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Mühendis ve Makina Güncel
Dergisi Özel Sayı Çağrıları
Sayın Meslektaşlarımız ve Okurlarımız,
Mühendis ve Makina Güncel dergimizin önümüzdeki aylardaki konuları, yayın kurulumuz tarafından “Hızlı Pototipleme,” “Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Depolama Sistemleri,”
"İleri Robotik" olarak belirlenmiştir. Bu konuda yaptığınız
uygulama ve araştırmalarınıza veya laboratuvarlarınızdaki
deneysel çalışmalara görünürlük sağlayıp akademisyenler,
piyasadaki mühendisler, öğrenciler ve okuyucularımızla
paylaşmanız, sizin gelecekteki çalışmalarınıza katkı sunabileceği gibi bizim için de çok değerlidir.
Bu konular ile ilgili katkılarınızı (makale, kitap tanıtımı, röportaj vb.) aşağıdaki tarihlere kadar göndermenizi dileriz.
26 Nisan 2018

Hızlı Prototipleme

30 Nisan 2018
7 Mayıs 2018

Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi,
Depolama Sistemleri
İleri Robotik

Ayrıca dergimiz aracılığıyla, reklam vererek kurumunuzun,
şirketinizin ve düzenleyeceğiniz etkinliklerin (seminer, konferans, teknik eğitimler vb.) tanıtımını yapmanız da mümkündür.
Aşağıdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak bizimle bağlantıya geçebilirsiniz:
web: mmo.org.tr/muhendismakinaguncel
Tel: +90 312 425 21 41 – 230
e-posta: yayin@mmo.org.tr
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MİEM

Şubat ayında gerçekleştirilen MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali http://
www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.

Eğitimin Adı

MİEM KURS PROGRAMI

Asansör

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

2-4 Şubat 2018

İstanbul Şube

5 Şubat 2018

5-7 Şubat 2018

Adana Şube

8 Şubat 2018

12-14 Şubat 2018

Bursa Şube

15 Şubat 2018

14-16 Şubat 2018

Konya Şube

16 Şubat 2018

16-18 Şubat 2018

Ankara Şube

19 Şubat 2018

23-25 Şubat 2018

İstanbul Şube

26 Şubat 2018

3-4 Şubat 2018

Adana Şube

5 Şubat 2018

13-14 Şubat 2018

Ankara Şube

15 Şubat 2018

16-17 Şubat 2018

İstanbul Şube

18 Şubat 2018

5-8 Şubat 2018

Bursa Şube

9 Şubat 2018

8-11 Şubat 2018

İstanbul Şube

12 Şubat 2018

22-25 Şubat 2018

Diyarbakır Şube

25 Şubat 2018

3 Şubat 2018

Ankara Şube

3 Şubat 2018

12-15 Şubat 2018

Trabzon Şube

15 Şubat 2018

13-16 Şubat 2018

Kayseri Şube

17 Şubat 2018

20-23 Şubat 2018

Ankara Şube

23 Şubat 2018

26 Şubat - 1 Mart 2018

İzmir Şube

1 Mart 2018

26 Şubat - 1 Mart 2018

Samsun Şube

1 Mart 2018

1-4 Şubat 2018

İstanbul Şube

5 Şubat 2018

8-11 Şubat 2018

İzmir Şube

12 Şubat 2018

12-15 Şubat 2018

Kocaeli Şube

16 Şubat 2018

26 Şubat – 1 Mart 2018

Ankara Şube

2 Mart 2018

16-19 Şubat 2018

Kocaeli Şube

20 Şubat 2018

19-22 Şubat 2018

Konya Şube

23 Şubat 2018

2 Şubat 2018

Bursa Şube

20 Şubat 2018

Konya Şube

14-16 Şubat 2018

Gaziantep Şube

16 Şubat 2018

16-18 Şubat 2018

Adana Şube

18 Şubat 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
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22-26 Şubat 2018

İstanbul Şube

26 Şubat 2018

26 Şubat – 2 Mart 2018

Ankara Şube

3 Mart 2018

26-27 Şubat 2018

Konya Şube

26 Şubat 2018

16-18 Şubat 2018

Bursa Şube

18 Şubat 2018

16-18 Şubat 2018

İstanbul Şube

18 Şubat 2018

20-22 Şubat 2018

Gaziantep Şube

22 Şubat 2018

24-26 Şubat 2018

Adana Şube

26 Şubat 2018

24-25 Şubat 2018

Adana Şube

25 Şubat 2018

12-18 Şubat 2018

Samsun Şube

25 Şubat 2018

15-21 Şubat 2018

Adana Şube

22 Şubat 2018

27 Şubat – 5 Mart 2018

Eskişehir Şube

6 Mart 2018

28 Şubat – 1 Mart 2018

Konya Şube

1 Mart 2018

9-11 Şubat 2018

Adana Şube

11 Şubat 2018

15-17 Şubat 2018

Eskişehir Şube

17 Şubat 2018

16-18 Şubat 2018

İstanbul Şube

18 Şubat 2018

24-26 Şubat 2018

Kocaeli Şube

26 Şubat 2018

3-11 Şubat 2018

İstanbul Şube

6-11 Şubat 2018

Kayseri Şube

17-25 Şubat 2018

İstanbul Şube

2-4 Şubat 2018

Samsun Şube

5 Şubat 2018

5-7 Şubat 2018

Bursa Şube

8 Şubat 2018

20-22 Şubat 2018

Bursa Şube

23 Şubat 2018

22-24 Şubat 2018

İstanbul Şube

26 Şubat 2018

23-25 Şubat 2018

İzmir Şube

26 Şubat 2018
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Klima Tesisatı

Havalandırma Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanı)

Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik

Yangın Tesisatı

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2018



www.mmo.org.tr

KİTAP TANITIMI

Kitap Adı: Tahribatsız Malzeme
Muayenesi - Cilt 1

Kitap

4

Sayfa Sayısı: 418
Yayın No: MMO/685-1
Yayın Yeri: İzmir
Kitap Türü: Teknik Kitaplar

T

ahribatsız malzeme muayene
yöntemleri, sanayimizde, üniversitelerde ve teknik okullarda mevcut olan tüm mühendis,
teknisyen vb. çalışanların mesleki
eğitimlerini ve gelişimlerini sağlayacaktır. Asıl olarak da Makina, İnşaat,
Metalurji ve Endüstri Mühendislik disiplinlerindeki tüm üretimlerin kalite
kontrollerinde büyük önem teşkil etmektedir. Bu kitaplar doğru, güvenli
tasarım ve konstrüksiyonu, enerji ve
üretim verimliliğinden, işçi sağlığı
ve güvenliğiyle, halkın can ve mal
güvenliğine kadar birçok konuyu
doğrudan ilgilendirmektedir.
Bugün birçok mühendislik disiplinlerinde, kaynaklı yapılan üretimlerde gerekli olan kalite kontrol gerekliliklerinin (tahribatsız malzeme
muayene yöntemleri) yerine geti-

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2018



www.mmo.org.tr

rilmemesinden dolayı sanayimizde
güvenli bir makine imalatı gerçekleştirilememektedir. Bu kalite kontrol
uygulamaları özellikle statik ve dinamik yüklerle çalışan tüm ekipmanlar
(asansör, basınçlı kap, enerji, hareketli ekipmanlar vb.) ile yaşamın birçok
noktasında kullanıldığı için kaza risklerini önleyici bir etken olmaktadır.
Bu kitap gözle muayene, penetrant
muayene, manyetik partiküllerle
muayene, girdap akımları ile muayene, sızdırmazlık muayenesi gibi
tahribatsız muayene yöntemlerini
içermektedir. Kitap; sadece mühendislik öğrencilerinin değil, tahribatsız malzeme muayene yöntemleri
konularında çalışan tasarım, üretim,
montaj, bakım vb. işleriyle uğraşan
mühendislerin de yararlanabileceği
bir içeriğe sahiptir.
Bu denli kapsamlı kitapları hazırlayan
değerli Hocamız Prof. Dr. Süleyman
Karadeniz’e Odamız adına çok teşekkür ediyoruz. Kitabımızı; endüstrimize, meslek ve meslektaşlarımıza katkı
sağlaması, çalışmalarında rehber olması dileğiyle saygıyla sunarız.
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Kitap

Kitap Adı: Tahribatsız Malzeme
Muayenesi - Cilt 2
Sayfa Sayısı: 387
Yayın No: MMO/685-2
Yayın Yeri: İzmir
Kitap Türü: Teknik Kitaplar

