teknikleri)
Salgın Sonrasında Mekanik Tesisatlarda Alınması Gereken Acil
Önlemler

Temiz Su Yumuşatma ve Şartlandırma
Yangın Tesisatı Tasarımında Binaların Yangından Korunması hakkında
Yönetmelik değerlendirlmesi
Ana Buhar Hattında Hava ve Vakum Problemi ve Çözümleri

Nihal SEVİNDİK

20.05.2020

14:00

Ahmet Dörtdemir

20.05.2020

16:00

Tarık GÜNER

20.05.2020

17:00

Akışkan-Katı Etkileşimi (FSI: Fluid-Structure Interaction) Eşlenik CFDFEA Mühendislik Simülasyonları

Sinan Soğancı

20.05.2020

18:00

Fotovoltaik Sistemler

Utkan GEREK

21.05.2020

14:00

Sinan VASFİ

21.05.2020

17:00

Kullanımdaki Yağ Analizi ile Makinelerin Öngörü ve Kestirimci Bakım
Teknikleri
Süreç Yönetimi Uygulamaları Konusunda Pratik Değerlendirmeler
Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Karşılaşılan Zorluklar ve Yol Haritası İçin
Öneriler
Kendimize Bir İyilik: Mindfulness'la Tanışma

Elif Özarı

21.05.2020

17:00

Murat Kavuşan

21.05.2020

18:30

Ela UYSAL

22.05.2020

14:00

Stok Yönetimi

Tayfun Erdem

22.05.2020

17:00

Projeleri Nasıl Yönetmeliyiz?

Nurgül Biçer

23.05.2020

11:00

Birsu KOÇ

23.05.2020

14:00

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulama Örnekleri

Selda ŞENGÜL

26.05.2020

14:00

Membran Filitrasyon Sistemleri ve Denizsuyu Arıtma Sistemleri

Nihal SEVİNDİK

27.05.2020

14:00

Erdem Can PAMUKLU

27.05.2020

17:00

Ece Aylı

27.05.2020

18:00

Gökhan YENİHAYAT-Özgür
YÜKSEL-İ. Furkan VURAL

28.05.2020

14:00

Kalite Yönetim Sistemlerinde Doğru Bilinen Yanlışlar (ISO 9001’e göre)

Halit Menemenliığlu

28.05.2020

17:00

Genel dT Optimizasyonu

Oğuz KIRDANOĞLU

28.05.2020

17:00

Projelerde Risk Yönetimi

Sadık Nazik

28.05.2020

20:00

Orhan TAŞDEMİR

29.05.2020

17:00

Pandemi Sürecinde iş hukuku (işten çıkarma, ücretsiz çalışma, zorunlu
çalışma üzerine)

Hidronik Dengeleme Temelleri
Hidrotürbinlerin deneysel ve sayısal yöntemler ile tasarımı
Otomotiv Robotik Çözümleri ve Dijital Ürün Portfoyü

HVAC Sistemlerinde Pompa Optimizasyonu ve Basınçtan Bağımsız
Kontrol Vanaları ile İlişkisinin İrdelenmesi
Proses Ölçme Elemanları ve Seviye Kontrolü

Sami Demirkıran

29.05.2020

15:00

Dr. Murat Can Ocaktan

29.05.2020

19:00

Projelerin Başarısını Nasıl Ölçeriz?

Nurgül Biçer

30.05.2020

11:00

Mekanik Tesisatta Temel Otomasyon

Hakan YAVUZ

30.05.2020

17:00

Güvenlik Kültürü ve Liderlik

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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BİRLİK'TEN

İNSANCA YAŞAMAK İÇİN ÜRETECEĞİMİZ YENİ
BİR TOPLUMSAL DÜZENİ EMEK VE BİLİMLE
KURACAĞIZ!
DİSK, KESK, TMMOB
ve TTB tarafından
hazırlanan "İNSANCA
YAŞAMAK İÇİN
ÜRETECEĞİMİZ YENİ
BİR TOPLUMSAL
DÜZENİ EMEK VE
BİLİMLE KURACAĞIZ!"
başlıklı 1 Mayıs 2020
deklarasyonu, kurum
başkanlarının ortak
yayını ile kamuoyuyla
paylaşıldı.

B

izler bu ülkenin işçileri, emekçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri,
avukatları, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları,
emeklileri….

2020 1 Mayısında her yıl olduğu gibi
umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız.
On yıllardır dünya halklarına sınırsız
bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir
şey sunamayan bu düzen küresel
salgın ile beraber büyük bir uygarlık
krizi yaşıyor.

Bizler bu dünyanın tüm değerlerini
ve güzelliklerini, alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, kısacası emeğimizle üretenler.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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Kapitalist sistem insanlığın, doğanın
ve yaşamın üzerine çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki,
bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın
tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış.
Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruluş-
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larında, şantiyelerde çalışmamızı
dayatan; zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu
düzen, bizi üretimdeki herhangi bir
araç gereçten farksız basit bir meta
olarak görüyor.
Artık daha net görüyoruz ki, insani ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz,
insanca yaşamak için üretmiyoruz,
toplumun geniş kesimlerine daha iyi
bir yaşam kurmak için üretmiyoruz.
Sadece ve sadece sermayenin bu
akıldışı düzeninin çarkları dönsün
diye üretiyoruz.
İşte 2020 1 Mayıs'ı bu gerçekliğin
en çıplak haliyle görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka bir
dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı
bir kırılma anı olarak tarihe geçecek.
Biz yeni bir toplumsal düzen istiyoruz.
Eğer bugün biz emekçilerin egemen olduğu bir düzen olsa idi salgına karşı toplumun sağlığını, işini ve
geçimini koruyacak gerçek bir mücadele verirdik.
1.

2.

3.

Temel, zorunlu ve acil mal ve
hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulurdu. Çünkü yaşamaktan, insandan daha
önemli hiçbir şey olmazdı.
Salgın süresince herkesin işi ve
geçimi devletin güvencesinde
olurdu.
İnsanlar yaşam savaşı verirken
elektrik, su, doğalgaz faturalarından KDV, kredilerden faiz
toplamak asla akla gelmeyeceği
gibi, temel ihtiyaçlar salgın riski

boyunca devlet tarafından karşılanırdı.
4.

5.

6.

7.

8.

Tümüyle kamu kontrolündeki
sağlık kuruluşları, yurttaşların
tamamına, istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız sağlık
hizmeti sunardı.
Salgına karşı önlemler üç beş
patron örgütü ile değil, işçilerle,
kamu emekçileriyle, hekimlerle,
mühendislerle, akademisyenlerle beraber belirlenirdi. Ölçü
patronların kârları değil aklın ve
bilimin ışığında toplumun korunması olurdu.
Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere tüm
zorunlu işlerde çalışanlar haftalarca koruyucu ekipman beklemez, insanlarımızın ölümü ve
hastalanması engellenirdi.
Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanır, evde kalınan dönemlerde ev içi şiddetin önlenmesi için devlet etkin önlemler
alırdı.
Tek kişinin dediği ferman olmaz, muhtarından belediyesine
tüm kamu kurumları ile işbirliği
içinde bir mücadele yürütülür,
maskesinden ekmeğine tüm ihtiyaçlar beraber karşılanır, siyasi
rekabet değil halkın sağlığı öncelikli olurdu.

Bu anlatılan hayal değil. İnsanlık tarihi boyunca egemenler, toplumun
çoğunluğunun çıkarına bir düzenin
mümkün olmadığını anlattılar ve yalan söylediler.
Bugün görüyoruz ki, asıl mümkün olmayan, asıl akıldışı olan bu düzendir.

Toplumları hastalığa, dünyayı ekolojik krizlere, üretenleri açlığa, işsizliğe,
güvencesizliğe mahkum eden bu
düzen Türkiye ve dünya halklarının
sırtında bir yüktür.
Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor, öyle
ise biz bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz.
Biz emekçiler sermaye değil halk
egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan,
toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil toplumun yararını esas
alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız.
1.İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen
kuracağız.
2.Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği, laik, demokratik, özgürlükçü yeni bir toplumsal
düzen kuracağız.
3.Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe
ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada
barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.
2020 1 Mayıs'ında tarihin bu kırılma
anında ilan ediyoruz:
Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz.
Yeni bir toplumsal düzeni emek ile
bilim ile kuracağız!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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BASIN AÇIKLAMASI

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI
VE ÇALIŞMA HAYATI EMEK VE BİLİMİN
ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

1

TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı
Emin Koramaz
4-10 Mayıs
İş Sağlığı ve
Güvenliği Haftası
dolayısıyla 6
Mayıs 2020
tarihinde bir
basın açıklaması
yaptı.
MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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987 yılından başlayan 4-10
Mayıs haftası tüm dünyada da
olduğu gibi ülkemizde de “İş
Sağlığı ve Güvenliği Haftası”olarak
belirlenmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. Maddesine
göre “Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma
hakkı vardır” denilmektedir. Ağırlıklı
olarak Avrupa’da işçi sınıfının onlarca yıllık mücadelesi sonucu kabul
gören ve sonraları, kısmen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından da kabul edilen İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği ilkesi ve iş yerlerinde
bu amaca yönelik standartlarının ve
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bağlayıcı sözleşmelerin gelişmesine
neden olmuştur.
Ülkemiz; ILO’ya 1932 yılında üye olmasına rağmen, ILO tarafından kabul edilmiş sözleşmelerin neredeyse üçte ikisine henüz taraf değildir.
Türkiye’nin temel bir insan hakkı
olan işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkı kapsamında, ILO’nun geri kalan
sözleşmelerini de bir an önce onaylaması gerekmektedir.
TMMOB nezdinde Türkiye’de İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmaları,
örgütümüzün kuruluşu kadar eskidir ve teknik önceliklerin ötesinde
toplumsal ve çalışma barışının ol-
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mazsa olmazları arasında yer almıştır.
Özellikle 2010- 2012 yıllarındaki iş
kazalarında toplu ölümler olması
nedeniyle 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası 2012 yılında çıkartılmış
ve daha sonra ise defalarca değiştirilmiştir. Başlangıçta bizim teknik ve
yapısal değişiklik önermelerimizde
de bulunduğumuz bu yasa, ne yazık ki bir taraftan eğitim ve sınav bir
taraftan ise piyasa aktörlerinin rant
sağlama organına dönüşmüştür.
Bugün halen yapısal ve köklü sorunları olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
yasasını ve mevzuatı, iş kazalarını ve
meslek hastalıklarını önlemekten
çok sermaye gruplarının çıkarları belirlemektedir. Bu yüzden iş kazaları
meslek hastalıkları toplu iş cinayetlerine dönüşmüş durumdadır.
Neoliberal serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek istihdam politikaları,
çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü
ve kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve
meslek hastalıklarının artmasına neden olmaktadır.
Özellikle 6331 sayılı yasanın çıkmasından sonra yaşananlar, bir paradoks olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de ölümlü iş kazası ve iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik giderek yükselen belirgin bir artış söz
konusudur. Buna rağmen özellikle
meslek hastalıklarına yönelik bir tespit ve envanter olmaması; yani meslek hastalıklarının tespitine yönelik
bir veri olmaması ise kamuoyunun
takdir edeceği üzere, anlaşılır bir durum değildir.
Oysa işçi sağlığı ve iş güvenliğinde

temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek
hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, rahat ve
güvenli bir ortamda çalışmalarının
sağlanması, iş kazaları ve meslek
hastalıklarına karşı çalışanların psikolojik ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.
Sosyal hukuk devletinin temel işlevi,
güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik
risklerine karşı korumak, çalışanların
güvenlik, sağlık ve refahını sağlamak
ve geliştirmektir. Doğal olarak; İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği veya yasal adı
ile İş Sağlığı ve Güvenliği, tıp ve mühendislik bilimleri öncelikli alan olduğunu göstermektedir. Oysa İSİG,
tıp bilimleri ve mühendislik bilimleri
ile bağıntılı çok-bilimli bir konudur
ancak bu bilimlerin katkıları engellenmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işçi
sağlığının korunmasını, geliştirilmesini işverenden çok uzmana, hekime
yüklemiştir. Yasa yayımlandığından
bu yana iş güvenliği uzmanı, işyeri
hekimi ve diğer sağlık personelinin
işyerlerine vereceği hizmet süresi,
sürekli olarak azaltılmaktadır. Zira
amaç, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek değil, uzmanın,
hekimin, diğer sağlık personelinin
işyerlerine maliyetini azaltmaktır.
Uzmanın, hekimin ve diğer sağlık
personelinin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16 dakika görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalmasını beklemek
mümkün değildir. Yasa ile işyeri
hekimi, mühendis, teknik eleman,
hemşire vs. sağlık personeline ve-

rilecek eğitim hizmetleri, dışarıdan
satın alma yoluyla ticarileştirilmiştir.
Buna karşın işveren sorumlulukları
uzmanların ve hekimlerin üzerine
yıkılmıştır.
İş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatındaki eksiklikler bu alanın kamu
hizmeti olduğu anlayışıyla giderilmelidir. İSİG mevzuatındaki eksiklikler, sermaye güçlerinin çıkarlarına
göre değil; ancak çalışanlardan yana
sendikalar, TMMOB, TTB ve üniversitelerin görüşleri ile giderilebilir.
Mevcut uygulamada ortadan kaldırılan mühendis tekniker ayrımı, bu
alanın özgünlüğü ve teknik şartları
göz önünde bulundurularak yeniden uygulamaya konulmalıdır. Mühendislerin belgelendirme, eğitim
ve sicil kayıtlarının tutulması odalara
bırakılmalıdır.
2019 yılı sonundan itibaren bütün
dünyayı etkileyen Covid-19 Salgınını
yaşadığımız bu günlerde, işçi sağlığı
ve iş güvenliği kavramı ve uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
Salgın günlerinde dahi üretim ve
hizmetlerin durdurulmaksızın devam ettirilmesi, Covid-19’un etkileri
ile Avrupa ve dünyada ön sıralarda
yer alan iş cinayetlerinde ülkemizi
bir kez daha ön sıralara taşımıştır.
Yılın ilk 3 ayında 356 işçi çalışırken
hayatını kaybetmiştir.
Pandemi süreci sosyal devletten vazgeçmenin işçiler, emekçiler, kendi
emeği ile geçinenler için yıkım oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kısmi süreli işçiler,
geçici işçiler, kadın, çocuk, göçmen
işçiler, ev işlerinde çalışanlar için sosyal koruma sistemlerindeki eksikliği

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MAYIS 2020



www.mmo.org.tr

14
ve acımasız çalışma koşullarını daha
da görünür kıldı.
Bu dönemde insanca çalışma hakkı,
tam zamanlı, kadrolu iş güvencesi
hakkı, sosyal güvenlik hakkı, örgütlenme hakkı, insanca yaşanacak
ücret hakkı başta olmak üzere temel
sosyal hakların çalışanlar için önemini bir kez daha ortaya koydu. Çünkü
pandemi sürecinde işinden olan ve
ilerleyen sürede işsizler ordusuna
katılacak milyonların sağlıklı, güvenli ve güvenceli bir iş hakları ellerinden alındı.
TMMOB olarak bu can alıcı salgın
sürecinde, tüm emekçiler ve meslektaşlarımız için çalışma yaşamının
sosyal devlet ilkeleri gereğince yeniden düzenlenmesini istiyor ve şunları talep ediyoruz.
•

•

İşyerlerinde salgına karşı bulaşmayı gerçekten ortadan kaldırılacak önlemler alınmalı, COVİD-19 tespit edilen işyerlerinde
faaliyetler acilen durdurulmalıdır
Salgın süresince herkesin işi ve
geçimi devletin güvencesinde
olmalıdır.
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•

Elektrik, su, doğalgaz faturaları
ve vergiler durdurulmalı, tüm
yurttaşların temel ihtiyaçları salgın riski boyunca devlet tarafından karşılanmalıdır.