R

adyografi malzeme muayene
yöntemleri, sanayimizde, üniversitelerde ve teknik okullarda
mevcut olan tüm mühendis, teknisyen vb. çalışanların mesleki eğitimlerini ve gelişimlerini sağlayacaktır. Asıl
olarak da Makina, İnşaat, Metalurji ve
Endüstri Mühendislik disiplinlerindeki tüm üretimlerin kalite kontrollerinde büyük önem teşkil etmektedir.
Bu kitaplar doğru, güvenli tasarım ve
konstrüksiyonu, enerji ve üretim verimliliğinden, işçi sağlığı ve güvenliğiyle, halkın can ve mal güvenliğine
kadar birçok konuyu doğrudan ilgilendirmektedir.
Bugün birçok mühendislik disiplinlerinde, kaynaklı yapılan üretimlerde gerekli olan kalite kontrol gerekliliklerinin (tahribatsız malzeme
muayene yöntemleri) yerine geti-

rilmemesinden dolayı sanayimizde
güvenli bir makine imalatı gerçekleştirilememektedir. Bu kalite kontrol
uygulamaları özellikle statik ve dinamik yüklerle çalışan tüm ekipmanlar
(asansör, basınçlı kap, enerji, hareketli ekipmanlar vb.) ile yaşamın birçok
noktasında kullanıldığı için kaza risklerini önleyici bir etken olmaktadır.
Bu kitap, klasik Film Radyografisi
ve Fliroskopi yöntemleri yanında,
en yeni ve modern yöntemler olan
Real Time Radyografi, Bilgisayarlı
Radyografi, Dijital Radyografi, Termografi ve radyasyondan korunma
yöntemlerini içermektedir. Kitap;
sadece mühendislik öğrencilerinin
değil, radyografi malzeme muayene
yöntemleri konularında çalışan tasarım, üretim, montaj, bakım vb. işleriyle uğraşan mühendislerin de yararlanabileceği bir içeriğe sahiptir.
Bu denli kapsamlı kitapları hazırlayan
değerli Hocamız Prof. Dr. Süleyman
Karadeniz’e Odamız adına çok teşekkür ediyoruz. Kitabımızı; endüstrimize, meslek ve meslektaşlarımıza katkı
sağlaması, çalışmalarında rehber olması dileğiyle saygıyla sunarız.
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Kitap

Kitap Adı: Tahribatsız Malzeme
Muayenesi - Cilt 3
Sayfa Sayısı: 455
Yayın No: MMO/685-3
Yayın Yeri: İzmir
Kitap Türü: Teknik Kitaplar

U

ltrasonik malzeme muayene
yöntemleri, sanayimizde, üniversitelerde ve teknik okullarda mevcut olan tüm mühendis,
teknisyen vb. çalışanların mesleki
eğitimlerini ve gelişimlerini sağlayacaktır. Asıl olarak da Makina, İnşaat,
Metalurji ve Endüstri Mühendislik disiplinlerindeki tüm üretimlerin kalite
kontrollerinde büyük önem teşkil etmektedir. Bu kitaplar doğru, güvenli
tasarım ve konstrüksiyonu, enerji ve
üretim verimliliğinden, işçi sağlığı ve
güvenliğiyle, halkın can ve mal güvenliğine kadar birçok konuyu doğrudan ilgilendirmektedir.
Bugün birçok mühendislik disiplinlerinde, kaynaklı yapılan üretimlerde gerekli olan kalite kontrol gerekliliklerinin (tahribatsız malzeme
muayene yöntemleri) yerine geti-
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rilmemesinden dolayı sanayimizde
güvenli bir makine imalatı gerçekleştirilememektedir. Bu kalite kontrol
uygulamaları özellikle statik ve dinamik yüklerle çalışan tüm ekipmanlar
(asansör, basınçlı kap, enerji, hareketli ekipmanlar vb.) ile yaşamın birçok
noktasında kullanıldığı için kaza risklerini önleyici bir etken olmaktadır.
Bu kitap, klasik darbe yankı yöntemi
ve rezonans yöntemleri yanında, en
yeni ve modern yöntemler olan Phased Array, TOFD ve Akustik Emisyon
malzeme muayene yöntemlerini
içermektedir. Kitap; sadece mühendislik öğrencilerinin değil, ultrasonik malzeme muayene yöntemleri
konularında çalışan tasarım, üretim,
montaj, bakım vb. işleriyle uğraşan
mühendislerin de yararlanabileceği
bir içeriğe sahiptir.
Bu denli kapsamlı kitapları hazırlayan
değerli Hocamız Prof. Dr. Süleyman
Karadeniz’e Odamız adına çok teşekkür ediyoruz. Kitabımızı; endüstrimize, meslek ve meslektaşlarımıza katkı
sağlaması, çalışmalarında rehber olması dileğiyle saygıyla sunarız.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan 1957 yılından itibaren
yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi, 2017
yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası
üyelerine gönderilmeye devam edecektir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
http://www.mmo.org.tr web adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks ya
da e-posta:yayin@ mmo.org.tr adresinden de bize ulaşabilirsiniz.

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Sunuş

Mühendis ve Makine-Güncel dergimizin 2018 yılı ikinci sayısında Söyleşi, Basın Açıklaması, Etkinlik, Sanayi Analizleri, İş Güvenliği, Teknoloji Dünyası, Mühendislik Anlatıları, Kitap Tanıtımı, MİEM ve
Çağrı bölümleri bulunmaktadır.
Söyleşi bölümünde, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı, endüstri mühendisi Oğuz Türkyılmaz
ile kişisel ve mesleki yaşamı, Oda ve TMMOB yöneticiliği, gazetecilik deneyimi, edebiyata ve
Ankara’ya olan sevgisi vb. konular hakkında hazırlanan söyleyişimizi okuyabilirsiniz.
Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamaya yer verilmiştir. Açıklamada, özelleştirmelerin
şeker pancarı üretimine, çiftçilerimize ve tarıma ağır bir darbe indireceği vurgulanmıştır.
Etkinlik bölümünde, IV. Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sonuç Bildirisi’ne ulaşabilirsiniz. Sonuç
bildirisinde, otomasyona ve yerli ürünlere öncelik verilerek patent alımının özendirilmesi, üretici
firmaların AR-GE/ÜR-GE olanaklarının teşvik edilmesi, ekolojik akışkanların bilinirliğinin artırılması gerektiğinin altı çizilmiştir.
Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi
Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez’in Sanayi Sorunları ve Analizleri (33-34-35) yazı
dizisi şeklinde hazırlanan üç metnin özetine yer verilmiştir. Her üç metinde de ülkemizin sanayi
ve ekonomisinin her geçen gün daha da kırılgan hale geldiği, büyümenin bir yanılsama olduğu
ifade edilmiştir.
İş Güvenliği bölümünde, Mustafa Yazıcı’nın “Sapanların Kontrol ve Denetimi” başlıklı metnine
ulaşabilirsiniz. Metinde, sapanlardaki hasarların sapanın mukavemetini hangi ölçüde etkilediği
ve kontrolü-denetlemesi gerçekleştirilmeyen bu tür sapanların iş kazalarına sebep olduğu ifade
edilmiştir.
Teknoloji Dünyası bölümünde, “Houston’ı Yeniden İnşa Etmek” başlıklı metnin çevirisine yer verilmiştir. ABD’nin kıyıdaki büyük şehirlerinden olan Houston’ı ve çevresindeki yerleşimleri kasırgalardan korumak için faydalanılacak ileri akışkanlar dinamiği modelinin nasıl tasarlanması gerektiği anlatılmıştır.
Mühendislik Anlatıları bölümünde, Mahmut Kiper’in “İlk AR-GE’ler” başlıklı metni okuyucularımıza sunulmuştur. Metinde, AR-GE çalışmalarının kısa tarihi hakkında bilgi verilmiş, Cumhuriyet
dönemi ve sonrası ulaşım, askeri, gıda, sağlık vb. alanlarda başlatılan AR-GE çalışmalarından bahsedilmiştir.
Kitap Tanıtımı bölümünde, 3 ciltlik “Tahribatsız Malzeme Muayenesi” başlıklı kitaplarımızın tanıtımına ulaşabilirsiniz. Her 3 kitabımızda, güvenli tasarım ve konstrüksiyon, enerji verimliliği, işçi
sağlığı ve güvenliği vb. konular hakkında okuyucuyu bilgilendirmektedir.
Çağrı bölümünde, dergimiz Yayın Kurulu tarafından önümüzdeki aylarda işlenmek üzere belirlenmiş konulara ulaşabilirsiniz. Bu bölümdeki konulardan biriyle ilgili daha önce yapmış olduğunuz veya tasarladığınız çalışmaları bizimle paylaşabilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen MİEM Şubat ayı eğitim programına da ulaşabilirsiniz.
Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar
bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek
olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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SÖYLEŞİ

OĞUZ TÜRKYILMAZ:
“UNUTMA! DEVRİM, BİR GÜN MUTLAKA…”
Hülya Aydın *

Oda Enerji Çalışma
Grubu Başkanı
Endüstri Mühendisi
Oğuz Türkyılmaz
ile kişisel ve mesleki
yaşamı, Oda ve
TMMOB yöneticiliği,
gazetecilik
deneyimi, şiire,
edebiyata ve
Ankara’ya olan
sevdası ile bir
gün mutlaka
dediği devrim
mücadelesi üzerine
keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik…
*

Öncelikle biraz kendinizden
bahseder misiniz?
1951 Ankara doğumluyum. Üç çocuklu bir öğretmen ailesinin ikinci
çocuğuyum. Babam Gazi Eğitim
Enstitüsü’nde hocaydı, annem ise
önce ilkokul öğretmeniydi, sonra o
da Gazi Eğitimi bitirdi ve kız enstitülerinde hocalık yaptı. 1950’lerin

Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com
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Ankara’sında, okula meyve ağacı,
asma dolu bahçelerden geçerek
gittiğimiz, Küçükesat Dörtyol’da
geçti ilk çocukluğum. Mağazalardan
alınmış oyuncaklarımız yoktu ama
çok şanslı çocuklardık, sokaklarında
özgürce oynayabildiğimiz bir kent
vardı. İlkokulu Ankara Kavaklıdere
İlkokulu’nda okudum ve o zamanlar oldukça haylaz bir öğrenciydim.