•

Tümüyle kamu kontrolündeki
sağlık kuruluşları, yurttaşların
tamamına, istisnasız ve ön koşulsuz parasız sağlık hizmeti sunmalıdır.

•

Salgına karşı önlemler üç beş
patron örgütü ile değil, işçilerle,
kamu emekçileriyle, hekimlerle,
mühendislerle, akademisyenlerle beraber belirlenmelidir.

•

İşçilerin ölümü pahasına “çarklar
dönecek” ısrarı ile virüs işyerlerinden ve toplu taşıma araçlarından evlere taşımaktadır. Bu
uygulamadan acilen vazgeçilmelidir.

•

Tüm emekçilere iş ve güvencesi
sağlanmalı, artan kadın şiddetine karşı İstanbul Sözleşmesi ve
6284 sayılı yasa etkin bir şekilde
uygulanmalıdır.

•

Hiçbir geliri olmayan yoksullar
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ve dar gelirli yurttaşlar, emekliler,
göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını
koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
•

İşten çıkarmalar yasaklanmalı,
ücretsiz izin dayatmalarında vazgeçilmelidir.

•

İşsizlere koşulsuz işsizlik maaşı
ödenmelidir.

Bu zorlu günlerde bir avuç patronun
çıkarları için tüm toplumu tehlikeye
atan bir düzen değil, aklın ve bilimin
söylediklerinin uygulandığı bir toplumsal düzen mümkündür.
Bilimin ve bilimsel düşüncenin kılavuzluğunda geçmişten geleceğe
TMMOB her sözünü, yaşamdan,
emek, demokrasi ve barıştan yani
insandan yana söylemiştir ve söyleyecektir. Birliğimizi, mücadelemizi
ve dayanışmamızı güçlendirecek,
adaletle, eşitlikle, hakkaniyetle yeni
bir toplumsal düzeni emek ile bilim
ile kuracağız!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkan
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KAMU-TOPLUM YARARI VE KAMUSAL DENETİMİ
SAVUNDUĞUMUZ İÇİN HEDEFTEYİZ
Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus
Yener, Cumhuriyet
Gazetesi'nin meslek
kuruluşlarının
görüşlerine yer verdiği
yazı dizisi kapsamında
Oda görüşlerimizi
kamuoyu ile paylaştı.

TMMOB’yi ve Odalarımızı dönüştürme çabasının kamu yararının
tasfiyesi girişimleri doğrultusunda
gündeme geldiğini en başta belirtmek gerekir. Kamu idari yapısı
ile Türkiye’nin toplumsal formasyonunda yıllardan beri gerçekleştirilen neoliberal piyasacı otoriter
dönüşümlerle birlikte kamusal
üretim, hizmet ve denetimler de
tasfiye edilmek isteniyor. Mevzuatımızda yapılmak istenen değişikliklerin özü budur.
Anayasa’da kamu tüzelkişilikleri
olarak tanımlanan kamu kurumu
niteliğindeki meslek örgütlerimizin kanunlarında yapılmak istenen
değişiklikler, kamusal denetim
fonksiyonlarımız ile özerk yerin-

den yönetim kuruluşu hüviyetimizin yok edilmesine yöneliktir.
Bunu, üye çoğunluğuna dayalı
seçim sistemi ve şeffaf demokratik örgütsel yapımızı rant çıkarları
doğrultusunda değiştirme yoluyla
yapmak istiyorlar.
Bu dönüştürme çabası; üst Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız ile
mühendislik, mimarlık, şehir planlama alan ve hizmetlerini piyasa
işleyişine doğru yönlendirmeyi,
taşeronlaştırmayı ve demokratik
yollarla ele geçirilemeyen Odalarımızı yandaşlara açarak AKP’nin
usulsüzlük ve kuralsızlaştırmalarla
işleyen rant düzeni önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Odalara yasa ile verilen en önemli
görevlerden birisi meslek ve meslektaş onurunu korumak ve bunun
için işlerin ehil insanlar eliyle yani
bu işi bilen uzmanlarca yapılmasını sağlamaktır. Oysa kamu yararını esas alarak uygulanan ve işin
uzmanlarınca yapıldığının takip
edildiği mesleki denetim iktidar
tarafından mütehhatlerin lehine
halkın ve meslektaşlarımızın aleyhine engellenmeye çalışılmaktadır. Bu sebeple hizmet kalitesinde
düşme, “müellifi” meçhul projeler
ortaya çıkmıştır.
Teknik normlar ile mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı disiplinlerinin ilkelerine aykırı olarak yanlış yer seçiminden başlayıp çevre
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tin Rolü, ERDEMİR Gerçeği, Tarihe
Düşülen Notlar/TMMOB Makina
Mühendisleri Odası’nın Özelleştirme Karşıtı Çalışmaları, AKP İktidarının Meslek Alanlarımızda
Yarattığı Tahribat, Ulaşım ve Trafik
Politikalarında Planlama Gerekliliği, Ulaşımda Demiryolu Gerçeği, Deprem Gerçeği, LPG CNG’ye
Dönüştürülen Araçlarda Denetim,
Asansörlerde Denetim, İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği, Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri ile enerji alanlarını
içeren ve ve Demokratik Enerji
Programını da sunan, çok sayıda
raporumuz bulunmaktadır.

tahribi ile kamu kaynak ve varlıklarının iktidar ve paydaşlarına
rant ve kaynak transferi yapmanın olanaklarını sunan projelerin
kamusal denetimden kaçırılması
bu nedenledir. Yanlış enerji santralları, köprüler, otoyollar, havaalanları, yapı ve imar projeleri ile
kamusal denetim gerektiren hemen her konu denetim dışı tutulmak isteniyor. Örneğin Odamızın
meslek alanları arasında yer alan
işçi sağlığı ve iş güvenliği eksikliğinden kaynaklanan iş kazaları/
cinayetleri, depremler, tren ve
yüksek hızlı tren kazaları, çevre
tahribatı, fabrika/tesis yangınları, otobüs yangınları, okul servis
araçları, hastanelerin havalandırma/tesisat sistemleri, LPG’li araçlar, asansörler, yapı denetimi gibi
birçok konuda kamusal denetim
dışlanmakta veya zayıflatılmakta
ve meslek örgütlerinin işlevleri
zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Bu
konuda birçok mevzuat düzenlemesi de yapılmıştır, şimdi son
demokratik kaleler olan meslek
örgütlerinin mevzuatını değiştirmeye yönelinmiştir.

Özetle Odalarımız ve TMMOB kamusal birikim ve hizmetleri sermaye güçlerine devreden demokrasi, laiklik, bilim ve hukuka aykırı
uygulamalara karşı mücadelesini
yıllardan bu yana eğilip bükülmeden sürdüren demokratik mesleki
kitle örgütleridir. Bu çerçevedeki
mücadelemiz iktidara özellikle
serbestleştirme ve özelleştirmelerde, kent-kır, doğal çevre, arazi,
taşınmaz vb. rantları konusunda
engel oluşturmakta; tasfiye, zayıflatma, işleyişimizi antidemokratik
yollarla kaosa uğratmaya yönelik
çabalar bu nedenle gündeme gelmektedir.

Odamız kamu yararı, kamusal
üretim, hizmet ve denetimin tasfiyesine, serbestleştirme ve özelleştirmelere karşı çok sayıda rapor
hazırlamıştır. Bunların arasında;
KİT’lerin Özelleştirilmesi ve SEKA
Gerçeği, Kamu Sektöründe Devle-
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tarımdaki gerilemenin, Cumhuriyetin kazanımları arasında yer
alan iktisadi kamu teşekküllerinin,
demokrasinin, laikliğin, hukukun
tasfiyesi ile paralel olarak gelişen
ve üzerimizde otoriter/diktacı vesayet kurma girişimine karşı onurlu bir şekilde direnmeye devam
edecektir. Odamız kamucu halkçı
toplumcu, halktan yana kalkınmacı, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimden,
ehillikten, uzmanlıktan ve kamusal denetimden yana çizgisiyle bu
girişime asla boyun eğmeyecektir.
Odamız; kendisi dışında seçilmiş
hiç kimseye, demokrasiye, hukuka
ve örgütlü topluma tahammülü
olmayanlar ile yandaşlarına geçit
vermeyecektir.
Bilinmesini isteriz, MMO’nun örgütlü üye gücüne dayalı mücadeleci yapısı ve gelenekleri, yaşatacağımız TMMOB çatısı altında
her zaman sürecektir. Demokratik
mevzilerimizi korumak, özelleştirilen, serbestleştirilen tüm kamusal
hizmetlerin kamu eliyle toplum çıkarlarını gözeten bir anlayışla verilmesini sağlamak, Oda-TMMOB
çizgisini sürdürerek geleceğe taşımak için kararlılıkla mücadele etmede örgütümüzün tam bir görüş
birliği içinde olduğunu özellikle
belirtmek istiyorum. İktidarın istediğinin aksine mesleki demokratik
kitle örgütü hüviyetimizi koruyacak ve örgütlü toplum savunusunu kararlılıkla sürdüreceğiz.
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MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Merkez Öğrenci Üye Komisyonu Toplantısı, 7 Mayıs
2020 tarihinde 25 öğrenci üyenin katılımıyla online
olarak gerçekleştirildi.
"Şube öğrenci üye çalışmalarının
değerlendirilmesi,
Üniversitelerde uzaktan eğitimlerin değerlendirilmesi,
görüş ve öneriler" gündem-

leri ile gerçekleştirilen toplantıda bir çok öğrenci söz
alarak süreç ile ilgili önerilerini ilettiler. Toplantıya Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Yu-

nus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, Oda Teknik Görevlileri
Meltem Özdemir Çınarel ve
H. Cem Şavur katıldı.
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SANAYİ ANALİZLERİ

COVİD’19: KRİZ ÜRKÜTÜCÜ, ÖNLEMLER
YETERSİZ (58)
Mustafa Sönmez2

Özet
COVID-19 salgını ile baş edebilmek için uygulanan “eve kapanma” önlemleri tüm dünyada ve Türkiye’de birçok mal ve
hizmete talebi hızla düşürünce ekonomide hem talep, hem de arz yönlü önemli bir düşüş yaşanıyor. Bu kanamanın
durdurulması, salgının kontrol altına alınma başarısı ile bağlantılı. Birçok ülke ekonomideki bedelini göze alarak “Tam
karantina” uyguluyor ve bu yolla, salgının ömrünü kısaltmaya çalışıyor. Aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkede
ise, özellikle iş yerleri açık tutularak karantinada kararlı bir çizgi izlenmediği için, salgının kontrol süresi uzuyor ve uzadıkça ekonominin eski normaline dönmesinin süresi ve faturası da kabarıyor.
Salgının başladığı ve yükseldiği Mart ve Nisan aylarında kredi kartı harcamaları, ihracat, vergi gelirleri, uçak yolculukları
gibi birçok öncü göstergede yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen sert daralmalar görüldü. Havacılık, turizm, yemeiçme gibi birçok sektörde dehşetli düşüşler gözlendi. İçişleri Bakanlığı 300 bine yakın işyerinin faaliyetini durdurdu.
Yaklaşık 3 milyon çalışan nüfusun dükkan açması, evden çıkışı yasaklandı. Bunlar, hem tüketimi hem üretimi önemli
ölçüde azalttı.
Ekonomik çöküşün ömrü konusundaki kestirimler, ancak salgının ömrü ile ilgili olduğu için ve bu konuda henüz ipuçlarına ulaşılamadığı için, gerçek ekonomik faturayı kestirmek de zorlaşıyor. IMF, 2020’de dünya için yüzde 3, Avro alanı
için yüzde 7,5 küçülme öngörürken Türkiye için yüzde 5 dolayında bir küçülme tahmini yaptı. Ancak bu tahmin, çok
iyimser bulunuyor ve 2020’de Türkiye milli gelirinde yıllık küçülmenin yüzde 15-20’leri bulabileceği tahminleri yapılıyor.
GSYH’nin küçülmesi konusundaki tahminler güç olsa da işsizlik verileri daha yakından izlenebiliyor. 2020 yılına yüzde 14
işsizlik oranı ve 4,5 milyon işsiz stoku ile giren Türkiye, salgın nedeniyle kapatılan işyerlerinden 1,5 milyon kişi, sokağa
çıkması yasaklanan yaş grupları üstünden 1,5 milyon ve daralan işyerlerinden ücretsiz izne çıkarılan 2 milyon dolayında
işini kaybedenlerle, 10 milyonluk bir işsiz kitlesine ulaşmış görünüyor.
Ancak endişe veren konu, bu kitlenin çok azına destek sağlanabiliyor olması, İşsizlik Sigortası Fonu’nun çok azına dokunulabiliyor olması. Sadece İşsizlik Sigortası Fonu ile yeni hayata geçirilen ücretsiz izinlilere günlük 39 TL’lik ödemenin
yapılması dışında, işini kaybedenlerin ve herhangi bir sosyal devlet korumasından mahrum durumda olanların sayısı
oldukça fazla.
Salgının bedelinin daha az olması için kararlı bir tam karantina uygulanması ve merkezi yönetimin ücret düşürmeksizin
destek/ödeme yükümlülüğünü üstlenerek ücretli izinli olarak tüm çalışan nüfusun (zorunlu stratejik işyerleri ve üretim
alanları dışında) korunması ve işsizlere nakit desteği verilmesi yoluyla toplumun tamamının tam karantinaya tabi tutulması gerekiyor. Bu yapılmadıkça, salgının ömrü uzayacak ve fatura tüm toplum için daha da ağırlaşacaktır.

1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 57'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MAYIS 2020



www.mmo.org.tr

19

2

019 yılı sonlarına doğru dünyanın gündemine giren COVID-19 virüsü ve onun yarattığı hastalık, dünyayı yeni bir yol
ayrımına getiriyor. Çin’den başlayıp
tüm dünyaya yayılan virüsün bir
salgına ardından pandemiye dönüşmesinde, dünyanın gerçekten
bir “küresel köy”e dönüşmüş olması
etkili oldu. 1980, özellikle de Berlin
Duvarı’nın yıkılışı ile 1990 sonrası
dünya kapitalizmi, dünya coğrafyasının tüm hücrelerine yayıldı. Mal
ve sermaye akışı dünyanın tüm kılcal damarlarına kadar sızdı. Küresel
kapitalizmin etki alanı dışında -neredeyse- bir yer kalmadı. Mal ve sermaye akışına kısmen işgücü akışı da
eşlik etti; en azından mal üretimi ve
sermaye dolaşımını yürütmek üzere
daha çok insan gücü, kırdan kente
göç dahil olmak üzere- dünyanın
işgücü piyasasına çıktı. Uluslararası
Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, 7,4
milyar dünya nüfusunun 5,7 milyarı
çalışma çağındaki nüfustan oluşuyor ve bunun 3,3 milyarı fiilen çalışıyor. İşte bu akımın sonucudur ki,
virüs, bir anda Çin’den G.Kore’ye,
İran’a, İtalya’ya, buralardan da tüm
Avrupa ve ABD kıtalarına ışık hızıyla
yayıldı. Şimdi tüm dünya coğrafyası bu salgının etkisi altında ve aşısı,
ilacı henüz bulunmamış bu virüsün
aldığı can sayısı hızla artıyor. Bu kadar ağır bir fatura ödemenin arkasında, neoliberal küreselleşmenin
sac ayaklarından biri olan sağlığın
özelleştirilmesinin vebali büyük. Ticarileştirilip metalaştırılan, kamusal
ayağı zayıflatılan sağlık sistemleri,
COVID-19 karşısında aciz kalıyor.

Sosyal Mesafe ve Talep Çakılması
COVID-19’un tahribatını azaltmak
için önerilebilen en etkili yol, “Sos-

yal mesafe”, yani bulaşma riskinin
azaltılması için tecrit, karantina uygulaması. Bunun için öneri, evlere
kapanmak. Kapanmak, mal ve sermaye hareketinin ani duruşu, onları
yaratan işgücünün ortadan çekilmesi, mal ve hizmeti tüketenlerin
taleplerini sert bir fren ile azaltmaları demekti ve yaşandı. 2019’da 87
trilyon dolarlık mal ve hizmet üreten
dünya, aniden durdu.
Dış ve iç talebin hem de arz ve tedarik zincirlerinin aynı anda tüm
dünyada durması, ilk kez yaşanıyor.
Bu, dünya ekonomisinin yüzde 0,1
küçüldüğü 2009 finansal krizinde
bile olmadı. O krizde tüm dünya
bu ölçüde sarsılmadı, bazı ülkeler
(örneğin Çin) daha hızlı toparlanıp
dünya kapitalizminin tamamının
suyun yüzüne çıkmasını biraz olsun
kolaylaştırdılar.
Salgının yol açtığı bu “ani duruşa”,
ABD dahil hiçbir ülke finansal olarak
uzun süre dayanamaz. ABD ve Avro
alanı, yani rezerv para sahibi ülkelerin bir süre para ve maliye politikaları ile süreci yönetme şansları daha
çok. Diğer orta ve alt gelir grubu ülkeler ise bulundukları ekonomik koşulların belirlediği “bağışıklık gücü”
ile orantılı olarak süreci yönetme
imkanı ya da imkansızlıklarıyla baş
başalar.

Salgının ve Krizin Süresi
Salgın ne kadar sürer, can ve mal
kaybı ne olur, sorusu en popüler
soru. Bu konuda yine en popüler
cevap, eğrilerle anlatılıyor. Burada
iki çan eğrisi var. Birincisi, can kaybını pek önemsemeyen, sağlık sistemi kapasitesini de zorlamayı göze
almayan, örtülü bir biçimde "Ölen

ölür kalan sağlar bizimdir” diyen anlayış. Bu tercih, verilecek ne kadar
kurban varsa onu verip ekonomide
bir an önce yeniden normale dönmeyi umuyor. İkinci yol, can kaybını
önemsiyor, sağlık sisteminin çökmemesi için didiniyor, bunun için sosyal mesafeyi önemsiyor, o nedenle,
uzun zaman alsa da, eve kapanmayı,
tam karantinayı öneriyor. Bu, ekonomik olarak resesyonun uzamasını
göze alma tercihi aynı zamanda.
Kuşkusuz, pratikte ülkeler, bu iki tercihten katıksız biçimde birine yönelmiyorlar. Bu iki ana tercihin birçok
karışımı, eldeki imkanlara, alınan
sonuçlara, halkın tepkilerine göre
deneniyor. Örneğin İngiltere, başlangıçta, “sürü bağışıklığı” denen, virüse meydan okuyan birinci tercihin
katı uygulayıcısı olarak ortaya çıktı
ama acı sonuçları görünce bu karardan hızla geri dönüş yaptı.
Başvurulacak iki yoldan, ilki çok
katı ve insanlık düşmanı, ikincisinin de ekonomik bedeli uzadıkça,
ağır olduğu ortada. Eğilim, bunun
çok uzamaması için mümkün olanı
yapmak. Örneğin ABD, ekonomik
resesyonun ömrünü uzatmamak
için kesenin ağzını açtı ama, sağlık
önlemlerini çok fazla artırmayabilir
de. ABD Başkanı Trump, bunun ilk
sinyalini verdi ve “Çarenin sorunun
kendisinden daha kötü olmasına
izin vermeyeceklerini” Twitter’dan
yazdı. Yine de bu, ABD’deki bu seçim
yılında söylendiği kadar kolay olmayabilir, çünkü başa geleni çeken sonuçta, “seçmen”, yani halk. Politikacı,
seçmeni göz ardı eden tercihleri
kolay göze alamaz. Alırsa da bedel
ödemeyi de göze almak zorunda.
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Grafik 1. İki Seçenek: Salgını Zamana Yayarak Ekonomik Kaybı Göze Almak ya da Tersi
Kaynak: Carl T. Bergstrom, University of Washington. Esther Kim. BBC

Devrileni Doğrultmak
COVID-19, tüm dünya için ne zaman tehdit olmaktan çıkacak, bunu
bilmiyoruz. Herkesin sağlığına kavuşması için, mümkün olan en kısa
zamanda demek gerek. Bu dileği
küresel kapitalist sistem de paylaşır
ama insani nedenlerden değil, duran kâr oranları ve sermaye birikimi
çarkını yeniden döndürecek işgücü,
emeği ve tüketimi ile hayata dönsün
diye. Acaba hayat 2019 sonu, yani
virüsün sahne almasından öncesine
dönecek mi?

koymak ve bu paradigma ile devam
etmek üzerine kurulu. ABD’den başlamak üzere, tüm ülkeler bunun için
bir teşvik (stimulus) paketi uygulamaya soktu, muhtemelen yenilerini
de güçleri oranında sokacaklar. Genişlemeci para ve maliye politikalarından oluşan bu paketler, içinde,
önceki krizlere uygulanandan farklı
olarak, daha çok kamusal harcama
önlemlerini içeriyor. Çoğunda, daha
önce pek başvurulmayan “Helikopter para”, yani ücretli, işsiz, yoksul
sınıflara karşılıksız para transferi önlemi de var.

Mali Destekler

Bugün için küresel kapitalist sistemin gösterdiği öncelikli çaba, eğilim
(ihtimal), devrilen küresel kapitalizm
treninin katarlarını yeniden raylara

Merkez ve çevre ülkelerin kurtarma
paketleri hem nicelik hem nitelik
olarak farklılık gösteriyor. Bazıları,
belki de ülkelere bu krize karşı biraz

IMF, “Mali İzleme Raporu’nun Nisan
2020 sayısını “ COVID-19 Pandemisi
Destek Politikaları” başlığıyla yayımladı.
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daha dayanma gücü verecek, bazılarının-Türkiye gibi- paketleri ise çok
göstermelik.
Küresel kapitalizmi su üstünde tutmak için alınan önlemler, her ülkenin devleti tarafından alınıyor çoğunlukla, yanı sıra, Avro alanında
ECB, Avrupa Merkez Bankası, topluluk için önlemler geliştirmeye çalışıyor. IMF ise 1 trilyon dolarlık kredi
ile itfaiye ekibinde yerini aldığını
duyurdu.
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Grafik 2. 2008-9 Krizi ve 2020’de Mali Teşvikler (GSYH’ya Göre)
Kaynak: IMF, Fiscal Report, April 2020

Grafik 3. G20’de Mali Genişleme, GSYH’ya Göre (%)

Salgının maliye politikası eylemlerine olan ihtiyacı benzeri görülmemiş bir seviyeye yükselttiğine dikkat
çekilen raporda, salgının insani maliyetinin endişe verici bir düzeyde
arttığı, üretim ve kamu finansmanı
üzerindeki etkisinin ağır olacağının

öngörüldüğü aktarıldı. Raporda, “
COVID-19 salgını ile bunun finansal
ve ekonomik sonuçları, mali açıklar
ve kamu borç oranlarında önceki
tahminlere göre önemli bir artışa
neden olacaktır.” değerlendirmesine
bulunuldu.

IMF raporu, Türkiye’nin de dahil olduğu G20 ülkelerinin açıkladığı mali
teşviklerin tutarının G20 GSYH’sini
yüzde 3,5’ini bulduğuna dikkat çekerken bunun 2,3 puanının gelişmiş 7 ülkeye ait olduğu vurgulandı.
Rapor, 2008-2009 krizinde bu teş-
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Tablo 1. G20 Ülkelerinin Mali Teşvikleri (GSYH’ye göre %)
Bütçeden

Tahvil alımı vb.

Toplam

%

destekler

%

Almanya

4,4

29,6

İngiltere

3,1

15,7

İtalya

1,2

Japonya

10

Fransa

Avustralya

10,6

Kanada

5,2

ABD

9,8
3,3

1,5

Brezilya

6,4

2,9

Endonezya

4,2

1,8

Çin

0,9

2,5

Arjantin

14,6

4,2

1,2

G.Kore

13,9
1,9

6,9

İspanya

33,6

10,4

0,7

0

Türkiye

1,6

0,5

Rusya

1,2
0,9
0

0,6
1,2

S.Arabistan
Meksika

1,2

0,8

Hindistan

0,3

0,7

G. Afrika

0

Kaynak: IMF, Fiscal Report, April 2020
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0,6

18,8
12,5
11,1
11

8,5
7,9
7,1
2,7
2,5
2,4
2,2
1,4
1,2
1,1
0,7
0,6

ABD’nin Fed aracılığıyla uyguladığı genişlemeci para politikaları
yaşanan paniği pek yatıştırmazken
2 trilyon dolarlık mali genişleme,
heyecan yarattı ve borsa düşüşleri
yavaşladı. Trump’ın bu paketinde
düşük gelirli Amerikalıya bir süre
için ayda 1200 dolar vermek de var.
ABD’nin dolar basarak likiditeyi olağanüstü artırması, ABD kökenli firma ve bankaların batışını önlemeye
dönük ve bu likiditenin ABD içinde
kalması bekleniyor. Bu anlamda
ABD’nin kendisini bir “finansal çit” ile
korumaya aldığı ifade ediliyor.

Üretim düştükçe gelirin daha da
keskin bir şekilde düşeceğine vurgu
yapılan IMF raporunda, şunlar kaydedildi: “İnsanları ve şirketleri desteklemek için gerekli sağlık giderleriyle vergi ve harcama önlemlerinin
doğrudan mali bedeli de olacaktır.
Bunun halihazırda küresel olarak
3,3 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, kamu sektörü kredileri
ve sermaye takviyesi (1,8 trilyon
dolar) ile teminatlar ve diğer şartlara bağlı yükümlülükler (2,7 trilyon
dolar) finansal ve finansal olmayan
teşebbüsleri desteklese de mali risk
yaratıyor. Bu zamana kadar alınan
politika tedbirlerine dayanarak, mali
dengelerin 2020’de neredeyse tüm



0

20,5

ülkelerde kötüleşmesi bekleniyor.”

viklerin 3 yıla yayıldığını ve büyüklüğünün bugünkünden geride olduğunu da belirtiyor.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel

34

32,4

Avrupa’nın da gerektiğinde ABD ile
paslaşarak dolar likiditesi ihtiyacını
karşılayabilmesi bekleniyor. ABD, AB,
İngiltere, Japonya gibi ülkeler genişlemeci para ve maliye politikalarını
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uygulama gücüne sahipken, bu konuda sırt sırta vermeye yatkın iken,
çevre ekonomilerin durumu kırılganlık derecelerine ve bu merkezler
ile olan ilişkilerine göre şekillenecek.
Ama sonuçta, bu tufanda merkezden hem destek hem para çekmede
en dezavantajlı olanların Türkiye, Arjantin, G.Afrika, kısmen de Hindistan
olduğundan söz edilebilir.
IMF raporuna göre, mali genişleme
konusunda kaynak aktarmada, milli
gelirine göre ilk sırayı Almanya alırken, zayıflamış ekonomisine rağmen
salgından büyük yara alan İtalya,
milli gelirinin üçte birinden çoğunu
teşvik paketine koydu. Türkiye ise
açıkladığı 100 milyar TL’lik (15 milyar
dolar) paketiyle milli gelirinin yüzde
2’sini destek paketine koyarak, desteği en az ülkeler arasında yer aldı.

Devlet Sahnede
COVID-19 tufanı karşısında, küresel kapitalizmin tüm bileşenlerinin
yaptıklarından elde olan, devletlerin
genişlemeci para ve maliye politikaları uygulamaları. Bunlardan özellikle kamu harcamaları içeren devasa
maliye önlemleri, hepsinin bütçe
açığını büyütecek. Bunlardan bazılarının bütçe açığı zaten dikkat çekici
boyutta. 2019’da bütçe açığının milli
gelire oranı ABD’de yüzde 5,8’i bulmuşken, Trump bunun yüzde 15’lere
kadar çıkmasını göze almış gibi. Avro
alanının 2019’da bütçe açığı/GSYH
oranı yüzde 1’in altındaydı, ama
2020’de yüzde 7,5 gibi sert bir yükseliş gösterecek. 2019’da Almanya
bütçesi milli gelirine göre yüzde 1,4
fazla vermişti ama Merkel, artık milli gelirinin yüzde 5,5’ine ulaşan açık
bütçeyle kriz yönetmeyi göze almış
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Açıkların finansmanı için devletler
daha çok borçlanmaya gidecek ve
Merkez ülkelerin 2008-2009’dan kalan kamu borç yükleri daha da ağırlaşacak. IMF’ye göre, 2020 yılında
kamu borç yükünün miktarı merkez
ülkelerin toplamı için 2019’daki düzeyini 17 puan aşarak milli gelirlerinin yüzde 122’sini bulacak.

Tablo 2. Kamu Açığı ve Borç Stokunda Beklenen Yükler

Kamu açığı/GSYH,%

Kamu Borç/GSYH;%

2019

2020

2019

2020

Dünya

-3,7

-9,9

83,3

Merkez Ülkeler

-3,0

-10,7

105,2

96,4

122,4

ABD

-15,4

Avro Alanı

-5,8

113,3

131,8

Almanya

1,4

-5,5

59,8

68,7

-2,1

-0,7

-7,5

-7,1

İngiltere

-2,8

Yükselen Çevre
Çin HC

Japonya

Rusya
Türkiye
Brezilya
Kaynak: IMF

84,1

97,4

-8,3

237,4

251,9

-4,8

-9,1

53,2

62,0

-6,4

-11,2

54,4

64,9

-5,3

-7,5

33,1

39,3

1,9

-4,8

-6,0

-9,3

durumda. Türkiye’nin aralarında yer
aldığı yükselen çevre ülkelerinde de
bütçe açığı/GSYH oranı katlanacak
ve yüzde 4,8’den yüzde 9’un üzerine

85,4

14,0
89,5

Ekonomik Küçülme Ne Kadar
Olacak?
Tüm yönetimler, piyasacı anlayışla
koronavirüs salgınının yönetilemeyeceğinden, devlet müdahalesinin,
bütçe açıkları vererek, para basmayı
göze alarak, hatta kamulaştırmalara
giderek kullanılmasının gerekliliğinde mutabıklar. Üstelik bu “zoraki
sosyallik”, anti-kapitalist, örgütlü bir
sol muhalefetin ciddi bir basıncı olmadan, gerçekleşiyor.

95,7

17,9
98,2

çıkacak. Özellikle Çin’in açığı sert artış gösterecek. Türkiye için öngörülen de yüzde 7,5’dan az değil.

Yine de merak edilen soru şu: İşe yarayacak mı? Çünkü virüsün tahribatının nerede sona ereceği ve yeniden
bir tehlike olup olmayacağı da bilinmiyor. Bu bilinmezlik içinde devletler
ezberlerini bozmuyor, batmasınlar

Grafik 4. Covid’19: IMF’ye Göre Krizin 2020 Küçülme Tahminleri (%)
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süreli olabileceği hatırlatıldı.

diye şirketlere bankalara para basarak, bütçeden aktararak, borçlanarak
kaynak enjekte ediyorlar.

2020 yılı gelişmiş ülke ekonomileri
için büyüme tahmini yüzde eksi 6,1’e
indirilirken ABD büyüme tahmini
yüzde 2’den yüzde eksi 5,9’a, Euro
Bölgesi tahmini yüzde 1,3’ten yüzde
eksi 7,5’e düşürüldü.

Eğer, bu önlemler (yeni paketler
açılarak da) biraz işe yararsa, umulan, kopan küresel birikim zincirinin
onarımı ve dünyanın Aralık 2019 öncesine ağır yaralarla geri dönmesi.
Ama zor. Yaraların sarılması da uzun
zaman alır. Salgın ilk uç verdiğinde
dünya ekonomisi ve tek tek ülkelerin büyümesi ile ilgili tahminler,
neredeyse haftada bir revizyona
uğradı. OECD Mart başında dünya
ekonomisinin 2019’daki yüzde 2,9
büyümesinin 2020 için yüzde 2,4’e
düşeceğini belirtmişti. O tahmin hızlı bir şekilde kadük oldu. Büyük bankaların ortak kuruluşu IIF, tahminini
yüzde -1.5 küçülmeye çekti. Ama
bu da dayanıksız çıktı. En son 2020
Nisan ortasında IMF, 2020 küresel
GSYH beklentisini yüzde 3,3 büyümeden yüzde 3 daralmaya çekti.