11
Babam 1931 yılında öğretmen okulunu bitirmiş, dini geleneklere uyan
ve aynı zamanda Cumhuriyetin
bütün kurucu değerlerine inanan,
savunan bir Cumhuriyet dönemi
öğretmeniydi. Ben Menemen’de gericilerin katlettiği Kubilay’ı evimizdeki albümdeki fotoğrafı ve altında
babamın el yazısıyla yazdığı “Meslektaşım Devrim Şehidi Kubilay” notuyla tanımıştım. Annem de, babam
da çok kitap okurlardı. Onların etkisiyle benim de kitaplara, çok küçük
yaşlarda ilgim başladı ve o yaşlardan
itibaren iyi bir okur oldum hep. Attila İlhan’ın şiirleriyle, Oktay Akbal’ın
hikâyeleriyle, Fakir Baykurt’un, Yaşar Kemal’in romanlarıyla, Mahmut
Makal’ın yapıtlarıyla ilkokul yıllarında tanışmıştım. İlkokulu bitirdiğim
1962’nin sonbaharında annem ve
babam lisansüstü eğitim yapmak
için Amerika’ya gittiler. Ben o yıl
Kayseri’de Talas Amerikan Koleji’ni
yatılı olarak kazanmıştım ve ortaokula başladım. Ablam ve kız kar-

Ailesiyle Gençlik Parkı'nda (1960'lı yıllar)

Robert Koleji'nde Ortaokula başladığı yıl (1966)

deşim Ankara’da akrabalarımızın
yanında kalmıştı. Hayatımın önemli
dönüm noktalarından biridir bu.
Çünkü hazırlık sınıfındayken okulda
sarılık salgını oldu ve okul kapatıldı,
beni de Ankara’ya yolladılar. Annem
büyük bir özveri ile eğitimini yarıda
bıraktı, beni tedavi ettirmek için geri
döndü ve çocuklarının başında durmaya karar vererek bir daha gitme-

di Amerika’ya. Ben iyileşince, tekrar
Kayseri’ye Talas’a, okula döndüm,
annem kardeşlerimle Ankara’da kaldı. Talas Amerikan Koleji 1850’lerde
kurulmuş, büyük sınıfların küçük
sınıflar üzerinde sözünün geçtiği,
disiplinli, sadece erkek çocukların
gittiği eski usul bir okuldu. Yatakhanelerinde soba bile yoktu, kışın
çarşafın altına serdiğimiz battaniye ve yorganın arasında ısınmaya
çalışırdık. Bize, her türlü zor şarta
alışmamız öğretildi. On bir yaşında,
hayatla böyle bir yerde tanışmak ve
aileden uzak tek başına ayakta durabilmek çok zordu gerçekten. Ortaokulda Sosyal Bilgiler hocamız sevgili
Avni Dabil, dersleri bize anlattırarak,
anlattığımız dersle ilgili yazılar, resimlerle dolu okul panoları hazırlatarak bize çok şey katmıştır. Okulun
kütüphanesi de çok güzeldi ve burada da çok kitap okudum, bütün roman ve hikâye kitaplarını devirdim.
O sıralar orada okuduğum Orhan
Kemal’in romanlarından çok etkilen-

1950’lerin
Ankara’sında, okula
meyve ağacı, asma
dolu bahçelerden
geçerek gittiğimiz,
Küçükesat Dörtyol’da
geçti ilk çocukluğum.
Mağazalardan alınmış
oyuncaklarımız
yoktu ama çok
şanslı çocuklardık,
sokaklarında özgürce
oynayabildiğimiz bir
kent vardı
MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2018



www.mmo.org.tr

12
tebi ile aynı kampüs içerisindeydi. O
yıllar hayatımın özgürlük ve serbestlik dönemidir. İstanbul bir derya,
İstiklal Caddesi, Harbiye, Nişantaşı,
Şişli, Boğaz, Bebek… Her türlü şeye
ilgi ve merak duyuyoruz; gezip tozuyoruz, kız okulları çaylar düzenliyor
onlara gidiyoruz. Haliyle dersler en
az ilgimizi çeken konuydu. Okulun,
üniversite ile ortaklaşa kullanılan çok
zengin bir kütüphanesi vardı. Dönemin Yön, Ant, Sosyal Adalet vb. sol
dergileri de kütüphaneye geliyordu,
yasak yoktu ve onları da okuyorduk
bir yandan. Ben ortaokulda tanımadığım Aziz Nesin’i orada tanıdım ve
neredeyse ezberledim. Çok nitelikli
hocalarımız vardı, Doç. Mediha Esenel sosyoloji dersimize geliyordu.
Behçet Kemal Çağlar edebiyat hocamız oldu. Yine edebiyat hocam
Şefik Yalçın’ı ve İngilizce Edebiyat
hocalarımdan Mr. Lovett’i hiç unutmam. Çocukluktan bu yana meraklısı olduğum Türkçe eserlerin yanı
sıra, İngilizce edebiyat derslerinde
de başarılıydım. Bir derste, İngilizcesinden okuduğumuz İnce Memed’le
ilgili konuşurken, "İnce Mehmet vahşi dikenlerin ıslığıdır.” diye bir betimleme yapıp, İngilizce kafiye ile “Memed My Hawk is the whistle of wild
thistles.“ deyince hocamız şaşırmış

diydim. O dönem dünyadaki güncel
olaylara ilgi duymama sebep olan
olaylardan biri de, 1965 seçimleri ve
1965 seçimleri sırasında Türkiye İşçi
Partisi sözcülerinin radyo konuşmalarıdır. O konuşmalarda Mehmet Ali
Aybar’ın “İşçiler, köylüler, emekçiler,
marabalar sizlere sesleniyorum.”
diye başlayan konuşmaları aradan
52 sene geçmiş, hâlâ kulaklarımda
çınlar… Ortaokulda lise hedefimi İstanbul Robert Koleji olarak koydum
ve başka hiçbir yere başvurmadım.
1966 yılında da sınavını kazanarak
orada okumaya başladım.

Bir Anadolu şehrinden İstanbul’a
gidiyorsunuz çok küçük yaşlarda. Neler yaşadınız, nasıl geçti o
yıllarınız?
1966’da Kayseri’den, orta boy bir
Anadolu şehrinden İstanbul’a, en
büyük şehre gidiyorsunuz. Kültürel
çatışma değil belki, ama bir farklılaşma gerçekleşiyor. Kayseri’deki Talas
Amerikan Koleji yarı feodal, erkek
disiplinli bir okul, İstanbul’da Bebek
sırtlarında Robert Koleji ise bunun
tam tersiydi. O dönem lise Robert
Akademi olarak adlandırılırdı ve üniversite düzeyinde eğitim veren ve
sonradan Boğaziçi Üniversitesi’ne
dönüşen Robert Kolej Yüksek Mek-
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O dönem dünyadaki
güncel olaylara ilgi
duymama sebep
olan olaylardan biri
de, 1965 seçimleri
ve 1965 seçimleri
sırasında Türkiye İşçi
Partisi sözcülerinin
radyo konuşmalarıdır.
O konuşmalarda
Mehmet Ali Aybar’ın
“işçiler, köylüler,
emekçiler, marabalar
sizlere sesleniyorum”
diye başlayan
konuşmaları aradan
52 sene geçmiş, hâlâ
kulaklarımda çınlar…
ve çok beğenmişti. Okulda bir yanda çok varlıklı ailelerin çocukları, bir
yanda benim gibi memur ailelerinin
ve burslu okuyan dar gelirli ailelerin
çocukları, çok sayıda Ermeni, Musevi, Rum kökenli arkadaşlar, birçok
rengin arasında okuyorduk. Bu dönemde okuduklarım, duyduklarım
ve ülke atmosferinin de etkisiyle,
politikaya da ilgi duymaya başladım.
Mesela bir seferinde İTÜ öğrencilerinin eyleminde Taksim'de eylemciler
kaçtı, polisler bizi yakaladı ve kötü
sopa attılar, sırtımdaki izler günlerce geçmedi. Bir yandan yaşıyorsun
ve sorguluyorsun niye bunlar oluyor
diye. Kendimi bildim bileli bir delikanlı yanım vardır. O yüzden okulda
yaşanan birçok olayda tepkimi belli
etmeden duramıyordum. Bu yüzden
okul yöneticileri tarafından sorgulandım ve asi tavırlarım nedeniyle,
“Bu adam isyankârdır, başımıza iş
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Keçiborlu Kükürt İşletmesi'nde staj yaparken (1972)

olur.” diye okul idaresi tarafından not
ediliyordu. Üniversite eğitimi için
bugün Boğaziçi Üniversitesi olarak
adlandırılan, o zamanki adıyla Robert Kolej Yüksek Mektebi’ni istiyordum. Çünkü Boğaz’a karşı bir okul
ve imkânları çok zengin. Sınavını
da ilk yüzde beş içerisine girerek
kazandım. Ama hakkımda tutulan
notlar nedeniyle, okul beni reddetti.
Aynı grubun özel okullarıydı ve almama hakları vardı. Hayırlı da oldu,
ODTÜ’ye gittim, bambaşka bir yaşamım oldu...