Almanya’nın GSYH tahmini yüzde
eksi 7, Fransa’nın tahmini yüzde eksi
7,2, İtalya’nın tahmini eksi 9,1 oldu.
İngiltere için 2020 büyüme tahmini
yüzde 1,4’ten yüzde eksi 6,5’e düşürüldü.
Raporda gelişen ülke ekonomileri
için 2020 tahmini yüzde eksi 1’e çekilirken 2021 tahmini yüzde 6,6 oldu.
Çin’in 2020 büyüme tahmini yüzde
1,2’ye düşürüldü, 2021 tahmini yüzde 9,2 oldu.
Kuruma göre gelişen Asya 2020’de
yüzde 1 ile tek büyüyen ekonomi
olacak, gelişen Avrupa ekonomileri
için 2020 reel GSYH tahmini eksi 5,2,
Rusya tahmini eksi 5,5 olarak açıklandı.

IMF, Nisan 2020 tarihli “Küresel
Ekonomik Görünüm” raporunda 2020’de küresel ekonominin
2008’deki finansal krizden daha
kötü biçimde, yüzde 3’lük sert daralma kaydetmesini beklediklerini
bildirdi. Raporda, “Salgını çevrelemek için efektif politikalara ve çok
taraflı işbirliklerine ihtiyaç var, Baz
senaryoda yılın ikinci yarısında salgının etkilerinin azalacağı varsayımı
ve ekonominin normalleşmesiyle
2021’de küresel ekonomi yüzde 5,8
büyüyebilir.” dendi.

Türkiye’de Küçülme
2019 yılını zaten yüzde 0,9 gibi çok
düşük bir büyüme ile kapamış Türkiye ekonomisinin yeniden toparlanmayı umarken COVID-19 ile sert bir
çöküş yaşaması, 2020’nin nasıl bir
sayı ile bitireceği tahminlerini de artırdı. IMF, son raporunda bunu yüzde
eksi 5 küçülme olarak açıkladı.
Pandeminin ekonomiyi hızla durdurması, birçok sektörde işyerlerinin
kapatılması, bazı yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı konması sonucu
sert düşüş gösteren iç talep ekono-

Raporda her ne kadar sert aşağı yönlü revizyonlar olsa da risklerin hala
aşağı yönlü olduğu vurgulandı, salgının tahmin edilenden daha uzun
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miyi durdururken, yabancıların da
hızla çıkışlarına tanık olunuyor.
Risklerin yükselmesi ve küresel türbülansın artmasıyla borsadaki yabancı yatırımcıların her hafta ortalama 500 milyon dolarlık çıkışlarıyla,
Türkiye ekonomisi daha da sarsılıyor.
Ocak başından itibaren hisse senedi
ve devlet kağıtlarından çıkmaya başlayan yabancılar, özellikle Şubat’ın
ikinci yarısı ve Mart ayında hızla çıktılar ve 2020’nin ilk 15 haftasında
yabancı çıkışları 7,5 milyar dolara
yaklaştı.
Yabancı çıkışlarının da etkisiyle döviz, paniğin arttığı koşullarda yukarı
yönlü seyretti ve 16 Nisan’da 6,95
TL’ye kadar yükseldi. Dövizi baskılama konusunda Merkez Bankası’nın
bir süredir uyguladığı kamu bankaları üstünden rezerv dövizini piyasaya verme yolunun terk edildiğini
öne sürmek kolay değil.
TCMB brüt rezervi 10 Nisan’da önceki haftaya göre 0,7 milyar $ azalarak
88,9 milyar $, net uluslararası rezervler ise 0,8 milyar $ azalarak 26,3 milyar $ oldu.
Bu arada tasarrufların dövize yönelmesi eğilimi de azalmadı, arttı. 6
Mart itibariyle, tasarruf sahiplerinin
(Yurtiçi yerleşikler) döviz mevduatı 4
haftada 7,6 milyar $ azaldıktan sonra
10 Nisan haftasında önceki haftaya
göre 1 milyar $ artarak 195,1 milyar
$ oldu.
Yabancı çıkışları ve TL’nin önlenemeyen değer kaybı, Türkiye’nin dış
yükümlülüklerini karşılamada elini
iyice zayıflatıyor. İhracatın hızla azal-
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Grafik 5. Yabancı Yatırımcıların Çıkışları: 2020, 15 Haftada 7,5 Milyar $
Kaynak: TCMB veri tabanı

Grafik 6. Dolar/TL: 2020, Haftalık Ortamalar
Kaynak: TCMB veri tabanı

ması, turizmin 2020 için umut vermemesi, hem milli gelirde hem de
döviz dengesinde önemli kayıplara
yol açacak.
Salgından en az zararı görmek için,
tam karantina yerine, yarım-yamalak bir “evde kal” yaklaşımı, ekonomiye daha çok kan kaybettiriyor ve
salgın tehlikesinin ne zaman kontrol

altına alınacağını da belirsizleştiriyor. Bu durum, 2020 küçülmesinin
nerede kalacağını da belirsizleştiriyor. IMF, yüzde 5 dolayında bir küçülme ile en iyimser tahmini yaptı.
IMF’ye göre, 2019 yılında yüzde 0,9
büyüyen Türkiye’nin bu yılki GSYH
tahmini yüzde eksi 5, 2021 tahmini
yüzde 5 oldu. Yani IMF, tüm dünya

için olduğu gibi, Türkiye için de bir
“V” tipi kriz öngörüyor.
IMF’nin 2020 ve 2021 yılı tüketici fiyatları tahmini yüzde 12 oldu, 2020
işsizlik tahmini yüzde 17,2, 2021
tahmini de yüzde 15,6 olarak öngörüldü.
IMF tahmini pek ikna edici görün-
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Tablo 3. Banka ve Kredi Kartı Harcamalarında Değişim. Milyar TL (%)
06-03-2020

10-04-2020

Değ.%

TOPLAM (Milyar TL)-

20,7

13,5

-34,7

İnternet Üzerinden Alışverişler

3,9

3,6

-8,3

1,1

2,0

Market ve Alışveriş Merkezleri

3,7

Çeşitli Gıda

1,4

-Elektronik Eşya, Bilgisayar

1,1

Hizmet Sektörleri

1,4

Telefonla Yapılan Alışverişler

1,1

Benzin ve Yakıt İstasyonları

1,2

Sigorta

0,9

Yapı Malzemeleri, Hırdavat,

0,8

Kamu/Vergi ödemeleri

1,6

Araç Kiralama-Satış/Servis/

0,7

Diğer

0,6

Sağlık Ürünleri/

0,9

Giyim ve Aksesuar

1,5

Mobilya ve Dekorasyon

0,7

Telekomünikasyon

0,4

Eğitim / Kırtasiye / Ofis

0,6

Kaynak: TCMB
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1,3

-9,5

1,0

-33,8

0,7

-41,5

0,6

-28,0

0,5

-35,4

0,4

-51,5

0,3

-48,8

0,3

-54,7

0,8

-27,7

0,7

-29,2

0,5

-72,2

0,4

-26,3

0,4

-72,5

0,3

-18,4

İşsizlerin Sayısı 10 Milyona
Koşuyor
COVID-19 salgınının yavaşlatılması
amacıyla dünyanın her yerinde benzer önlemler alınıyor. Bu önlemlerin
başında “sosyal mesafe” geliyor. Sosyal mesafeyi sağlamak için insanların bir arada bulunduğu mekânlar
kapatılıyor, ya tam ya yarı sokağa
çıkma yasakları uygulanıyor. Sosyal
mesafeye yönelik önlemlerin kaçınılmaz sonucu ise iş kaybı ve ekonomik küçülme olarak yansıyor.

Mart ayının ilk haftasında kartlı alışveriş 20 milyar TL’nin üstünde iken
Nisan ayının ilk haftasında 13 milyar
TL dolayına düşerek yüzde 35 azaldı.
Hizmet sektörü, akaryakıt harcamaları, giyim, mobilya harcamalarında
sert düşüşler dikkat çekti. Özel harcamalardaki bu azalma, küçülmenin IMF tahmini olan yüzde 5’in çok
üzerinde olacağına ilişkin önemli bir
işaret.
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Ama daha dehşetlisi işsizlikteki hızlı
ve ürkütücü tırmanış.

mez iken özellikle içerideki hizmet
sektörü çöküşü ve talep çakılması,
küçülmenin yüzde 20’lere varabileceği tahminlerini çoğaltıyor. Bu
konuda en öncü gösterge olarak
kullanılan banka ve kredi kartları ile
yapılan haftalık harcamalar, sadece
Mart ayının ilk haftası ile Nisan ayı ilk
haftası arasında harcamaların yüzde
35 azaldığını ortaya koydu.
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Türkiye’de de işyerlerinin kapatılması, belli yaş gruplarına konulan sokağa çıkma yasağı ve mal-hizmet üretimi düşüşü ile işsiz sayısının şimdiden
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4,5 milyondan 10 milyon dolayına
çıktığı, daha da artabileceği tahmin
ediliyor. Bu ürkütücü tablo, işsiz kitlesinde yüzde 100-120 arası bir artış
eğilimi demek. Daha da ürkütücü
olan, bu milyonlarca işsiz mağdurun
önemli bir kısmına değen hiçbir sosyal devlet elinin olmaması.
COVID-19, Türkiye’yi bağışıklık sistemi çok zayıflamış bir halde yakaladı. 2018 ve 2019 yıllarında bir
türbülans yaşayan ve işsizlik oranı
yaklaşık 3 puan artışla yüzde 14’e,
işsiz sayısı yaklaşık 1 milyon artışla
4,5 milyona ulaşan Türkiye, 2020 için
yeniden büyüme ümitleri beslerken
mart başında ilk COVID-19 vakası ile
karşılaştı. Salgın, alınması gereken
önlemlerin gecikmesi ve başarılı olduğu söylenemeyecek bir yönetim
sonucu, ihmallerle hızla yayıldı. Salgına karşı alınan önlemler, bir anda
işgücü-istihdam piyasasını da sert
bir biçimde vurdu.
Patlayan işsizliğin üç kaynağı var.
Bunlardan birincisi, salgına önlem
olarak, halkın yan yana gelip virüsü
bulaştırmasının ortamı olabilecek
mekânlar ve önlem olarak bu işyerleri kapatıldı. “Sosyal mesafe” önlemi
olarak 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı
nüfusun bir kısmına getirilen evden
çıkma yasağı da bu grupta çalışanları işsiz bıraktı. Üçüncü işsizlik kaynağı ise COVID-19 ile birlikte yaşanan
sert talep düşüşü karşısında mal ve
hizmet üretiminin gerilemesi ile ilgili. On binlerce irili ufaklı işyerinin
krize girmesi ve istihdam azaltmaları
ya da ücretsiz izin uygulaması ile işsizler ordusuna birkaç milyon da buradan katıldı, katılacak.
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Salgının Türkiye’de fark edildiği Mart
ayında işsizliğin gerçek ve bilimsel
tanımlara uygun boyutlarının açıklanması, 2020’nin Haziran-Temmuz
aylarını bulacak. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri, üç
ay geriden geliyor. Yine de sorunun
hangi boyutlara vardığını tahmin etmenin bazı yolları var.
İşsizlikte patlamanın bileşenlerinden birinin İçişleri Bakanlığı’nca kapatılan mekânlar olduğundan söz
etmiştik. Bakanlık ilk elde kahvehane, bar, kafe gibi yaklaşık 150 bin
işyerinin kapatılmasına karar verdi.
Kapatılan işyerleri bunlarla kalmadı.
Yeni genelgeler ile berber, kuaför
ve lokantalar da eklendi. Bu eklenenlerin sayıları bildirilmemekle
Ticaret Bakanlığı esnaf verilerinden
120 binin üstü bir sayıdan söz etmek
mümkün. Böylece ilk gruptakiler ile
birlikte yaklaşık 270 bin işyerinin ge-

çici süre ile kapatıldığı söylenebilir.
Bu işyerlerinde ortalama beş kişinin
çalıştığı varsayılırsa iş sahipleri ile
birlikte, geçici de olsa, işsiz kalan 1,5
milyonun üstünde bir kitleden söz
edilebilir.
Ancak, sınırlamalar bunlarla kalmadı. Bakanlık başka bir genelge ile pazarcı esnafının bir kısmına da yasak
getirdi.
İşsizlik bazı yaş gruplarına getirilen
sokağa çıkma yasağı ile de arttı. 65
yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağına sonradan, çalışmakta
olan 18-20 yaş arasındaki gençler
hariç 20 yaş altındakiler eklendi.
Ancak 65 yaş üstü grubunda olup
da hâlâ çalışmakta olan yaklaşık
850 bin kişi ve 15-17 yaş grubunda
olup da işi olan 550 bin dolayında
genç, bu önlemle çalışamaz oldular.
Dolayısıyla bu önlemle de 1 milyon
400 bin kişi işsizler ordusuna katıldı.

Böylece, kapatılan işyerlerinin 1,5
milyon dolayındaki işsizine, sokağa
çıkmaları yasaklandığı için işinden
olan 1,4 milyon kişi katıldı ve salgın
döneminde bu iki kaynaktan ortaya 3 milyona yakın işsiz çıktı. Salgın
öncesi 4,5 milyon olan işsiz sayısı bu
önlemler sonucu 7,5 milyona yaklaştı.
Ama bitmedi. Bunlara, üçüncü bir
grup olarak krizle birlikte daralan
talebin karşısında mal ve hizmet
arzı düşen işyerlerinden ortaya çıkan işsizler de eklendi. Bunların da
sayıları henüz belli değil ve kanama
sürüyor. Ancak bu tür işyerlerinden
İşsizlik Sigortası Fonu’na kısa çalışma ödeneği isimli üç aylık bir maaşı almak için başvuran işyerlerinde
ücretli sayısının 2 milyona yaklaştığı
açıklandı.
Ancak, bu yolun faturasını azaltmak
üzere AKP iktidarı bir başka önleme
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başvurdu. Çıkarılan bir yasa ile üç ay,
gerekirse üç ay daha olmak üzere
altı ay süreyle işten çıkarmaların yasaklanacağı öngörüldü. İşverene ise
işçilerin iş sözleşmelerini feshetmeden üç ay, gerekirse altı ay süreyle
ücretsiz izne çıkarma yolu açıldı.

retli kesim dâhil değil ve onların bu
krizde başlarına ne geldi, bilinmiyor.
Bu olağan dışı işsizlik artışı kaç ay sürer ve bu dev işsizler ordusuna daha
ne kadar katılım olur, bilinmez, ama
bu kitlenin çok az bir kısmına devletin sosyal eli değiyor. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenenlerden işsiz 10
milyonun 2 milyonu yararlansa bile,
açıktaki 8 milyon kişi için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen
yapı, bir önlem geliştirmiş değil.

Peki, ücretsiz izne çıkarılanlar ne ile
geçinecekler? Yasa, bu durumdaki işçilere günde 39 TL, yani devlet
tarafından ayda 1.177 TL’nin İşsizlik
Sigortası Fonu’ndan ödenmesini
öngördü. Ödenecek bu para, “kısa
çalışma ödeneği” formatında ödenecek meblağın yarısı bile değil.
Kısa çalışma ödeneği uygulanacak
olursa şayet, 1.752 TL ile 4 bin 381
TL arasında ödenek alacak işçiye, bu
taslak düzenleme ile sadece 1.177
TL ödenecek. Bu vahim bir durum
ve işçileri tatmin edecek gibi görünmüyor.

Sonuç
COVID-19 salgını ile baş edebilmek
için uygulanan “eve kapanma” önlemleri tüm dünyada ve Türkiye’de
birçok mal ve hizmete talebi hızla
düşürünce ekonomide hem talep
yönlü hem de arz yönlü önemli bir
düşüş yaşanıyor. Bu kanamanın
durdurulması, salgının kontrol altına alınma hızı ile bağlantılı. Birçok
ülke yeri geldiğinde “Tam karantina” uygulayarak, salgının ömrünü
kısaltmaya çalışıyor ama aralarında
Türkiye’nin de olduğu birçok ülkede
ise, özellikle iş yerleri açık tutularak
karantinada kararlı bir çizgi izlenmediği için, salgının kontrol süresi
uzuyor ve bu uzadıkça ekonominin
eski normaline dönmesinin süresi de uzuyor. Bunun sonucunda,
salgının yükseldiği Mart ve Nisan
aylarında bütün öncü göstergelerde yüzde 30 ile yüzde 50’yi bulan
sert daralmalar görüldü, havacılık,
turizm, yeme-içme gibi birçok sektörde dehşetli daralmalar gözlendi.

Bu düzenlemeden çıkacak işsiz sayısının, kısa çalışma ödeneği için başvuranlarla birlikte en az 2 milyonu
bulacağını söylemek mümkün. Böyle olursa eğer, COVID-19 salgını öncesinin 4,5 milyon işsiz ile, üç farklı
kaynaktan gelenlerle işsiz sayısının
10 milyona dayandığını söylemek
abartı sayılmaz. “İşgücü,” yani işi
olanlar ile işsizlerin toplamını ifade
eden insan sayısı salgın öncesi gibi
32 milyonda kalırsa, işsizlik oranının
yüzde 14’ten yüzde 30’lara çıktığını
söylemek durumundayız.
Bu arada üstünde tahmin yürütülen
bu kümelere, sayıları 3 milyon dolayında olan kentlerdeki kayıt dışı üc-
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Bu daralmanın ömrü konusundaki
kestirimler, ancak salgının ömrü ile
ilgili olduğu için ve bu konuda henüz ipuçlarına ulaşılamadığı için,
gerçek ekonomik faturayı kestirmek
de zorlaşıyor. IMF, Türkiye için yüzde
5 dolayında bir küçülme öngörse de
bu çok iyimser bir tahmin olarak görülüyor ve 2020’de yıllık küçülmenin
yüzde 15-20’leri bulabileceği konuşuluyor.
GSYH’nin küçülmesi konusunda
tahmin yapmak güç ama işsizlik verileri daha yakından izlenebiliyor.
2020 yılına yüzde 14 işsizlik oranı
ve 4,5 milyon işsiz stoku ile giren
Türkiye, salgın nedeniyle kapatılan
işyerleri, sokağa çıkması yasaklanan
yaş grupları ve daralan işyerlerinden ücretsiz izne çıkarılanlarla 10
milyonluk bir işsiz kitlesine ulaşmış
görünüyor. Ancak endişe veren, bu
kitlenin çok azına İşsizlik Sigortası
ile dokunulabilmiş olması ve bunun
da çok yetersiz olması.
Salgının bedelinin daha az olması
için kararlı bir tam karantina uygulanması ve merkezi yönetimin ücret düşürmeksizin destek/ödeme
yükümlülüğünü üstlenerek ücretli
izinli olarak tüm çalışan nüfusun
(zorunlu stratejik işyerleri ve üretim
alanları dışında) korunması ve işsizlere nakit desteği verilmesi yoluyla
toplumun tamamının tam karantinaya tabi tutulması gerekiyor. Bu
yapılmadıkça, salgının ömrü uzayacak ve fatura tüm toplum için daha
da ağırlaşacaktır.

ETKİNLİK
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ASANSÖR SEMPOZYUMU VE
INELEX2020 FUARI
AMAÇ / KAPSAM
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası kendi meslek alanlarını doğrudan ilgilendiren asansör sektörüne yönelik çalışmalarını her anlamda artırarak meslek,
üye ve toplum yararı çerçevesinde yoğunlaştırmaktadır.
Asansör ve yürüyen merdiven sektörüne yönelik 1993 yılından
itibaren birçok kez etkinlik düzenleyen TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir
Şubeleri yürütücülüğünde gelenekselleşen Asansör Sempozyumu, 10. kez 15-17 Ekim 2020 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
1993 yılından beri sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı ilk ve tek
buluşma noktası olan Asansör Sempozyumu bu yıl 12. Uluslararası Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı - INELEX ile birlikte düzenlenecektir.

15-16-17 EKİM 2020
İletişim:
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Tepekule İş Merkezi Anadolu Caddesi
No:40 Kat: M2 Bayraklı - İzmir
Telefon: 0.232.462 33 33 / 209 - 210
e-posta:asansorsempozyumu-izmir@mmo.org.tr

Ülkemizde asansör alanındaki teknolojik yeniliklerin, uygulamaların ve bilginin paylaşıldığı en önemli platform olan, Asansör
Sempozyumu’na aşağıda sıralanan konularda bildiri sunarak;
atölye çalışması ve kurs düzenleyerek; konferans, söyleşi, açık oturum ve panel konuları önererek katkı ve katılımda bulunmanızı
bekliyoruz.
BİLDİRİ KONULARI
• Kumanda ve Kontrol Sistemleri
• Kullanıcı ve Çevre Güvenliği
• Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyesi (SNEL) İyileştirmeleri
• Belgelendirme ve Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları
• Teknik Personel ve Mühendis Eğitimleri ve Belgelendirme
Çalışmaları
• Asansör Sektöründeki Mühendislerin Hak ve Sorumlulukları
• Asansörlerde Enerji Verimliliği
• Yürüyen Merdiven ve Bantların Tasarım ve Teknolojisi
• Yürüyen Merdiven ve Bantların Güvenlik Seviyesi
İyileştirmeleri
• Asansör Mevzuatı ve Uygulamaları
• Periyodik Kontroller ve Değerlendirme
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Özel Asansör Uygulamaları
Asansör Aksam Muayenesi ve Ömürleri
Kabin ve Suspansiyon Tasarımları
PESSRAL Uygulamaları ve Değerlendirme
81-20 Uygulamaları
Mevcut Binalara Asansör Tasarımı
Asansörlerde Kurtarma Senaryoları
İnvertorlerdeki Yeni Gelişmeler
Asansör Kumanda Panolarında Kontaktor
Kullanımı
Makina Dairesiz ve Dişlisiz Asansörler
Asansörlerde Mobil Uygulamalar
Asansörlerde İklimlendirme ve Konfor
Kriterleri
Yüksek Yapılarda Asansör
Mimari Tasarımlar
Double Deck
Double Drive
Trafik Hesabı
Mesleki Denetim
Diğer Elektromekanik Taşıyıcılar
Kentsel Dönüşüm ve Asansörler
Akıllı Bina Asansörleri (A +)
Asansörlerde İş Güvenliği
Engelsiz Yaşam ve Asansör
Asansör 4.0 ve Asansör
Kablolu
Taşıma
Tesisatı
Yönetmeliği
(2016/424/AB)
7/24 İletişim ve Erişim
Asansör Beslemelerinde Enerji Kalitesi
Otopark Sistemleri

KATILIM KOŞULLARI
Ücretli Katılım: 250 TL (KDV Dahil)
Katılım ücretsizdir. Ücretli Katılımcılar öğle yemekleri ve sempozyum promosyonlarından yararlanırlar.
Kayıt için başvuru formunuzu, aşağıdaki hesap
bilgilerine ödemenizi yaptıktan sonra banka dekontu ile birlikte bim-izmir@mmo.org.tr adresine
gönderiniz.

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Elektrik Mühendisleri Odası
Gazi İpek
Mustafa Mumcu
Mustafa Tutsak
Ahmet Aydın
Cemal Yıldırım
Mesut Durmaz
Zeki Müezzinoğlu
Şeyda Solukçu
Z. Feryal Gezer
Egemen Akkuş
Emrullah Çevirme
Ufuk Katık

EMO Merkez
EMO Merkez
EMO Ankara
EMO Antalya
EMO Bursa
EMO Denizli
EMO Eskişehir
EMO İstanbul
EMO İzmir
EMO İzmir
EMO Kocaeli
EMO Mersin

Makina Mühendisleri Odası
Yunus Yener
Harun Erpolat
İsmail Odabaşı
Kerem Şahin
Sadettin Özkalender
Onur Akça
Filiz Engin Tambova
Mehmet Sarıca
Meryem Sınır
Murat Muranlı
İbrahim Özçakır
Ertan Demirci
Selda Ünver
Amaç Sarıgülü
H. İbrahim Cıngıllıoğlu
Ömer Bozkurt
Süleyman Altay
Tuncer Taner
Önder Durmuş
Soner Sinoplu

MMO Merkez
MMO Merkez
MMO Merkez
MMO Adana
MMO Ankara
MMO Antalya
MMO Bursa
MMO Denizli
MMO Diyarbakır
MMO Edirne
MMO Eskişehir
MMO İstanbul
MMO İzmir
MMO İzmir
MMO Kayseri
MMO Kocaeli
MMO Konya
MMO Mersin
MMO Trabzon
Zonguldak

KONGRE SEKRETERLERİ
Zehni Yılmaz
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
S. Zafer Güneş
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Önder Sözen - Sungu Köksalözkan
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KONGRE YÜRÜTME KURULU
Elektrik Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası
Selda Ünver

MMO İzmir

Egemen Akkuş

EMO İzmir

Halim Akışın

MMO İzmir

Barış Aydın

EMO İzmir

Mehmet Ay

MMO İzmir

Bülent Çarşıbaşı

EMO İzmir

Mehmet Kara

MMO İzmir

Serdar Tavaslıoğlu

EMO İzmir

Sefa Targıt

MMO Kocaeli

Battal Murat Öztürk

EMO İzmir

M. Berkay Eriş

MMO İzmir

Alparslan Temur

EMO İzmir

Cem Bozdağ

MMO Bursa

H. Onur Ercan

EMO İzmir

İbrahim Özçakır

MMO Eskişehir

Tonguç Ünal
Ahmet Aydın

EMO Ankara
EMO Antalya

Burak Demircan

İzmir Şube

DANIŞMANLAR KURULU

Gürhan Cihaner

Mert Öğüşlü

A. Tuğçe Karabörk

Hakan Toprakdeviren

Mert Sarıgülü

Abdurrahman Aksöz

Hamit Güngör

Murat Büyüksavcı

Adem Çağlar

Hasan Basri Kayakıran

Murat Camgöz

Ahmet Fikret Gökhan

Hasan Dündar

Murat Can Kılıç

Ahmet İlmi Kaşlıoğlu

Haydar Ceylan

Murat Demirel

Ahmet Kanbolat

Hidayet Dündar

Murat Güngör

Ahmet Kılıç

Hüseyin Anadolu

Murat Gürkan

Ahmet Madenci

Hüseyin İkizoğlu

Murat Kuruhaliloğlu

Alettin Tunç

Hüseyin Keşanlı

Murat Seven

Ali Aktaş

İbrahim Altun

Musa Özata

Ali Rıza Akgül

İbrahim Melih Aybey

Mustafa Dönmez

Ali Rıza Latif

İhsan Ünver

Mustafa Görmüş

Altan Demir

İsmail Gerdemeli

Mustafa Kavukçu

Artun Bölgen

İsmail Yıldırım

Mustafa Mıhçılar

Aycan Albayrak

İzzet Güven

Mustafa Tutsak

Aziz Bilge

Kağan Gürkan

Bekir Gürbüz

Koray Kalay

Berinnaz Çuhadar

Kutay Ferhat Çelik

Buğra Ak

Latif Dallı

Burak Özpınar

Latif Murat Yılmaz

Bülent Daşoluk

Levent Akdemir

Bülent Tınay

M. Fatih Çetinkaya
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YERLİ ÜRETİM

ATMACA HAFİF SPOR UÇAK
TASARIMI VE İMALATI
Rauf Akbaba1, Eyyüp Ahrar Işıkalan2,
N. Hakan Tayşi3, Ahmet Emin Bekmezci4

1. GİRİŞ
Hafif spor uçaklar (LSA5), düşük işletme maliyetleri ve operasyon kolaylıkları sebebiyle dünya genelinde yoğun ilgi
görmektedir. Genel olarak iki kişilik ve maksimum kalkış
ağırlığı 600 kilogramı geçmeyecek şekilde tasarlanan bu
uçaklar, uçuş keyfini yaşamanın en düşük maliyetli ve en
kolay yolu olarak görülmektedir. Bu uçakların üretimi ile
ilgili ülkemizdeki çalışmalar oldukça azdır. Bu durum ülkemizde hafif spor uçak imalatı hususundaki gerekliliği
ortaya koymaktadır.
Bu gereklilikten dolayı, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk başta olmak üzere Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nin değerli üyeleri ve uçak teknisyeni Halil
Kılıç’ın maddi ve manevi destekleriyle Sivrihisar Havacılık
Merkezi’nde başlatılan Atmaca-Hafif Spor Uçak tasarımı
1
2
3
4
5

ve imalatı çalışmaları, gelecekteki örnekleri için temel
oluşturması ve Türk Sivil Havacılığı’nda ilgili motivasyonu
sağlaması amacıyla bu makalede paylaşılmak istendi.

Şekil 1. Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri,
Eskişehir [1].

Tasarım kontrolü ve proje mentoru, İTÜ Uçak Mühendisliği Lisans 1978 – raufakbaba@gmail.com
ESOGÜ Makine Mühendisliği Lisans 2.Sınıf – ahrar@shm.aero
ESOGÜ Makine Mühendisliği Lisans 2020 – hakan@shm.aero
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 2012, İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans 2014 – ahmetemin@acromach.com
Light Sport Aircraft – LSA
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2. TASARIM

olarak tarafımızca tasarlandı (Şekil 2.a, Şekil 2.b ve Şekil
2.c). Önemli tasarım parametrelerinden bazıları Tablo
1’de verilmektedir.

Atmaca LSA, üstten kanatlı, tamamı metal, iki kişilik yanyana oturma konfigürasyonlu, “tricycle”6 sabit iniş takımına sahip 100 hp piston motor ile güçlendirilmiş bir uçak

Tasarıma kanat profili belirlenerek başlandı, ilk aşamada

a)

b)

c)
Şekil 2. a) ATMACA LSA Ön Görünüş, b) ATMACA LSA Sol Görünüş, c) ATMACA LSA Üst Görünüş
6

Önde bir burun tekerleği ve uçak ağırlık merkezi arkasında iki tekerlek düzenlemeli iniş takımı – “tricycle”
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Tablo 1. Tasarım Parametreleri
Maksimum Kalkış Ağırlığı

600kg

Motor Gücü

100 hp

Kanat Profili

NACA 4415

7

Kanat Alanı

10.88

Düşey Kuyruk Alanı

1

Yatay Kuyruk Alanı

2

Kalkış Rulesi (Kuru, Asfalt Pist)

259 m

Menzil (14 litre rezerv yakıtla)

920 km

NACA8 veritabanı incelenerek özellikle yumuşak perdövites9 geçişi nedeniyle NACA 4415 tercih edildi [2,3]. Piyasadaki malzeme bulunabilirliği göz önünde bulunduruldu ve yapısal gerekliliklere uygun olarak NACA 4415
kanat profili seçildi.

Uygun kanat profili belirlendikten sonra kanadı oluşturan
ana taşıyıcı kiriş10, sinir11, kaplama sacları gibi yapısal elemanlar ile bağlantı elemanlarının hesaplamaları yapıldı,
buna göre malzeme tipleri ve kalınlıkları belirlendi, boyutlandırılmaları ve teknik çizimleri yapıldı.
Yapısal elemanlarda kullanılmak üzere, havacılık alüminyum alaşımlarından 6xxx serisinden; hafiflik, yüksek korozyon ve yorulma direnci, kolay işlenebilirlik ve yüksek
gerilme mukavemeti özellikleri sebebiyle Al 6061-T6 tercih edildi [4]. Kanat teknik çizimlerine son şekli verildikten
sonra gerekli malzemeler temin edildi ve kanat prototip
imalatı sürecine geçildi.