Mühendis olmaya nasıl karar verdiniz? Boğaziçi Üniversitesi’nde
devam etme şansınız olsaydı
hangi bölümde okuyacaktınız?
Ortaokul son sınıftayken düzenlemiş
yıllıkta herkese, ‘Ne olmak istiyorsun’
diye sorulmuş, ben “Makina Mühendisi” demişim. Özel bir nedeni yoktu.
Ortaokulda fen derslerinin kapsamı
genişti, kitaplıktaki ansiklopedileri
de devirmiştim ve bu nedenle bir
ilgi duymuşum demek ki. İş İdaresi
Bölümü pek popüler bir tercihti o
zaman bizim lisede. Üniversite sı-

navları zamanı gelince, ben de ona
niyetlendim. Mühendislik isteği biraz daha gerideydi nedense. Üniversite sınavlarında birçok deyimin
Türkçesini bilemediğim için soruları
anlamakta güçlük çektim ve çok başarılı olamadım. İngilizcem çok iyiydi. ODTÜ sınavları ayrı yapılıyordu ve
İngilizce girmek isteyenlere ayrı bir
kitapçık veriliyordu. Sınava İngilizce
girdim, İngilizce sınavında birinci oldum ve 1969’da ODTÜ Mühendislik
Fakültesi’ne başladım. O zaman Mühendislik Fakültesi'nde bölüm seçimi fakülteyi kazandıktan sonra yapılıyordu. Biraz da araştırdım, Endüstri
Mühendisliği Bölümünü, toplumsal
konu ve olaylara daha kolay adapte
olabilir bir mühendislik dalı olarak
gördüm ve onu seçtim. Biz, 1969 girişliler ODTÜ Endüstri Mühendisliği
Bölümünü seçen ilk sınıfız. Bizden
önceki üst sınıflar, yatay geçişle diğer bölümlerden gelmişti. O dönem
ODTÜ çok geç açılmıştı. 1969 baharında yaşanan olaylar, Amerikan elçisinin arabasının yakılması ve süren

Bir derste,
İngilizcesinden
okuduğumuz İnce
Memed’le ilgili
konuşurken,” İnce
Mehmet vahşi
dikenlerin ıslığıdır.”
diye bir betimleme
yapıp, İngilizce kafiye
ile “Memed My Hawk
is the whistle of wild
thistles.“ deyince
hocamız şaşırmış ve
çok beğenmişti

boykotlarla okul ancak 1969'un Aralık ayında açıldı.

Nasıl geçti üniversite yılları?
1968 rüzgârlarının en yoğun hissedildiği dönemde girdim ODTÜ’ye.
Düşünün birinci sınıfta Ahmet
Kardam, Seyhan Erdoğdu, Çağlar
Keyder, Selim İlkin gibi demokrat
hocaların verdikleri Ekonomi 101
dersinde kapitalist ekonomiyi anlatan kitapların yerine, Nikitin’in
Ekonomi Politiği ile Zubritski Mitropolski Kerov’un İlkel Feodal Toplum
ve Kapitalist Toplum kitapları okutuluyordu. Okulda müthiş politik
bir ortam vardı. Ortaokul ve liseden
sınıf arkadaşım ve ODTÜ’den de dönem arkadaşım olan Yıldırım Koç
ile hızlı bir şekilde; DEV-GENÇ’in
ODTÜ’deki kolu olan Sosyalist Fikir
Kulübü’ne katıldık. Yetmişli yıllarda
Mimarlar Oda’sının uzun yıllar Genel
Sekreterliği’ni yapan Ali Artun o sıra
kulüp başkanıydı. Odamız üyesi olan
Bora Işık ve İrfan Uçar arkadaşlarımızın da üyesi olduğu kulüpte çok yoğun tartışmalar yaşanırdı. Bir yandan
öğrencilik yapıyorduk bir yandan da
kulübe maddi kaynak yaratmak için
Sakarya Caddesi’nden aldığımız salam, sucuklarla yaptığımız sandviçleri İdari Bilimler Fakültesi’nin kantininde; Sol Yayınları'ndan aldığımız
kitapları indirimli olarak kafeteryada,
ODTÜ amblemli kimlik kaplarını Üçlü
Anfi önünde satıyorduk. Bir yandan
da çok zorlu bir dönemdi, faşist saldırılar artıyor, devrimciler öldürülüyordu. Hüseyin Aslantaş İstanbul’da
vuruldu. Arkasından Ankara’da Nail
Karaçam faşist saldırılarda katledildi,
sonra İlker Mansuroğlu. O zamanlar
DEV-GENÇ sempatizanıydım. Bir cenazeden sonra birkaç arkadaş volta
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atarak nöbet tutuyoruz Siyasalın
önünde. Bizi, “Hey siz volta atanlar” diye içeriden çağırdılar. Gittik
Siyasal’ın yurduna, o zaman ki DEVGENÇ Genel Sekreteri Sinan Kazım
Özüdoğru, “Çocuklar siz dışarıda
devriyeye çıkmışsınız ama silahınız
var mı?” dedi. Dedik “yok.” Bir sinirlendi, “Kim bunları hedef tahtası gibi,
silahsız dışarı çıkardı? Nöbetçileri
değiştirin hemen.” diye bağırdı ve
bize de “Geçin içeri üşümüşsünüzdür” dedi. Unutmadığım bir olaydır.
Deniz Gezmiş ve arkadaşları bizim
okulun yurdunda kalıyorlardı ve bir
gün Üçlü Amfi'de Çetin Hoca’nın
konferans verdiği esnada, arkadaşlarıyla birlikte gürültülü bir şekilde
Amfi’ye girdiler, Hoca’yı selamladılar ve 10 dakika kaldıktan sonra
‘Haydi hoca eyvallah’ diyerek çıktılar. Sırtlarında parkaları, kafalarında
kalpaklarıyla görüntüleri ilginçti.
SBF Merkez Amfisi'ndeki tartışmalı Dev-Genç toplantılarında, Mahir
Çayan’ı dinlediğimi de hatırlıyorum.
Çok güzel ve etkileyici konuşuyordu.
Onun karşısında birinin tartışmada
üste çıkma imkânı yok gibiydi… Birinci sınıfta ilginç bir şey daha oldu.
Robert Kolej özel okul statüsünden
çıksın ve devlete bağlı bir üniver-
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SBF Merkez
Amfisindeki
tartışmalı Dev-Genç
toplantılarında,
Mahir Çayan’ı
dinlediğimi de
hatırlıyorum. Çok
güzel ve etkileyici
konuşuyordu. Onun
karşısında birinin
tartışmada üste çıkma
imkânı yok gibiydi…
site olsun diye bir kampanya oldu,
Ankara’da da bir yürüyüş tertiplendi.
Biz de Dev-Genç’liler olarak yürüyüşe dâhil olduk. Ama o gün yürüyüşün hâkimiyetinin kimde olacağı
konusunda gruplar arasında tartışma çıktı ve Robert Kolej'den gelen
sosyal demokrat öğrencilere destek
olma iddiası ile bizlere saldıranlarla,
yumruk yumruğa dövüştük orada. O
kavga gürültünün içerisinde liseden
bir sınıf arkadaşım geldi ve bana “Ya
sen bayağı militan olmuşsun.” dedi.
Oysa militan olma gibi bir iddiam
hiç yoktu benim. Edebiyata meraklı, toplumsal sorunlarla ilgili, oku-
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yan yazan, kültür sanat sevdalısı bir
gençtim. Ama ortam o kadar politikti ki, ben de hızla politikleşmiştim.

O hızlı politik atmosferde derslerle aranız nasıldı peki?
İkinci sınıftayken 5 Mart 1971 olayları oldu, okul kapatıldı ve ağustos
ayına kadar kapalı kaldı. Bu süreçte
12 Mart darbesi, balyoz harekâtı vs.
arka arkaya geldi. Eğitim üç sömestr
arka arkaya sürdü ve ben de dördüncü sınıfa geçtim. Tabii darbe sonrasıydı, bir sürü insan öldürülmüş ya
da tutuklanmış, ülke darmadağın
olmuştu, müthiş bir baskı yaşanıyordu. Denizlerin davası sürüyordu ve
idamları durdurmak için bir kampanya vardı. Arkadaşım Yıldırım Koç ile
yapışkan kâğıtlara ‘İdamlara Hayır”
diye yazdık ve Ankara’da Seyran’ın
arka sokaklarında direklerin üstüne
yapıştırmaya başladık. Birden arkamızda bir sivil polis arabası çıktı, bize
ihtarsız ateş etmeye başladılar. Ben
o bölgeyi çok iyi bildiğim için dört
beş metrelik duvarlardan atlayarak
arka bahçelerden kaçmayı becerdik.
Hayatımda arkamdan sıkılan ilk kurşun odur. Yine okulda da tüm dershanelerin duvarlarını ‘İdamlara Hayır’ diye boyuyorduk tebeşirle, ama
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işte önleyemedik… Önce 30 Mart’ta
Kızıldere’de arkadaşlarımız gitti,
sonra da 6 Mayıs’ta Denizleri idam
ettiler. Bunlar bizi derinden sarsan,
hayatımızdaki çok acı günlerdir…
1972 yazında, bütün bu olaylardan
sonra 4. sınıfa geçmiş bir Endüstri
Mühendisliği öğrencisi olarak Isparta Keçiborlu’da staja gittim.

Neden Ankara değil de Isparta
Keçiborlu’da staj yaptınız?
Ben ikinci sınıftayken aileme yük olmamak için Etibank’tan burs almıştım. Burslu olunca da o kuruma bağlı
kuruluşlarda staj yapıyorsun. Beni de
Keçiborlu Kükürt İşletmesine verdiler. O dönemki mevcut politik ilişkilerimizle, orada Nuri Aydemir diye bir
sendikacı ağabeyimizin olduğunu
öğrenmiştim, gidince ilk iş onu buldum. Oraya staja giden ilk endüstri
mühendisliği öğrencisiydim. “Maden
veya jeoloji öğrencisi değilsin, seni
madene veremeyiz, Etüt Proje bölümünde çalış.” dediler. O birimdeki
şefime ve sorumlu mühendise “Hesap kitap bilirim, fizibilite çalışması
yaparım.” dedim. Açık işletme olarak
çalıştıkları saha ile ilgili olarak kazıları
yaparken kaldırılan toprak, kazı açısı
vs. konularında bana bilgiler verdiler
ve alternatif şev açılarını karşılaştırmayı öngören bir rapor hazırlamak
için çalışmaya başladım. Ama bu birilerini rahatsız etmiş. Hakkımda, “Bu
solcu stajyer, kazı miktarını azaltmaya çalışıyormuş, müteahhitlerin önünü kesecekmiş...” gibi aptalca, yalan
yanlış söylentiler çıkarmaya başladılar önce. O günlerde, Nuri Ağabey
bir gece trafonun altında yeşillikte
oturalım, sohbet edelim dedi. Birkaç
arkadaş biraz et aldık, pişirdik ve hep
birlikte galonluk şaraplardan içtik,
saatlerce konuştuk. Sonra arkadaşlarla misafirhaneye gittik. Tam yat-

1976 1 Mayıs (Dolmabahçe)

mıştık ki, polisler geldi aldı bizi. Sebebi de güya o gece trafoyu havaya
uçurmaya gitmişiz. Karakol amiri ile
bir sürü tartışmalar falan ve sonunda bana, “Sen burada başka şeyler
karıştırıyormuşsun, müteahhitlerle
de uğraşıyormuşsun, arkadaşlarını
bırakacağız ama seni tutacağız.” dedi.
Nuri Ağabey devreye girdi falan ve
sonunda “Uslu dur, yoksa kötü olur."

Oysa militan olma
gibi bir iddiam
hiç yoktu benim.
Edebiyata meraklı,
toplumsal sorunlarla
ilgili, okuyan yazan,
kültür sanat sevdalısı
bir gençtim. Ama
ortam o kadar
politikti ki, ben de
hızla politikleşmiştim

tehdit ve azarlarından sonra, “Sen
buradan gidene kadar her gün polise sabah-akşam imza vereceksin.”
diyerek bıraktılar. 45 günlük staj bir
hafta da bu nedenle uzadı ve her
gün karakolda imza atarak bitirdim
stajı. Stajı bitirdik geldik ve son sınıftayım okul bitmek üzere. Bir yandan
derslerle uğraşırken, sınıf arkadaşım
Nedim Mezheboğlu ile birlikte, Türk
Mühendislik Müşavirlik Şirketi'nde
(TÜMAŞ) yarı zamanlı çalışmaya
başladık. Genel Müdürümüz daha
sonra Fazilet ve Saadet Partilerinin
yöneticiliğini yapan Recai Kutan’dı.
Bu işte çalışırken hem bilgimiz arttı,
hem de para kazandık. Başka bir yararı daha oldu çalışmanın. Biz dönem
ödevi olan projeleri hazırlıyor, teslim
ettikten sonra dönem sonu sınavlarına giriyorduk. Çalışırken yaptığımız
işleri dönem projelerimiz olarak ele
aldık ve zaman kaybetmeden projeleri teslim edip zaman kazandık. So-
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1980 öncesi bir MMO yemeğinde

nunda, 1973 Haziran’da okul bitti ve
endüstri mühendisi oldum.

Ödemiş’te Halıköy
diye bir cıva
işletmesi vardı, çok
etkilenmiştim oradan.
İşçiler resmen 19.
yüzyıl şartlarında
çalışıyorlardı.
Ben, “Maden işçisi
yeryüzüne çıktı
ve toprağı öptü”
sözünün anlamını
orada anladım. O
madenden çıkıp
güneşi görünce
gerçekten toprağı
öptüm ve dedim ki
“Buradaki emek en
değerli emektir”

Mezun olduktan sonra neler
yaptınız?
Örgütlü mücadeleye inandığım için,
ODTÜ’den çıkış belgesini aldığım
gün, ilk iş olarak, o zaman Sümer
Sokak'ta olan Oda Genel Merkezi'ne
gittim ve 6974 sicil numarası ile
Odaya kayıt yaptırdım. Burs aldığım
için zorunlu hizmet yükümlüsüydün
ve ertesi gün de Etibank’ta da işe
başladım. Aslında Eskişehir Kırka’ya
göndereceklerdi ama ben Ankara’da
kalıp lisansüstü eğitim yapmak istiyordum. Etibank’ta çalışan ve babamın öğrencisi olan bir yöneticinin
yardımıyla, Ankara’da Eğitim Şube
Müdürlüğü'nde göreve başladım. Bu
görevde çalışırken, Etibank’ın çalışan
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personel için açtığı kurslarda bir yıl
matematik ve trigonometri dersleri
verdim. Ancak, dönem sonunda gelecek dönem ders vermeyeceğimi
bildirdim. Çünkü öğretmenlik sabır
işi ve maalesef ben o kadar sabırlı değilim. Bu yüzden kızlarıma da öğrenci
oldukları dönemde dersleriyle ilgili
hiçbir şey öğretmeye kalkmadım.
Aynı dönemde, beni Etibank’a eğitim konularında danışmanlık yapan
Alman bir doktor olan maden mühendisinin tercümanı ve asistanı yaptılar. Etibank’ın bütün maden işletmelerini gördüm. Ödemiş’te Halıköy
diye bir cıva işletmesi vardı, çok etkilenmiştim oradan. İşçiler resmen 19.
yüzyıl şartlarında çalışıyorlardı. Ben,
“Maden işçisi yeryüzüne çıktı ve toprağı öptü” sözünün anlamını orada
anladım. O madenden çıkıp güneşi

17
görünce gerçekten toprağı öptüm
ve dedim ki “Buradaki emek en değerli emektir.” Etibank maceram 1976
senesinde bitti. Çünkü Adalet Partisi
Milletvekilliği yapmış bir politikacıyı
Etibank’a genel müdür olarak atadılar. Ondan önceki yöneticiler ile hiçbir sıkıntım olmamıştı ama bu adam
gelince "Tüm solcu mühendisleri tespit edin." demiş. Herkesi bir yerlere
sürdüler, beni de Mazıdağı’na tayin
ettiler. Kararı bana tebliğ etmek istediler, aldım yırttım kâğıdı ve kabul
etmiyorum dedim. Mecburi hizmetim bitmişti bir de o sıra Oda seçimleri yapılacaktı ve 1976’da yönetime
gelmem söz konusuydu. Bu nedenle
istifa etmekten çekinmedim.

Oda’da endüstri mühendisi olarak yönetim kurulu üyesi olan ilk
kişilerdensiniz sanırım...
Odaya kayıt olduktan bir süre sonra,
solun çoğunlukla ilk kez yönetime

1976 Genel
Kurulu'nda sol tek
listeyle önce Ankara
Şubesi’ni kazandı.
Merkez yönetimine de
tek sol listeyle girdik
ve orayı da kazandık.
İsmet Rıza Çebi
başkan, ben de üç
senelik bir mühendis
olarak ikinci başkan
oldum. Böylece
ben de, hafızam
beni yanıltmıyorsa,
endüstri mühendisi
olarak yönetime giren
ikinci kişi oldum

gelebildiği 1974 yılı Genel Kurulu'na
katıldım. O genel kurulda başkan
seçilen Ali Dinçer, endüstri mühendisi olarak yönetime giren ilk kişidir.
1975’te Günay Bolazar başkan, İsmet
Rıza Çebi 2. başkan, Yavuz Bayülken
genel sekreter, Kaya Güvenç yönetim kurulu üyesi oldu. Bu dönemde,
ben Oda bütün kurullarına katıldım,
solun temsil edildiği bir yapı olan
Danışma Kurulu'nun bir bileşeni oldum. Sosyal demokratların ise ayrı
bir yapıları vardı ve biz bu ayrılığın
zararını gördük. Ben Oda Danışma
Kurulu'nun aktif üyesiyim, ağzım laf
yapıyor, elim kalem tutuyor ve doğal olarak öne çıktım. 1976 Genel
Kurulu'nda sol tek listeyle önce Ankara Şubesi’ni kazandı. Merkez yönetimine de tek sol listeyle girdik ve
orayı da kazandık. İsmet Rıza Çebi
başkan, ben de üç senelik bir mühendis olarak ikinci başkan oldum.
Böylece ben de, hafızam beni yanıltmıyorsa, endüstri mühendisi olarak
yönetime giren ikinci kişi oldum. O
ara işsiz olduğum için ikinci başkanlık aynı zamanda Oda'da profesyonel olarak çalışmama olanak sağladı. ODTÜ’den arkadaşım olan Genel
Sekreter Neşet Kocabıyıkoğlu ile çok
uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik.
1976 Nisanında aynı gün üç SBF öğrencisi öldürüldü, Eşari Oran, Burhan
Barın ve Hakan Yurdakuler. 41 sene
geçti ama isimleri ezberimde… Bu
çocukların cenaze töreni Ankara’nın
gördüğü en görkemli cenaze törenlerinden biriydi. Binlerce kişi tabutları Maltepe Cami'nden Karşıyaka
Mezarlığı'na, ortak antifaşist sloganlarla götürdük. O dönem Devrimci
Gençlik dergisi çıkıyor ve bu olay
üzerine kapağına, “Döktüğünüz
kanda boğulacaksınız” diye başlık
atmıştı. Oda'nın 15 günde bir çıkan
Makina Gazetesi’de, aynı kapakta