3. İMALAT
Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nin destekleriyle, kanat imalatı Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde yapıldı.

Şekil 3. NACA 4415 Kanat Profili İçin Aerodinamik Katsayılar [2]

Kanat Profili – “airfoil”
National Advisory Committee for Aeronautics – NACA
9
Kritik hücum açısının geçilmesiyle kanat üst yüzeyinde oluşan akım ayrılması sonucu tutunma kaybı – perdövites
10
Kanat ana taşıyıcı kirişi – “lonjeron”, “spar”
11
Kanat kesit yapısal elemanı, sinir – “rib”
7
8
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Şekil 4. Al 6061-T6 İnce Levha İle Kanat İskeletinin Kaplanması ve Perçinlenmesi İşlemi

Şekil 5. Al 6061-T6 Kanat Ön Sinirleri

Şekil 6. Al 6061-T6 Kanat Arka Siniri

İmalat aşamalarını gösteren fotoğraflar Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7’de verildi.

4.TEST
Kullanılacak parçaların temini ve imalat yöntemleri hususundaki süreç hakkında bilgi vermesi sebebiyle, testler fiziki olarak gerçekleştirildi. Özgün uçak tasarımının
bir gerekliliği olarak, kanadın uçuş esnasında maruz kaldığı yüklerin simüle edildiği ilgili statik ve dinamik testler yapıldı.
12

Şekil 7. Montajı Tamamlanmış Kanat İskeleti

Bu testte, 155 “knots” dalış hızında basınç dağılımları ve
uçuş sırasında oluşabilecek +4 / -2 limit yük faktörlerinin
etkisiyle kanat üzerinde oluşacak yüklemeler ele alındı
[5]. Kanadın bu kuvvetlere dayanma limiti, statik yük testi
ile doğrulandı ve üretim şartnamesindeki iki ölçüte bakıldı [6]. Birinci ölçüte göre uçağın maksimum kalkış ağırlığının dört katı ağırlığa karşılık gelen ve malzemenin elastik sınırını temsil eden limit yük faktörü +4 için yükleme
yapıldı. Bu durumda kanat üzerinde kalıcı deformasyon
oluşmaması gerekir. İkinci ölçüte göre ise, yükleme 1,5

1 knots=0.514 m/s, Hız birimi - knots
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a) +6 Yük Faktörü İçin Yüklemede Kanat Yandan Görünüş
a) +6 Yük Faktörü İçin Yüklemede Kanat
Yandan Görünüş

b) Prototip Kanat +6 Yük Faktörü İçin Yükleme Esnasında
Şekil 9.

b) Kanat Profili Boyunca Basınç ve Yük Dağılımı
Şekil 8.

emniyet katsayısı ile çarpılarak kanat üzerine tasarımsal
maksimum yük faktörü +6 için yükleme yapıldı [7].
İmalatı tamamlanan kanadın statik testinde kullanılmak
üzere ağırlıkları 1-50 kg arasında değişen çeşitli ağırlıktaki kum torbaları hazırlandı. Bu torbalarla, dalış hızında
kanat üzerinde oluşan basınç dağılımına uygun şekilde
önce +4 yük faktörü için ardından +6 yük faktörü için kanat üzerine yükleme yapıldı, yük altında ve yükleme sonrası oluşan deformasyonlar gözlemlendi. Deneye ilişkin
fotoğraflar aşağıdadır.
Kanat statik testi tamamlandıktan sonra kanat yapısal
olarak incelenerek bağlantı elemanlarında, kanat kaplama sacında ve diğer elemanlarda kopma, burulma, burkulma, buruşma, çatlak ve deformasyon kontrolü yapılarak kanadın yüklemeye verdiği tepki kontrol edildi [8].
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Şekil 10. +6 Yük Faktörü İçin Statik Yükleme Sonrası Kanat
Yüzeyindeki Elastik Burulma Deformasyonları

Test sonuçlarıyla ilgili detaylı rapor ve grafikler oluşturulduktan sonra dinamik test hazırlıklarına başlandı. Öncelikle kanat üstüne uygulanacak dinamik yükü oluşturan
sistem ve bu sistemin kanat üzerinde hangi noktaya etkiyeceğinin hesaplamaları yapıldı. Rezonans oluşturmak
için bir motor sürücüsü yardımıyla devri ayarlanabilen
elektrik motoru ve istenen titreşim frekanslarını elde et-

37

Şekil 11. Kanat Dinamik Test Sistemi

Şekil 12. a) Kanat Rezonans Frekansında İvme-Zaman Grafiği, b) Çeşitli Frekanslar İçin İvme-Zaman Grafiği

Şekil 13. Testler Sonrasında kanat Üzerinde Çatlak Kontrolü Yapılırken
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mek amacıyla motor miline bağlanabilen dengesiz ağırlık hazırlandı.
Maksimum titreşim genliğinin elde edildiği rezonans frekansı değeri teorik olarak belirlendi. Rezonans frekans
değeri akıllı telefon akselerometresi yardımıyla doğrulandı. 2 milyon çevrim13 hedefine ulaşana kadar 69 saat 27
dakika boyunca rezonans frekansı ile titreşim uygulandı.
Test sonunda ana taşıyıcı kiriş, sinirler, bağlantı parçaları,
perçinler ve kaplama sacları incelendi. Kök kısmında bulunan perçinlerin bir kısmı sökülerek perçin delikleri incelendi. Gövde ve kanat desteği14 bağlantılarında çatlak
kontrolü ve ana taşıyıcı kirişte buruşma kontrolü yapıldı,
herhangi bir kusur gözlemlenmedi.

5. SONUÇ
Özgün bir uçak tasarımı yapmak uzun bir Ar-Ge sürecidir.
Uçağın aerodinamik olarak uygun bulunan bir parçasının
yapısal nedenlerle uygun olmaması, imalat için gerekli
malzemelerin temininde yaşanan sıkıntılar, istenen ergonomi ve estetiğin yakalanamaması gibi birçok neden,
tasarımın tekrar tekrar gözden geçirilmesini gerektirir.
Bu uzun yolculuğun ilk aşaması olarak görünen kanat
tasarım ve imalat süreci başarıyla tamamlandı. İlerleyen
aşamalarda yatay ve dikey kuyruk, gövde, kontrol yüzeyleri, iniş takımları gibi ana elemanların yapısal detay
tasarımlarının tamamlanmasıyla imalat ve testlerinin
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bütün bileşenlerin
teker teker ve sırayla testten geçmesi üzerine son aşama
doğal olarak elemanların sistem olarak bütün halinde bir
araya getirilmesi ve sonucunda uçurulmasıdır. Bu iş, uzun

13

Çevrim – “cycle”

14

Kanat desteği – “hobon”, “strut”
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ve zorlu ve bir o kadar da azim ve cesaret gerektiren iştir. Ancak bugün verdiğimiz emeklerin ardından benzer
projelere cesaret bulacak havacı dostlarımızı hissetmek
bizlerin yüreklerini uçurduğu gibi Atmaca’mızı da uçuracağına eminiz.

KAYNAKÇA
1.

Görsel. 2020. Sivrihisar Havacılık Merkezi, https://
www.shm.aero/, son erişim tarihi: 26.05.2020.

2.

Jacobs, N., Ward, E., Pinkerton, M. 1933. Technical
Report 460: The Characteristics of 78 Related Airfoil
Sections from Tests in the Variable-Density Wind Tunnel, http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/1933/
naca-report-460.pdf, son erişim tarihi: 26.05.2020

3.

Von Mises, R. 1979. Theory of Flight, ISBN:978-08446-2599-7, McGraw-Hill Publications in Aeronautical
Science.

4.

Lomax, L.T. 1996. Structural Load Analysis for Commercial Transport Aircraft: Theory and Practice, ISBN:
978-156-34-7114-8, American Institute of Aeronautics
and Astronautics,

5.

Torenbeek, E., Wittenberg H. 2009, Flight Physics:
Essentials of Aeronautical Disciplines and Technology,
with Historical Notes, ISBN: 978-140-20-8663-2, Springer Science & Business Media.

6.

Standard Specification for Design and Performance
of a Light Sport Airplane, Designation :F2245 - 12d,
ASTM.

7.

Bertin, J.J., Smith, L.M. 1979, Aerodynamics for Engineers, ISBN: 978-013-06-4633-0, Prentice-Hall.

8.

İnan, M. 2001, Cisimlerin Mukavemeti, ISBN: 978-97574-6305-4, İTÜ Vakfı.

YERLİ ÜRETİM

39

MODERN ÇELİK TEKNE
Murat Durakpaşa1

1. GİRİŞ
Viyana Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra çalışmam Viyana’da Demir Çelik Tesisleri tasarımı ile başladı. Daha sonra ağır sanayide hem
tasarıma, hem proje müdürlüğüne devam ettim. En son
çalıştığım yer İskenderun Demir Çelik Tesisinin (İSDEMİR)
modernizasyonu oldu.
İSDEMİR tesisini bitirdikten sonra bir hobi şeklinde
amatör yelkenli tekne yapmayı düşündüm. Ülkemizin
üç tarafının deniz ile çevrilmiş olması, ülkemize birçok
avantaj getirmektedir. Türkiye' deki koylar ve tabiatın
güzellikleri, insanlarımızın en çok sevdikleri yerlerdir.
Bu anlamda da böyle bir tekne yapmak bana çok çekici
göründü.
Düşündüğüm, klasik tekne yerine modern bir tekne olması ve gövdesinin çelik konstrüksiyon olmasıydı. Çelik
tekne maliyetleri Avrupa’da çok yüksek olmaktadır. Bizim
1

sanayimiz çelik konstrüksiyonları daha uygun fiyatlarla
yapabilmektedir. Tasarımı yaptıktan sonra Ankara’da Kazan Sanayi Sitesinde tanıdığım ve daha önce İSDEMİR'e
Türkiye’nin en büyük vinçlerinin kaynaklarını yapmış olan
Recep Usta’ya (RR Makina) yaptığım tasarımları gösterdim. Recep Usta da tekneyi atölyesinde imal etmeyi kabul etti.
Tekne için gereken gemi sacını (4736) 5mm olarak Erdemir' den getirttim. Gemi sacı kalitesi, çelik tekne yapımı
için kullanılması en uygun olan malzemedir.
Çelik teknenin çok ağır olacağı, her zaman söylenen bir
şeydir. Ancak, tekneyi “Hafif Yapı” tasarım yöntemini modern tasarım tekniklerini kullanarak tasarlamanın birçok
avantajlar getireceğini düşünüyordum.
Takribi 10,5 m‘lik bir tekne tasarımını yapmam 3 ay bir zaman aldı ve tekne tasarımını üç boyutlu tasarım şeklinde
yaptım.

Makina Mühendisliği Mühendislik Danışmanı / Viyana Avusturya – murat.durakpasa@gmail.com
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Fotoğraf 1. Denize İndirilmiş Tekne Seferihisar Teos Marina’da

Fotoğraf 2. Tekne Kaburga Elemanlarının Imalat Aşaması

2. TEKNE TASARIM PARAMETRELERİNİN
BELİRLENMESİ
Tasarıma başlamadan önce aşağıda listelenmiş olan tekne
özelliklerinin ve tasarımı etkileyecek belli başlı etkenler ile
tasarım yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir:
-

Tekne seçimi, tipi

-

Kullanım amacı

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel

-

Ana boyutlar

-

Bütçe

-

Çalışma planı

-

Bilgisayar destekli tekne tasarımı

-

Hidrostatik ve Stabilite

-

Gövde tasarımı

-

Kuvvetler ve momentler

-

Direnç bileşenleri

-

Gövde şeklinin dalga direncine etkisi

-

Salma ve Dümen Tasarımı (NACA)

-

Yelken ve Teçhizat Tasarımı

-

Dümen dengesi

-

Pervane ve Motor

Bu hususlar dikkate alınarak, tekne tasarımı için aşağıda
listelenmiş olan seçimler yapılmıştır:
AĞIRLIK

:

8750 KG

BOY

:

10,5 M

EN

:

3,47 M

SU HATTI BOYU (LWL) :
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Motor

:

40 PS Volvo Penta Sail Drive

Yelken direği yüksekliği :

14 m

Bumba

:

5m

Genova yelken alanı

:

28 m2

Ana yelken alanı

:

32 m2

3. TEKNE VE YELKEN TASARIMI
Tekne tasarımında önce hidrostatik ve denge hesaplarının
yapılması gerekmektedir. Denge hesaplarında teknenin
tipinin tespit edilmesi ve bu tipe göre tekne yapısının tasarımı oluşturulmalıdır.
Tekne tasarımı için kullanılabilecek yazılımlar : CATIA, AutoCad, MAXSurf, Ansys, Femap, Rhino Marine.
Max Surf gereken standartları kullanarak birçok tekne hesaplarını gerçekleştirmektedir.
Teknenin yelkenlere etki eden rüzgar güçleri altında aşırı
yatmasını hatta devrilerek alabora olmasını engellemek
için, tekne denge hesaplarının yapılması gerekmektedir.

4

Fotoğraf 3. Genova Furling İmalatı İzmir Sanayi

Fotoğraf 4. Tekne İçi Mobilya İmalatı

Şekil 1. Tekne Denge Kuvvetleri [1]
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Bu denge hesaplamalarında salmanın ağırlığı, hidrodinamik yapısı, uzunluğu ve aynı zamanda teknenin kesitinin
tasarımı, teknenin yatmasına karşı daha güçlü bir moment
yaratmaktadır. Bunların tamamı tekne tipine bağlı olarak

oluşturulacak konstrüksiyonlardır. Yarış teknelerinin şekilleri gezi teknelerinden biraz daha değişik olmaktadır. Tekne dengesi için ağırlık merkezinin belirlenmeside önemlidir. Bu belirlemede teknenin içindeki ağırlıkların dahil
edilerek yapılması gerekmektedir (motor ağırlığı, tanklar
ve diğerleri) [2].
Tekne direğinin ve yelkenlerin alacağı rüzgar kuvvetlerinin hesaplanması sonuçta teknenin yelkenlerle yapabileceği hızı belirlemektedir.
Gezi teknelerinde aynı zamanda konforlu bir seyir yapılması teknenin dalgalarda hoplayıp zıplamaması da
önemlidir.
Yelken tasarımlarında rüzgarın çeşitli yerlerden gelen açıları ve teknenin gelen rüzgar kuvveti ile hızının belirlenmesi aynı zamanda teknenin dengeli bir hızının olması
önemlidir.

Şekil 2. Yelken Tasarımı

Fotoğraf 5.Teknenin Ankara’da İmalatı Sonrasında Seferihisar’a Ulaşması ve Vinç
Yardımıyla Suya İndirilmesi

4. SALMA TASARIMI
Salma tekne için en önemli yapılardan birisidir. Teknenin
dengesini sağlar, yelken rüzgârı alındığında teknenin yatmaması ve alabora olmaması için gereklidir. NACA2 ile tasarlanan salmalar, teknelerde denge hesapları ile uygun
şekilde yerleştirilir.
Salmanın tekne ile bağlantısı statik hesaplarda en önemli
konumlardan birisi olmaktadır.

Şekil 3. Rüzgara karşı Tekne Hızı [3]
2

NACA (National Advisory Committee for Aeronautics ) 0010 Salma şeklini belirler.
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nin konstrüksiyonunun statik ve dinamik hesaplarla belirlenmesi gerekmektedir.
Teknenin tasarımı için yapılan statik hesaplarda teknenin
çeşitli noktalarında oluşan kuvvetleri ve momentleri dahil ederek gövdede oluşan streslerin hesaplanması gerekmektedir. Teknenin sac kalınlığı oluşan streslere göre
"Hafif Yapı" ile belirlenebilirse, çelik tekne ağırlığı çok fazla artmadan tasarım gerçekleştirilebilir.
Fotoğraf 7. Salmanın Gövdeye Bağlantı Konumu

5. SONUÇ
Yukarıda belirtilmiş olan üç boyutlu tasarım teknikleri kullanılarak "hafif çelik yapı“ şeklinde yapılan tasarımla, tekne
ağırlığı planlanan 8750 kg mertebesinde tutulabilmiştir.
Tasarlanan tekne Ankara’da imal edilip Seferihisar’a nakledilmiş ve 2018 yılında denize indirilmiştir. İki yıldır kullanılan tekne ile 8 knot mertebesinde hızlara ulaşılmıştır.
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Fotoğraf 8. Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Salma Bağlantısı Statik
Hesabı

Teknenin yüzerken yatması ve salmanın tekneyi tekrar
aynı konuma getirmesi 2 ton üzeri ağırlık kuvvetinin sürekli tekne gövdesine belirli moment ile baskı yapmasına
neden olmaktadır. Bu yüzden salmanın bağlantı yerleri-
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Fotoğraf 9. Üç Boyutlu Tekne Tasarımı
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YERLİ ÜRETİM

MOTOR KAPUTU ALÜMİNYUM VE ÇELİK
MALZEME DIŞ PANEL DEFORMASYON
KARŞILAŞTIRMASI
Kurtuluş Uçar*
Her geçen gün otomotiv üretiminde emisyon değerlerinin
önemi katlanarak artmaktadır. Bu kapsamda, yeni motor
geliştirme, yakıt katkısı vb çalışmaların yanında araç
hafifletme çalışmalarının da önemi büyüktür. Bu doğrultuda,
kullanılan panel kalınlıklarının azaltılması, alternatif
malzeme kullanımı (alüminyum, kompozit) vb değişiklikler
yapılmaktadır. Fakat aracın dış panel kalınlıklarının belli bir
değerin altına düşürülmesi hem estetik hem de üretilebilirlik
açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Güvenlikten
ödün vermeden ve konfordan vazgeçmeden az yakıt tüketen
otomobiller için hafif, fakat mukavemeti yüksek alaşımların
kullanılması otomobil üreticilerinin önemli hedefleri arasında
yer almaktadır. Alüminyum, gibi hafif yapı metalleri, otomotiv
endüstrisinde yakıt tasarrufu için gerekli hafif malzeme
seçiminde önemli potansiyel kullanım alanına sahiptir.
Bu doğrultuda, kullanılacak alüminyum motor kaputu
paneli hem ağırlık hem de üretilebilirlik açısından avantaj
sağlamış olacaktır. Alüminyum levhalar hızla gelişmekte
olan otomotiv endüstrisinde kullanımının her geçen yıl daha
da artmasına neden olmuştur. Bu çalışma, çelik motor
kaputu ile alüminyum motor kaputu dış paneline uygulanan
deformasyon testlerinin karşılaştırılmasını yapmak amacıyla
hazırlanmıştır.
*

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş, Ar-Ge Merkezi, Bursa - kurtulus.ucar@tofas.com.tr
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1. GİRİŞ
Otomotiv sektörü sürekli olarak farklı ihtiyaçlarla karşılaşan dinamik bir sektördür. Sürücülerin yüksek performans ve güvenlik, daha fazla konfor ve yakıt tasarrufu
gibi istekleri sektörü malzeme açısından da yeni arayışlara itmektedir. Tüm bu talepler ele alındığında geleceğin otomobillerinde alüminyum malzeme kullanımının
artarak devam edeceği öngörülmektedir. Alüminyum
panel, çelik panele nazaran ortalama üç kat daha hafiftir.
Taşıtlarda iç ve dış paneller, alüminyum levha uygulamalarıyla önemli hafifleme sağlayan ve taşıt ağırlık azaltma
çalışmalarına büyük katkıları olan parçalardır. Bugün Kuzey Amerika’da General Motors’un Precept, Ford’un Prodigy ve Daimler-Chrysler’ın ESX3 modelleri, Avrupa’da ise
Audi’nin A8 ve A2 modelleri tamamen alüminyum gövdeli olarak üretilmektedir [1]. Alüminyum levha üreticileri
tarafından, bu uygulamalar için kritik özellikler olan
•

Geri kazanılabilirlik

•

Düşük malzeme üretim ve uygulama maliyetleri

•

Yapısal kararlılık ve dayanıklılık, vuruk ve darbe direnci, çarpışma dayanıklılığı için yeterli mukavemet
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•

Gerdirme, bükme ve derin çekme operasyonları için
yeterli şekil verilebilirlik

koşullarını sağlayacak alüminyum alaşımlı levha üretimi
ve uygulaması için, çok kapsamlı araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapılmaktadır [2]. Alüminyum levha alaşımlarının otomotiv uygulamalarındaki kullanım alanları oldukça geniştir. Otomobil gövde panellerinde AA6016 ve
AA6111 alaşımları tercih edilmektedir. AA6016 alaşımları
Avrupa’da araba gövde panellerinde, AA6111 alaşımları
ise genellikle Kuzey Amerika’da tercih edilmektedir [3].
Aynı kalınlıktaki yüksek mukavemetli çelik paneller, yumuşak çelik panele göre daha fazla dış direnç sağlar veya
azaltılmış panel kalınlığında ağırlık tasarrufu ve eşdeğer
dış direnci sağlayabilir. Fakat yüksek mukavemetli çelik
panel kullanımı yaya güvenliği testlerin negatif sonuçlanmasına neden olabilir.
Kullanılacak olan panel sertlikleri algılanan kalite içinde
önem arz etmektedir. Dolu yağmuru, taş çarpması, yüksekten düşen bir futbol topu gibi durumlar panel üzerinde göçük oluşturabilecek durumlar. Kullanıcılar bu gibi
durumları kalite algısı olarak değerlendirilebilir. Malzeme
özellikleri ve malzeme kalınlıkları deformasyon direnci
üzerindeki etkisi panel tasarımında öncelikli bir konu haline gelmektedir.
Bu çalışmada çelik motor kaputu ile alüminyum motor
kaputu paneline uygulanan panel deformasyon testinin
sonuçları karşılaştırılacaktır. Bu test, motor kaputu panel
üzerinde oluşabilecek her türlü çöküntüye karşı dayanımı
belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

Şekil 1. Deformasyon Testi Kuvvet Uygulama Noktaları

için motor kaputu tasarımı gerçekleştirilirken bu handikaplar her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
Her otomobil üreticisinin kendine ait tasarım standartları vardır. Şekil 1’de gösterildiği üzere test standartlarına
göre motor kaputu dış panel üzerine belirli aralıklar da
yatay ve dikey olmak üzere çizgiler çizilir ve bu çizgilerin
kesişim noktaları yük uygulanacak noktalar olarak belirlenir.
Şekil 2’de gösterilen test makinası ile numaralandırılmış

2. MOTOR KAPUTU PANEL DEFORMASYON TESTİ
İnsanlar otomobillere günlük hayatta farkında olmadan
kötü kullanım gerçekleştirmektedir. Otomobil üreticileri
bu kötü kullanım koşullarını ürettikleri araçlar üzerinde
test etmek ve araçlarını bu doğrultuda geliştirmek zorundadırlar. Motor kaputu panel deformasyon testi, motor
kaputu dış paneli üzerinde oluşabilecek her türlü çöküntüye karşı dayanımı belirlemek için yapılır (Kaputu kapatırken, el ile kaput üzerine bastırma, aracı motor kaputundan doğru bastırarak geriye doğru itme vs).
Motor kaputu daha rijit bir yapı ile daha sert daha kalın
dış panel kullanılarak tasarlanabilir. Tüm bu çalışmalar
motor kaputu panel deformasyon testi için pozitif yönlüdür. Fakat yaya güvenliği testlerini olumsuz etkileyeceği

Şekil 2. Deformasyon Testi Kuvvet Uygulama Makinası
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3. TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Yukarıda belirtilen ifadelerde olduğu gibi otomotiv sektöründe emisyon değerlerinin önemi her geçen gün
artmaktadır. Emisyon değerlerini düşürmenin kolay ve en az maliyetli yolu mevcut teknolojiler ile ağırlık azaltmadır.
Ağırlık azaltma konusunda en iyi malzemelerden biri alüminyumdur. Aşağıda çelik malzeme motor kaputu ile
alüminyum motor kaputu dış paneline uygulanan deformasyon testi sonuçunda ortaya çıkan kuvvet / yerdeğişim eğrileri
gösterilmektedir.
Çelik malzeme panele göre yaklaşık 2kg avantaj sağlayan alüminyum panelin performansı test edilmiştir. Çelik
malzeme motor kaputun
da3.panel
0,7 mm’dir,
Şekil
Zebra kalınlığı
Efekti ile Yüzey
Kontrolüalüminyum motor kaputunda ise panel kalınlığı 1,0 mm’dir.

Şekil 4. Alüminyum Panel Kuvvet-Yer Değişimi Eğrileri
Şekil 4. Alüminyum Panel Kuvvet-Yer Değişimi Eğrileri
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noktalara test standartlarının belirtmiş olduğu kuvvet
uygulanır ve geri çekilir. Uygulama esnasında kuvvet/
yerdeğişim eğrisi çıkartılır. Test sonrasında motor kaputu dış paneli üzerinde herhangi bir deformasyon, görsel
bozukluk, çukur vb. olmaması gerekir. Tüm noktalar tek
tek kontrol edilir ve zebra efekti dediğimiz yüzey üzerine ışık demetleri yansıtılarak yüzey üzerinde herhangi bir
deformasyon veya ışık kırılımı olup olmadığının kontrolü
sağlanır (Şekil 3).

3. TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Yukarıda belirtilen ifadelerde olduğu gibi otomotiv sektöründe emisyon değerlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Emisyon değerlerini düşürmenin kolay ve en
az maliyetli yolu mevcut teknolojiler ile ağırlık azaltmadır. Ağırlık azaltma konusunda en iyi malzemelerden biri
alüminyumdur. Aşağıda çelik malzeme motor kaputu ile

alüminyum motor kaputu dış paneline uygulanan deformasyon testi sonuçunda ortaya çıkan kuvvet/yerdeğişim
eğrileri gösterilmektedir.
Çelik malzeme panele göre yaklaşık 2kg avantaj sağlayan
alüminyum panelin performansı test edilmiştir. Çelik malzeme motor kaputun da panel kalınlığı 0,7 mm’dir, alüminyum motor kaputunda ise panel kalınlığı 1,0 mm’dir.
Aşağıdaki grafikte kuvvet yer değişimi eğrilerinin değerlerinin karşılaştırması gösterilmektedir. Her noktaya
400N’a kadar kuvvet uygulanarak geri çekilmektedir.
400N kuvvete ulaşıldığında noktanın max. yer değişim
değeri belirlenir. Max. yer değişim değerleri karşılaştırıldığında alüminyum panel ile çelik panel arasındaki yer
değişim değerlerinin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Max. yer değişim farkları 0mm ile 2,5mm arasındadır.

Şekil 5. Çelik Panel Kuvvet-Yer Değişimi Eğrileri
Şekil 5. Çelik Panel Kuvvet-Yer Değişimi Eğrileri
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Şekil 6. Alüminyum ve Çelik Panel Deformasyon Test Karşılaştırması

4. SONUÇ

TEŞEKKÜR

Alüminyum panel basılabilirlik, üretilebilirlik ve boyanabilirlik proseslerine bakıldığında çelik malzeme panelden
farklı bir davranış sergilemediği görülmektedir. Sağladığı
ağırlık avantajının yanında basılabilirlik anlamında çelik
malzeme panele göre artısının olduğu söylenebilir.

Bu çalışma TEYDEB 3150096 Projesi kapsamındaki maddi
destek ile tamamlanmış olup yazarlar Tübitak’a teşekkürü
bir borç bilirler.

Yapılan bu çalışmada görülüyor ki, çelik panel ile alüminyum panel arasında benzer davranışlar sergilemektedir.
Alüminyum motor kaputu, çelik motor kaputuna göre
performans olarak benzer ağırlık olarak ise avantaj sağlamaktadır. Bu sonuca göre ağırlık azaltma çalışmalarında
alüminyum dış panel kullanımı avantaj sağladığı açıkça
görülmektedir.
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ULUSLARASI TASARIM VE İMALATTA
YERLİ BİR KURULUŞ
Gürel Gencer 1

1. GİRİŞ
IŞIK MÜHENDİSLİK olarak 2002 yılından beri daha çok ağır
hizmet sınıfı vinçler olmak üzere hidromekanik ekipman
ve savunma sanayi için özel tasarım ve imalatlar yapmaktayız.
IŞIK Makine’ de genç mühendisler olarak başlayan, IŞIK
Makine’ nin faaliyetlerini durdurmasını takiben kendi başımıza, Erdemir grubuna ürettiğimiz nispeten küçük kapasiteli vinçlerle 2002 yılında devam eden maceramız 2005 yılında İSDEMİR’e 6 adet 320/70/10 ton kapasiteli dört kirişli
pota vinçleri üretimiyle farklı bir kulvara geçti. Finansman
ve üretim tesisi konusunda destek ihtiyacımız nedeniyle
Aydıner İnşaat’ın değerli ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz,
Türkiye’ de yapılamayacağı düşünülen, ama başarıyla 18
ayda tamamlanan Türkiye’ nin bu çok önemli ve büyük
vinç projesinden sonra; sırasıyla, İzmir Demir Çelik, Kap-

tan Demir Çelik, Özkan Demir Çelik, Kroman Demir Çelik,
Ege Çelik, Yolbulan, Kardemir gibi Türkiye’ nin önemli çelik
üreticilerinin pota ve şarj vinçleri siparişlerini aldık ve ard
arda hızla tamamladık. Bu projeler sonrasında da hala bu

Resim 1. İSDEMİR 320/75/10 MT Kapasiteli Vinci Şarj Sırasında

1

Işık Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ankara – Genel Müdür – gencer@isikmuh.com.tr

*

http://www.hoistmagazine.com/features/turkey-s-biggest-ever-crane-job/http://www.siemens.com.tr/i/content/3278_2_advance_07_07.pdf
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şirketlere üretimlerimiz devam ediyor. 320 ton vinçlerle
ilgili olarak sektör dergilerinde o zaman çıkan yazılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.*

2. TAMAMLANMIŞ ÖNEMLİ PROJELER
2011 yılında şirketimiz için bir diğer dönüm noktası ArcelorMittal Belçika için otomatik 140/40/35 ton kapasiteli
slab taşıma vinci ihalesini almak oldu. ArcelorMittal grubunun “benchmark” tesisi olan, gerek üretim gerek satın
alma süreç ve talepleri çok üst düzeyde olan, ek şartnameler ve şirket standartları (boya, kaynak, iş güvenliği
v.b) hariç 204 sayfa özel teknik şartnameye sahip bu proje
ve müşterimizin yetkin mühendisleri, tasarım ve üretim
yeteneklerimize ve bakış açımıza sınıf atlattı. Küçük gibi
görülen ayrıntıların, standartlara tüm detaylarıyla hakim
olmanın, tüm detayları öncelikle kağıt üstünde çözmenin, çözümleri son dakikaya bırakmayıp sorunlar ortaya
çıkmadan ele almanın ve iş disiplininin ne kadar önemli
olduğunu memnuniyetle yaşadık ve gördük. Elbette, bu
süreç buraya yazdığımız kadar kolay olmadı. İnsanlar gibi
şirketlerin de kötü alışkanlıkları oluyor ve şirketlerin onlar
yerine iyi alışkanlıkları koyması insanlardan daha sancılı
olabiliyor.