aynı resim aynı söz ile çıktı. Bir meslek odası için çok radikal bir çıkıştı
tabii ve ben o kapağı hiç unutmuyorum. Oda merkezinin yeri o sıra
Kızılay Selanik Caddesi 76 numarada, şimdiki Metropol Sineması’nın
olduğu yerdeydi. O binanın toplantı
salonu Ankara’daki bütün sol toplantıların yapıldığı yerdi. O dönemde yaptığımız çok önemli bir iş de
1976 Sanayi Kongresi’dir. Sanayi
Kongreleri, Odamızın en önemli
işlerinden, çalışmalarından biridir.
Çok yoğun bir hazırlık çalışması yapıldı. O günün Türkiye’sinde sol cenahta, “Türkiye’nin Sanayileşme ve
Ekonomik Politikaları” hakkında fikir
yürüten bütün kurum ve kişilerle konuşuldu. Onların yanı sıra TÜSİAD’ı
da çağırdık o zaman. İstanbul’da
Elmadağ’da olan merkezinde TÜSİAD Genel Sekreteri Güngör Uras ile
gittim konuştum. Geldiler, bir bildiri sundular. Yönetimdeyken acı tatlı
bir sürü şey yaşadık ve 1976 böyle
geçti. 1977 seçimlerinde sol ikiye
bölündü ve diğer liste kazandı. Ben
Oda'da çalıştığım için işsiz kaldım.
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Yakın arkadaşlar Refika ve Necati'nin nikah töreninde

Sol içi ayrışmalar Oda'ya da yansıyor muydu?

ayrı giren sol gruplardan daha çok
oy aldı ve kavga çıktı. Bu nedenle divan seçimlerinin tekrarlanması söz
konusu oldu. Diğer sol gruplardan
birinin başkan adayı olan Fevzi Şolt,
“Biz adayımızı çekiyoruz Oğuz’u
destekliyoruz.” dedi ama bazı Çin
yanlısı sol siyasi görüşte olanlar,
beni desteklerlerse, revizyonist olarak nitelendirdikleri kişilerle yan
yana gelmiş olacakları gibi komik
bir gerekçesiyle destek vermeyeceklerini söylediler. Sonuçta CHP’li biri
üye divan başkanı adayı oldu, biz de
onu destekledik. Sosyal demokrat
arkadaşlarla delege listesinde ortaklaştık ve Ankara Şube seçimleri
kazanıldı. O yıl Ankara, İstanbul ve
İzmir Şubelerinde bizim arkadaşlardan çok sayıda kişi delege seçildi ve Genel Merkez’de seçim alma
şansımız doğdu. O dönemden beri
birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan ilk aklıma gelenler Kaya Güvenç, Uğur Ayken, Suat Sezai Gürü,
Hüseyin Dinçer, Yıldırım Çakar, Harun Kurt ve Halil Altın’dır. Oda Genel
Kurulu 1980 Martında İstanbul’da

Yetmişli yıllarda sol içinde ayrışmalar üç ana eksendeydi. Dünyayı
SSCB’nin bakış açısına daha yakın
bir sosyalizm anlayışıyla değerlendirenler, karşılarında ÇHC görüşlerine
daha yakın olanlar ve her iki odaktan
bağımsız bir sol anlayışı savunanlar.
Odamızda sol yönetimlerde ağırlıkla
birinci gruba daha yakın arkadaşlarımız ve sosyal demokrat arkadaşlarımız yer aldı. 1975’te Kaya Güvenç,
1976’da ben ve 1978’de Uğur Ayken,
bu iki ana odağın dışında yer alan
bağımsız sol anlayışları yönetimde temsil ettik. Solun radikal kesiminin, Odamızda gerçek anlamda
temsilinin sağlanmasında, 1980 yılı
çok önemli bir milattır. 1980 Ankara
Şube Genel Kurulu'nda sağ listenin
yanı sıra, birden fazla sol liste vardı. Sol listelerden biri de benim başı
çektiğim, Devrimci Mühendisler listesiydi. O genel kurulda divan başkanı adayı oldum ve 135 gibi ciddi
bir oy aldım. Sağcılar, seçime ayrı
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Çınar Otel’de yapıldı. Kavgalı dövüşlü geçen talihsiz bir genel kuruldu. Biz orada sosyal demokratlar ile anlaşma yaparak dört kişi ile
yönetime geldik. 1980’de sendikacı
makina mühendisi Ömer Çiftçi başkan olurken, Devrimci Mühendisler
Grubu'ndan, 1993’te Oda çalışması
esnasında yitirdiğimiz Suat Sezai
Gürü genel sekreter, Tuygun Sabuncu, Ergün Bekar, Yıldırım Çakar
yönetim kurulu üyesi olarak seçildiler. Bunun anlamı şu, bizim Oda'da
solun yönetimlerde temsiline bakıldığında sosyalistlerin yönetime
girdiği ilk tarih 1970’lerdir. Daha
sonra benim de içlerinde olduğum
devrimci mühendislerden bazı arkadaşlar belli dönemlerde birer ikişer
yönetimlerde temsil edilmişti. Ama
Devrimci Mühendisler grubu olarak,
ilk kez çoğunlukla 1980’de Oda merkez yönetimine geldik. 1990’ların
ortasında yeni bir anlayışla yönetime gelen ve devrimci çizgiyi bugüne kadar taşıyan arkadaşlarımızı
takdir ederim ama hep söylerim, onların öncülleri Kaya Güvenç’tir, Oğuz
Türkyılmaz’dır, Uğur Ayken’dir, Suat
Sezai Gürü'dür ve bir adım öte, yönetimlerde özveriyle görev alan tüm
sosyalist arkadaşlarımızdır.

Oda’dan ayrılınca işsiz kaldım dediniz. Daha sonra neler yaptınız?
Sosyalist çınarımız, Münir Cerit Ağabeyimizin SEPAG Mühendislik diye
bir şirketi vardı. Bana, “İşsizsin, gel
benim yanımda çalış.” dedi ve 5 ay
orada çalıştım. Oda yönetimindeyken TMMOB Birlik Haberleri Dergisinin Yayın Kurulu'nda görev almıştım. Çok nitelikli bir dergiydi, birçok
yazım yayımlandı. TMMOB Başkanı
Teoman Öztürk'le hukukumuz, bu
süreçte iyice gelişmişti. TMMOB Ge-
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nel Kurulu’ndan sonra TMMOB’de
Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev almam söz konusuydu. O süre
içinde SEPAG’da çalıştım. TMMOB
Genel Kurulu'ndan sonra yapılan
toplantıda, bizden sonra yönetime
gelen Fevzi Şolt başkanlığındaki
MMO Yönetiminin muhalif oyuna
karşın 1977’nin Haziran sonunda
TMMOB’ye Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandım. Teoman Öztürk ile
birlikte çalışmaya başladım ve onun
en yakın çalışma arkadaşlarından biri
olarak, üç yıl o görevi sürdürdüm, O
dönem Genel Sekreter olan Kaya
Güvenç arkadaşımız, ben geldikten
bir yıl sonra bıraktı görevi. Biz üç
kişi Genel Sekreter Yardımcısı’ydık.
Mustafa Kurukafa, Önder Küçükkaragöz ve ben. Mustafa daha sonra
ayrıldı ve onun yerine Ertuğrul Tonguç arkadaşım geldi. Demokratik
kitle örgütlerinin oluşturduğu bir
platform vardı. Onun toplantılarına
da genelde Teoman Ağabey ve Önder katılırdı. Örgütsel İlişkiler benim

Ailesiyle tatilde

ve Ertuğrul’un üzerindeydi. Bütün
örgüt bürokrasinin yanı sıra, hazırlanacak raporlardan yapılacak mesleki
teknik çalışmalardan da ben sorumluydum. TMMOB’nin bütün yazışma dosyalarını elden geçiren, düzenleyen, sırtlarını yazdıran benim.
Ayrıldıktan yıllar sonra TMMOB’ye
bir gittiğimde; hâlâ aynı dosyaların
kullanıldığını gözlemlemiştim. Daha
önce Etibank’ta çalışırken de eğitim
programlarını standart hale getirmiş
ve bir kitapta toplamıştım. 15 sene
sonra gittiğimde de gene aynı kitapçığı kullandıklarını gördüm. Kalıcı bir
şeyler yapmayı başarmışız yani.

TMMOB’nin güç kazandığı dönemlerde Teoman Öztürk ile birlikte çalışmışsınız. Birlikte yaptığınız çalışmalardan bahseder
misiniz?
Çok ilginç ve bir o kadar da güzel
anılarımız ve deneyimlerimiz oldu
sevgili Teoman Öztürk ile. ODTÜ

Devrimci Mühendisler
grubu olarak, ilk
kez çoğunlukla
1980’de Oda merkez
yönetimine geldik.
1990’ların ortasında
yeni bir anlayışla
yönetime gelen ve
devrimci çizgiyi
bugüne kadar taşıyan
arkadaşlarımızı
takdir ederim ama
hep söylerim, onların
öncülleri Kaya
Güvenç’tir, Oğuz
Türkyılmaz’dır, Uğur
Ayken’dir, Suat Sezai
Gürüdür ve bir adım
öte, yönetimlerde
özveriyle görev
alan tüm sosyalist
arkadaşlarımızdır
Öğretim Üyesi, Erhan Karaesmen
Hocamız, Yerel Yönetimler Bakanlığı
Müsteşarı idi ve yerel yönetimlerin
meslek odalarıyla iş birliği yapmasını kurumsallaştıran ve belediyeleri
ortak mesleki denetim uygulamasına yönlendiren bir genelge hazırlandı o dönem. Müsteşar onayladı
ve onaylayıp yürürlüğe girmesi için
Bakan’a sunuldu. İlgili Bakan da o
dönem CHP Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir idi. Rus Elçiliğindeki
bir kokteylde kendimi tanıtıp, “Sayın Bakanım imzanızı bekleyen bir
genelgemiz var." diye hatırlatınca, o
da “O komünist Odaların da, onlarla
işbirliği yapmayı öngören genelgeyi
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getirenlerin de canına okuyacağım.”
dedi. Ben, “Siz ne biçim konuşuyorsunuz?” deyince çıkıştı bana ve
“Senden mi öğreneceğim konuşmayı.” dedi. Ben, böyle bir konuşmayı
kabul edemezdim, “Bakan olmanız
size, benimle böyle konuşma hakkını vermez. Nasıl konuşulacağını
bilmiyorsunuz, öğrenmeniz lazım.”
dedim. Teoman Ağabey tüm bunların üstüne, kıpkırmızı olan Bakana
dönerek, “Sizin söyleyecek hiçbir lafınız yok, laf bitmiştir.” dedi ve beni
kolumda tutarak oradan uzaklaştırdı. Biz, TMMOB’nin boynunu hiçbir
yerde öne eğdirmedik. Bir kişi bakan
da olsa Odamız, Odalar, TMMOB
hakkında saygısızca konuşmasına
izin vermedik. Ben sakin ve ağırbaşlı
olmayı, sinirine, heyecanına, sözcüklerin şehvetine kapılmamayı da Teoman Ağabey’den öğrendim. Bir konuda karar veremediğim zaman hep
o anda tepki vermememi öğütler ve
“Bir düşünelim, değerlendirelim.” diyerek zaman kazan derdi. Ondan öğrendiğim onca şeyden sadece bir ikisi bunlar ve benim için çok kıymetli.
O dönemde birçok TMMOB raporu
hazırladık. Çoğunda imzam vardır.
Alüminyum sanayi, uçak sanayi gibi
raporlar. Cumhuriyet Gazetesi bunların hepsini tam metin yayımladı
o dönem. Uçak sanayiyle ilgili ciddi

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2018

Biz, TMMOB’nin
boynunu hiçbir yerde
öne eğdirmedik.
Bir kişi bakan
da olsa Odamız,
Odalar, TMMOB
hakkında saygısızca
konuşmasına izin
vermedik. Ben sakin
ve ağırbaşlı olmayı,
sinirine, heyecanına,
sözcüklerin şehvetine
kapılmamayı da
Teoman Ağabey’den
öğrendim. Bir
konuda karar
veremediğim zaman
hep o anda tepki
vermememi öğütler
ve “Bir düşünelim,
değerlendirelim.”
diyerek zaman kazan
derdi
bir rapor hazırladık. Erbakan Başbakan Yardımcısı ve uçak sanayi ile
o ilgileniyor, Demirel Başbakan’dı.
Demirel’e, “TMMOB uçak sanayi yatırımlarını eleştiriyor, ciddi bulmuyor.
Siz ne diyorsunuz?” diye sorulunca,
Demirel “TMMOB öyle diyorsa doğrudur.” demişti. Hiç unutmuyorum
o anekdotu. Birlik Haberleri Dergisi
için teknoloji transferi konusunda
güzel bir araştırma çalışması yapmıştım. O çalışma için Mimarlar Odası
Kütüphanesi’nde bütün resmi gazeteleri taradım, bütün ikili anlaşmaları
inceledim ve ortaya kapsamlı, güzel
bir araştırma çıkardım. Araştırmacı
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yönüm kuvvetlidir. Sözünü ettiğim
araştırmamın, daha sonra devletin
bile bir sürü çalışmasında kaynak
olarak gösterildiğine tanık oldum.
Tabii başımıza ilginç olaylarda geldi
o sıralar…

Ne gibi ilginç olaylar oldu, bizimle de paylaşır mısınız?
15 Aralık 1977’de yaşamımı çok etkileyen bir olay oldu. TMMOB’nin olduğu Konur Sokak’a yakın bir yerde
bir çatışma oluyor ve sağ görüşlü bir
kişi öldürülüyor. Kızgın ve kalabalık
bir grup, vuran kişinin TMMOB’ye
kaçtığı yolunda bir kışkırtma ile
TMMOB’ye saldırmaya kalktı. Biz de
içerdeyiz ve kapıya açmış bulunduk
ve yaklaşık 50 kişi birden bize tekme
tokat saldırdılar. Neredeyse linç ediliyordum, o kargaşada dışarıda olan
arkadaşım inşaat mühendisi Ahmet
Epli, ben tam bayılmak üzere iken,
müdahale etti ve “Ne yapıyorsunuz
deyip” kafamı korumak için sırtındaki paltoyla kapandı üzerime ve
sonra polis geldi. Bizi arabaya aldılar ama o güruh arabaya da saldırdı ve bir polisin dudağı patladı. Bu
sefer polisler de can derdine düştü
ve aracı hızla sürerek olay yerinden
biraz uzaklaşıldı. Biraz ilerledik, üç
dört sivil arabayı durdurdu ve bizi
araçtan indirerek polislere, “Biz polisiz, bunları bize verin.” dedi. Biz,
“Bizi sakın vermeyin, polis değil faşist bunlar, bizi kaçırıp öldürecekler.”
dedik. O zaman bizi gözaltına alan
üniformalı polisler, sivillerden kimlik istedi, ama onlar gösteremeyince
polislerden biri kabzayı patlattı birinin suratına ve “Dağılın lan diye!”
bağırıp bizi tekrar arabaya bindirip
çıkardı oradan. Bizi önce Çankaya
Karakolu’na ve sonra 1. Şube’ye götürdüler. Bir savcı bizi dinledi, olayla
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hiçbir alâkamız olmadığını anladı
ama “Atın bunları adli nezarete.”
dedi. Attılar, aşağıda müteferrika
denen emniyetin en altındaki yere.
İlginç olan şu, siyasi şube kayıtlarında adımız gözükmüyor, kimse bizim
nereye götürüldüğümüzü bilmiyor.
Eşim Latife, yakınlarım ve TMMOB
Yönetimi kaçırıldığımızı düşünüyor.
O gün Teoman Ağabey eşime evi
boşaltın diyor, evi tahliye ediyorlar. O gece Latife, o zaman ilkokul
öğrencisi, şimdilerde Odamızın Yönetim Kurulu Üyesi olan Elif ve kardeşi Aslı ile dışarıdan taranabileceği
endişesiyle, Teoman Ağabeylerin
evinde yerde yatıyorlar. O gece emniyete Ankara Belediye Başkanı Ali
Dinçer de geliyor ve “Meslektaşım
Nerede?” diye beni soruyor. Sabah
Adliyede başka bir savcıya çıktık, yanımızdaki polislerde durumu anlatıyor, saldırıya uğradığımızı anlatıyoruz ama savcı yine de ikna olmuyor,
hatta polisleri bizi korumakla suçluyor... Bir sürü karışıklık. Sonunda bir
telefon etme imkanı yakaladım ve
TMMOB’nin telefonu hep meşgul
olduğu için Mimarlar Odası'ndan
Akın Atauz’a haber verdim. Sonra
Teoman Ağabey bizzat Bülent Ecevit
ile konuşuyor ve duruma müdahil
olmasını talep ediyor. Sonra Bülent
Bey bizzat talimat vermiş, CHP milletvekili Ferhat Aslantaş geri gönderildiğimiz Çankaya Karakolu'na
konuyu soruşturmaya gelmiş, yüksek sesler arasında Ferhat Ağabey’in
bağırışlarını duyuyordum ki, polisler
geldi ve “Bela mısınız siz? Nereye gideceksiniz gidin. Sizi arka kapıdan
çıkartacağız, taksiyle nereye gidecekseniz gidin!” dediler. Biz de arka
kapıdan çıkıp, TMMOB’ye gittik. Tabii herkes sarıldı öpüştük filan, çok
duygusaldı.