Bu işin bize öğrettiği diğer önemli konu, Batı Avrupa’ da
kendi elemanlarımızla sofistike bir vinci (dünyanın en sofistike slab vinci tanımı ArcelorMittal proje müdürüne ait)
monte edip, devreye alabildiğimizi görmek oldu. Özellikle; iş güvenliği kurallarının ne kadar önemli ve taviz verilemez olduğunu, iş programları ve risk analizlerinin doldurulması gereken sonra da çoğu zaman kağıt üstünde
kalan işler olmadığını, tüm bu süreçlerin işin bel kemiğini
oluşturduğunu ve projeyle beraber yaşayıp çalıştığını yaşayarak öğrendik. Bu sürecin hem şirket ortak ve yöneticileri olarak bize, hem de sahada da çalışan elemanlarımız
başta olmak üzere, tüm çalışanlarımıza önemli kazanımlar
sağladı.
2.1 İş Ahlâkı ve Disiplini ile Sürekli Öğrenme ve Araştırmanın
Başarıdaki Yeri
Yeri gelmişken; mühendislerimize ve mühendis adaylarımıza bu proje süresince gözlediğim bazı önemli noktaları aktarmak isterim. Bir kişi bile etkilense kardır. Belçikalı
kontrol mühendislerimizden birisinin uçağı Esenboğa’
ya saat 16.00 da inmişti. Bizim için normal olan, o saatte
indikten sonra otele gidip, sabah fabrikada kontrollere
başlamaktır. Ancak, bu değerli mühendis arkadaşımız

Resim 2. ArcelorMittal Belçika 145/40/35 Ton Kapasiteli Otomatik Slab Taşıma Vinci
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(proje boyunca çok tartıştık ama proje sonunda arkadaş
olmuştuk artık), havaalanından 1 saatte fabrikamıza gelip kontrollerine başlayıp, ertesi gün de sabah saat 8.00’
de kontrollerine devam etmişti. Yine aynı kişi, başka bir
ziyaretinde sabah erken saatlerde Belçika’ ya dönüş uçağına binmeden gece yarısı fabrikamıza uğramış, gece
vardiyasında bir iki noktayı kontrol etmiş ve ülkesine
ancak ondan sonra görevini yapmanın rahatlığı içinde
dönmüştü.
Bu deneyimli bir mühendisin yaklaşımıydı. İş ahlakı ve
disiplini açısından deneyimsiz mühendislerin de ondan
bir farkı yoktu. Proje başında kontrol ekibinde olan deneyimsiz bir makine mühendisi ise 1,5 yıllık proje sonrasında
artık Türkiye’ deki birçok vinç uzmanından çok daha ileri
düzeye gelmişti. Bu, onun daha zeki olmasından kaynaklanmıyordu. Mesleğini ciddiye almasından, eline geçen
standartları, teknik belgeleri, katalogları dikkatli bir şekilde okumasından, mesleğine zaman ayırmasından, kısaca
iş disiplini ve çalışkanlığından kaynaklanıyordu.
Bu özelliklerin (işini ciddiye alma, çalışkanlık, okuma, araştırma ve inceleme) yapacağınız iş ne olursa olsun ne kadar
büyük fark yaratacağını ne kadar vurgulasam azdır. Bun-

ları yapmayıp, sadece verilen işleri asgari eforla yerine getirmekle tatmin olan mühendisleri gördükçe harcadıkları
potansiyellerine üzülüyorum.
İnsan belli bir yaşa geldikten sonra öğüt verme ihtiyacı
duyuyor. Genç mühendisler kusura bakmasın ama bunları
gerçekten önemli olduklarını düşündüğüm için paylaştım.
2.2 Projelerimizdeki İhracat Payı
2011’ de ciddileşen ihracatımız, izleyen yıllarda ciromuzun
yarısından fazlasını oluşturdu. Son yıllarda ağırlıklı olarak
ihracat odaklı çalışıyoruz. Belçika, Almanya, Fransa, İtalya,
Romanya, Gürcistan, Cezayir, Pakistan, Özbekistan, Malawi, Zimbabwe, Kırgızistan ihracat yaptığımız ülkelerdendir. İhracatımızın toplam ciromuza oranı 2016 yılında yaklaşık % 80, 2017 yılında % 51, 2018 yılında da % 26, 2019
yılında % 61 olmuştur. 18 yıllık toplam ciromuzdaki ihracat
oranı 2019 sonu itibariyle % 40’ a ulaşmış durumda.

3. ÖZEL BİR ÖRNEK – BELÇİKA- GHENT LİMANI GEMİ
BOŞALTMA VİNCİ
İlk projeyi başarıyla tamamladıktan sonra, yine ArcelorMittal Avrupa’ dan bir de otomatik çalışabilen gemi bo-

Resim 3. Ghent Limanında Arcelor Mittal için İmal Edilmiş Olan 800 MT/h Kapasiteli Liman Vinci
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Resim 4. MİLGEM Projesi için İmal Edilmekte olan HIZIR

Resim 7. Sarıgüzel HES Branşman

şaltma vinci siparişi aldık. Daha önce hiç tasarlamadığımız
tipte bir vinçti. Yine çok yoğun bir süreçten sonra, 800 MT/
saat kapasiteli kepçeli gemi boşaltma vincinin montajını
bitirerek, 2016 yılı sonunda devreye aldık. Bildiğimiz kadarıyla bu ve önceki slab vinci Türkiye’ den Batı Avrupa’
ya tasarım, üretim, yazılım, otomasyon, saha montajı ve
devreye alma dahil yapılan yüksek teknoloji içeren ilk vinç
ihracatlarıdır.

Resim 5. Kavşak HES Dolusavak Kapakları ve Vinci

Resim 6. Warsak Baraj ve HES Radyal Kapak Kaldırma
Mekanizmaları
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Demir cevheri ve kömür boşaltma amacı ile kullanılan
vinç, malzemenin fabrika içerisine taşınmasını sağlayan
üç ayrı konveyörden herhangi birine boşaltma yapmak
üzere tasarlandı. Bünyesinde birçok özel sistemi barındıran vinç kendi içinde bir tesis görüntüsündedir. Hopper
sistemi, üç ayrı şüt ile bir adet hareketli taşıyıcı konveyörü, belt-lifter sistemleri, fırtına kilitleri, otomatik yağlama
sistemleri, çarpışma önleme sistemleri, pozisyon kontrol
sistemleri, özel cevher ve kömür kepçeleri, ağırlık ölçme
sistemleri, salınım önleme sistemi, çevreye zarar verilmemesi için gelişmiş toz bastırma sistemi, bakım kolaylıkları için özel çözümler, bu alt sistemlerden bazılarıdır.
Tasarım, imalat, montaj ve devreye alma çalışmalarında
tüm ilgili EN standartlarına uyulmuş, CE işareti gerekleri
yerine getirilmiş, detaylı risk analizleri, tasarım modelleri oluşturulmuş ve birinci sınıf, dünya standartlarında
ve gurur kaynağımız olan bir ürün ortaya konulmuştur.
Tasarım, imalat, otomasyon, montaj ve devreye alma
aşamalarının tamamını IŞIK Mühendislik firmasının üstlendiği bu anahtar teslimi proje, Türkiye’de bir ilk olarak
kayıtlara geçmiş durumda. Bu vinçle ilgili ayrıntılı teknik
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bilgiyi ekteki özette bulabilirsiniz. Ayrıca, montaj sürecinin hızlandırılmış kaydı da https://www.youtube.com/
watch?v=QOj86TuWHj0 dan izlenebilir.

4. DİĞER PROJELERİMİZ VE HIZIR
Bu projelerle paralel olarak, Aselsan için ürettiğimiz su
üstü gemileri için torpido karşı tedbir sistemi (HIZIR)
vinci de firmamızda geliştirilmiştir. ASELSAN’la 2009
yılında “Böyle bir vinç yapabilir misiniz” sorusuyla başlayan çalışmalarımız, prototip geliştirilmesi, 3 adet prototip üretilmesinden sonra 2018 yılı itibariyle seri olarak
üretilmeye başlamıştır. Tasarım ve çevre koşulları, dokümantasyon gerekleri, endüstriyel ürünlerden çok farklı
olan bu proje de sonunda gurur duyduğumuz bir diğer
önemli proje olmuştur. Eskiden yurt dışında temin edilen bu sistem artık tamamıyla yerli olarak üretilebilmekte, MİLGEM gemilerinde kullanılmakta hatta ihraç da
edilmektedir. Halen seri üretimine devam etmekteyiz.
Bu projeyle ilgili ayrıntı bilgiyi de (https://www.aselsan.
com.tr/tr/cozumlerimiz/deniz-sistemleri/torpido-vetorpido-karsi-tedbir-sistemleri/hizir-suustu-gemileriicintorpido-karsi-tedbir-sistemi) bağlantısından alabilirsiniz.
Ayrıca, hidromekanik ekipmanlar konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. Halen Çalık Grubu’nun Malawi’deki Tedzani Barajı ve Hes ekipmanları (cebri boru,
kapaklar, santral vinci, ızgaralar, vb.) devam etmektedir.
Bunlara ek olarak GE Hydro’nun bütün dünyadaki HES
projeleri (Gilboa, Banja, Möglie, Toktogul, vb.) için onaylı
tedarikçi olarak sürekli çalışıyoruz. Bunlar dışında AGE
İnşaat Kavşak HES, Wapda Pakistan,Yüksel İnşaat Hacınınoğlu ve Sarıgüzel HES’e ait tüm hidromekanik ekipmanların tasarım, üretim, saha montajı ve devreye alma
çalışmaları da tarafımızca tamamlanmıştır. Bu projeler
ait örnek fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz.

5. SÜRMEKTE OLAN ÇALIŞMALARIMIZ
Daha önce Türkiye’de yapılmamış ve zorlu projeler bizi
heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu aralar da yine bizi
heyecanlandıran ve gurur duyduğumuz projelerle meşgulüz. Birisi Türkiye’nin en büyük çelik üreticilerinden birisinin (izin almadığımız için ismini paylaşmıyoruz ama sektörü takip edenler biliyordur) yeni çelikhane yatırımının
ağır hizmet vinçlerinin tasarım, imalat, montaj ve devreya
alınması. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük pota vinçleri
olacak 3 adet 550/200/30/20 Ton kapasiteli dört kirişli iki
arabalı hurda şarj vinçleri, 1 adet de 450 (650) /200/15 Ton
kapasiteli dört kirişli iki arabalı sıvı çelik taşıma vinci üzerinde çalışıyoruz. Köprü açıklıkları 33 ve 27 metre olacak
olan bu dev ve ağır hizmet sınıfı vinçler de umuyoruz ki
gururla anlattığımız projeler olacaklar.
Aynı zamanda, Türkiye’nin en büyük üreticisi olan diğer bir
çelik fabrikası için 185/45 t kapasiteli dört kirişli iki arabalı
ağır hizmet vinçleri üretimimiz devam etmektedir.
Savunma sanayi alanındaki çalışmalarımız da ciromuzda
önemli bir oran tutmamakla beraber devam etmektedir. Halen Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından denize düşen
uçaklardan kurtulma eğitimleri için kullanılacak olan simülatör vincin ve çevresel birimlerinin tasarım ve üretimi
de devam etmektedir. Gizlilik anlaşmamız nedeniyle çok
bilgi veremeyeceğimiz bu proje de bizi mesleki olarak heyecanlandıran bir başka projedir.

6. SONUÇ
Sonuç olarak, Sayın Orhan IŞIK tarafından IŞIK Kollektif şirketi olarak 1947 yılında başlatılan “Türkiye’ de yapılmayan
işleri yapacağım” idealini, günümüzde devam ettirmek,
bayrağı dik tutmak için elimizden geleni yapıyoruz ve
yapmaya devam edeceğiz.
Aynı yolda yürüyen tüm mühendislerin ve şirketlerin heyecan duyacakları projeleri, gururla tamamlama fırsatı
bulmalarını diliyorum.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MAYIS 2020



www.mmo.org.tr

54
EK 800 MT/h Kapasiteli Ghent Limanı Vinci Ayrıntılı Bilgileri
Demir cevheri ve kömür boşaltma amacı ile kullanılacak
vinç, malzemenin fabrika içerisine taşınmasını sağlayan
üç ayrı konveyörden herhangi birine boşaltma yapmak
üzere tasarlandı. Bünyesinde birçok özel sistemi barındıran vinç kendi içinde bir tesis görüntüsündedir. Hopper
sistemi, üç ayrı şüt ile bir adet hareketli taşıyıcı konveyörü, belt-lifter sistemleri, fırtına kilitleri, otomatik yağlama
sistemleri, çarpışma önleme sistemleri, pozisyon kontrol

sistemleri, özel cevher ve kömür kepçeleri, ağırlık ölçme
sistemleri, salınım önleme sistemi, çevreye zarar verilmemesi için gelişmiş toz bastırma sistemi, bakım kolaylıkları için özel çözümler, bu alt sistemlerden bazılarıdır.
Tasarım, imalat, montaj ve devreye alma çalışmalarında
tüm ilgili EN standartlarına uyulmuş, CE işareti gerekleri
yerine getirilmiş, detaylı risk analizleri, tasarım modelleri oluşturulmuş ve birinci sınıf, dünya standartlarında bir
ürün ortaya konulmuştur. Tasarım, imalat, otomasyon, montaj
ve devreye alma aşamalarının tamamını IŞIK Mühendislik firmasının üstlendiği bu anahtar teslimi
proje, Türkiye’de bir ilk olarak kayıtlara geçmiş durumdadır.

Resim EK1. Vincin Belçika’daki Montaj Aşaması

Resim EK2. Vincin Üst Bölümünün Kaldırılarak Alt Bölümün Üzerine Yerleştirilmesi
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145 ton kapasiteli slab elleçleme
vinci projesi zorlu bir projeydi.
7/24 saat çalışacak bir vinç olması
ve bu tempoda % 99,5 kullanılabilirlik şartı, operatörsüz olarak
tam otomatik çalışabilme özelliği
ve bunun getirmiş olduğu ileri
teknoloji ve iş güvenliği standartları, başlangıçta bizleri bu projeyle ilgili olarak biraz düşündürdü.
Ancak, özel vinçler sınıfında edinmiş olduğumuz birikimlerimiz ile
bu projenin üstesinden gelebileceğimizi düşündük ve sonuç olarak müşterimizin kendi deyimi ile
“Avrupa’nın en gelişmiş çelikhane vinci”ni tasarladık, imal ettik,
devreye aldık ve 3 yıldır aralıksız
olarak hizmet vermeye devam
ediyor. Bu vinç o kadar yoğun
çalışıyor ki, tesis ziyaretlerimizde
vincin üstüne çıkma isteklerimizi
gerçekleştirebilecek zaman aralığı bulamıyoruz. Vinç yılda 50000
km kat ediyor ve 24 saat çalışıyor.
Buna rağmen 3 yıl içinde hiçbir
müşteri şikayeti almadık. Bu proje
sonrasında, firmamıza karşı olu-
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Resim EK3. Vincin Montaj Sonrası SPMT’ler ile Yerine Nakliyesi

şan güven, daha önce Türkiye’de anahtar teslimi
olarak gemi boşaltma vinci yapılmamış olmasına
rağmen, ArcelorMittal’in vinçler konusunda oldukça deneyimli kadrosunun nezdinde sağlandı.
İmalat sürecinin tamamını Ankara’da, kendi fabrikamızda tamamladık. Prova montajı sonrası, demonte
şekilde Belçika’ya naklettiğimiz vinci, limana yaklaşık 100 metre uzaklıkta tekrar monte ettik. Üst ve
alt olmak üzere iki ana kısım olarak tasarladığımız
vincin her iki kısmında eş zamanlı çalışabilmemiz
montaj süremizi kısaltmış oldu. Montajın önemli
aşamalarında birisi, üst kısmın dört adet mobil vinç
ile kaldırılarak, alt kısmın üst kısmın altına sürülmesi
oldu. Dört saatten kısa bir süre içerisinde bu aşamayı tamamladık.

Resim EK4. Montaj Tamamlandıktan Sonraki Gururumuz

Geçici besleme ile tüm fonksiyon testleri bu sahada
tamamlandı. Liman operasyonlarının kesintiye uğramaması için tercih edilen bu yöntem sonrasında,
SPMT’ler ile limana taşınan vinç yüklü testler sonrasında işletmeye devredildi.
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Resim EK5. Vincin Nakliyesi Tamamlandıktan Sonra Limandaki Çalışma Rayları Üzerine Alınması

Resim EK6. Vinç Yerinde
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