19 Eylül direnişinin örgütlenmesinde de bulundunuz sanırım…
19 Eylül direnişinin öncülleri aylar öncesine dayanıyor. Bu Teoman
Ağabey’in düşündüğü, sonra hep
birlikte geliştirilip, kurguladığımız ve
ilkbahar aylarından itibaren hazırlığına başladığımız bir direniştir. Bu
direnişte benim görevim illerde yapılacak etkinlikleri planlamak ve etkinliğe TMMOB merkezinden yetkili
göndermekti. Gönderdiğimiz görevli arkadaşlar da üçer, beşer senelik
genç mühendis arkadaşlardı. Eylem
demokratik ve ekonomik haklar için
düzenlendi. Mühendis ve mimarların çalışma koşullarının düzeltilmesi ve ücretlerin arttırılması ana
taleplerimizdi. O dönem mühendis
ve mimar olarak çalışanların yüzde 80’i kamuda çalışıyordu. O sene
DİSK’in 1 Mayıs eylemleri esnasında
yöneticilerini içeri almışlardı. DİSK
bize çözüm bulmuştu DİSK görevlileri diye. İçeri alınanların yerine iki
kişi görevli atanıyordu. Böyle bir şey
önerdim TMMOB için, o tür hazırlıklar da yaptık, operasyon falan yersek
tedbirli olalım diye. Eylem günü de
TMMOB’de değil dışarıda duralım

dedim, ama Teoman Ağabey kabul
etmedi. “Örgütün yöneticisi, başında durur.” dedi. “Başkan içeri alırlar
seni.” dedim, “Alırlarsa alırlar örgüt
dışarıdan yönetilmez.” dedi. Ben ona
rağmen kendimce akıllılık ettim,
birkaç yerde üs kurup oradan takip
ettim ve sonra TMMOB’ye geldim.
Çok başarılı bir eylemdi 19 Eylül İş
Bırakma Eylemi, binlerce mühendis,
mimar katıldı. Öğretmenler, memurlar, birçok işyerinde işçiler de
eyleme destek verdiler. Bütün sol
siyasi örgütler desteklediler. Birçok
işyerimde sağ eğilimli mühendisler
de eyleme katıldılar. Sonra, Teoman
Ağabey’in çok ayrıntılı çalışmalarıyla, Birlik Haberleri'nin, her ilde ne
oldu, ne bitti, kim katıldı diye tarihe
not düşen özel bir sayısını çıkardık.
Koca kalın bir dergidir, eylemin bütün detayları vardır orada. Mühendis
ve mimarların örgütlenme tarihinde
gururla andığımız çok anlamlı bir direniştir 19 Eylül 1978…

Sizin bir de gazetecilik deneyiminiz var galiba. O nasıl başladı?
Benim edebiyata, yazmaya hep
merakım olmuştur. Görev aldığım
demokratik kitle örgütlerinde ve si-
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bütün kadro ise amatör. Gazetede
Dursun Akçam, Arslan Başer Kafaoğlu, Emin Galip Sandalcı, Gülten Akın
gibi çok değerli yazarlar yazı yazıyordu. Tirajın 35-40 bine vardığı oldu.
Değişik şeyler yapmaya çalıştık, gazete de yapılacak işlerle ilgili çok güzel başka planlarımız, hayallerimiz de
vardı. Fakat olmadı, 12 Eylül Darbesi
geldi ve birçok kurum gibi gazetemiz
de kapatıldı ve işsiz kaldık.

Hayatınızın önemli kesitlerinden biri de sanırım usta şair Ahmed Arif…

yasi yapılarda hep bilgi üretmeye
ve yaygınlaştırma yönelik olarak çalıştım. Demokrat Gazetesi deneyimim 1979 Aralık'ında başladı. Gazetemiz, günlük olarak yayın hayatına
başladığında hukuken TMMOB’de
genel sekreter yardımcısı olmakla
birlikte zamanımı, daha çok gazetede geçirmeye başladım. TMMOB’de
benim boşluğumu ise Ahmet Bulut
arkadaşımız üstlenmişti. Demokrat
Gazetesi’nde çalışmam söz konusu
olduğunda, yapacağım işi bilinçli bir
şekilde anlamak ve öğrenmek için,
oturdum kitle iletişim teorileri üzerine yazılmış kitapları okudum ve ciddi bir çalışma yaparak hazırlandım.
Gazete yayına başladığında Mustafa
Sönmez İstanbul’da araştırma servisinin yöneticisiydi, ben de Ankara’da
araştırma servis sorumlusuydum.
Mustafa ile çok güzel çalışmalarımız
oldu. Benim için anlamlı bir dönemdi Demokrat Gazetesi, çok ciddi işler
yapmaya çalıştık döneme göre. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu ile
aynı binadaydık, çok tatlı bir rekabet
vardı aramızda. Dr. Ergin Atasü’nün
temsilcisi olduğu Ankara Büro’da,
yalnızca iki profesyonel gazeteci vardı, Yaşar Gören ve Kemal Balcı, diğer
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Evet, o dönemde en büyük kesişme
noktalarımdan biridir Ahmed Arif.
Ben şiir yazmaktan çok okumaya
meraklıydım. Zafer Çarşısı’nın altındaki sahaflardan, kitapçılardan bütün şiir kitaplarını toplardım. Kitaplığımda 50’li yıllarda basılmış birçok
şiir kitabı var. Üniversiteye gelene
kadar adından ve şiirlerinden haberdar olmadığım Ahmed Arif’i, ilk kez
1970’de Hukuk Fakültesi'nde bir şiir
gecesinde dinlemiştim, kendi şiirlerini okumuştu ve hayran olmuştum.
Kendisiyle tanışmayı çok istedim.
Yeni Halkçı Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Nihat Subaşı ablamın üniversitede hocasıydı. Ahmed Arif’te
orada çalışıyordu. Ablamın ricasıyla
Nihat Bey tanıştırdı beni. Ondan sonra çok uzun süren yoğun ve güzel bir
dostluğumuz oldu. Büyük kızım Deniz, “Ahmet Dede” derdi ona, Ahmet
Ağabey’de çok severdi, ona imzaladığı bir kitap çok değerli bir armağandı.
Vicdanımızdı bizim ve herhangi bir
durumda o nasıl düşünürdü diye düşündüğümüz insanlardan biri oldu
hep. Ben Etibank’ta çalıştığım yıllarda Yeni Halkçı Gazetesi’nde kitap
tanıtımı yazıları yazdım. Ama devlet
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memuru olduğum için kendi adımla değil Gün Değer diye müstear bir
adla yazdım yazılarımı. O sıra Çetin
Altan cezaevindeydi ve Büyük Gözaltı adında çok kötü bir kitap yazdı ve
bende gazetede yayınlanmak üzere,
çok ağır bir eleştiri yazısı yazdım. Ahmed Arif’e götürdüm, yırtıp attı yazıyı. “Senin söylediklerin yanlış değil.
Ama o adam içerde, içerdeki adama
el kaldırılır mı? O kendini sana nasıl
savunacak, hiç utanmıyor musun”

Yakın dostu Ahmed Arif

dedi. Ben yerin dibine geçtim, kavgada eli bağlı olana yumruk vurulmayacağını ben o gün, bir kez daha ama
unutmamacasına öğrendim. Ahmed
Ağabey’in de ne kadar ilkeli bir insan olduğunu tekrar gördüm... Bir
de bahsetmesem olmaz. Ortak arkadaşımız, yayıncı sevgili İlhan Erdost
ile çok güzel bir dostluğumuz vardı.
Darbede bizim içeri alındığımız gün,
İlhan Mamak’ta dövülerek öldürüldü.
Ölümü hala içimde yaradır, ikisini de
sevgiyle ve özlemle anıyorum…

Darbede eşinizle birlikte tutuklandınız değil mi?
Darbeden iki ay sonra, Devrimci Yol
yandaşlarına yönelik Demir Yumruk Operasyon’u diye adlandırılan
bir operasyon kapsamında, 8 Kasım
1980 gecesi evimiz basıldı. Eşim, ben
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Latife Türkyılmaz (eşi) ile Kopenhag'ta (1994)

ve o gece evde misafir olan iki arkadaşımı gözaltına alındık. Emniyette
iki aya yakın kaldık ve ben burada
çok dayak yedim ama bazı arkadaşların yaşadığı ağır işkencelere hedef olmadım. Bana en büyük zulüm orada
eşime işkence yapılırken onun sesini
dinlemek oldu… Annem bu süreçte olağanüstü çaba göstererek bize
ulaşmayı başardı ve temiz çamaşır
bile gönderdi. Elli üç gün sonra Mamak Cezaevi'ne sevk edildik. Koğuşlara sevk edilmeden önce aslan kafesi diye bir yerde tutuyorlar iki gün.
Gelen sopalıyor giden sopalıyor. Sonra koğuşlara aldılar. Toplam sekiz ay
kaldım içerde, benden iki ay sonra da
eşimi tahliye ettiler. Devrimci Yol Ana
Davası'nda yargılandım ve beraat ettim. Yargılandığım diğer bir dava da
merkez yönetim kurulu üyesi olarak
sanık olduğum Halkevleri Davası’dır.
Bu davada Başkanımız yiğit insan Ahmet Yıldız, Genel Sekreter devrimci
ağabeyimiz Dr. Ergin Atasü, devrimci
avukat arkadaşlarımız rahmetli İbrahim Tezan, Mehdi Bektaş, o dönem

cezaevinde olan kimya mühendisi
Hüsnü Solmaz ve diğer yöneticilerle birlikte yargılandık. Benim kaleme aldığım ve hazırlamaktan gurur
duyduğum bir savunma, mahkeme
tarafından kabul edildi, kararda yer
aldı. O savunmayla, Halkevlerinin kapatılmasını önlemiş olduk ve bütün
sanıklarda beraat etti. Aydınlar Dilekçesi Soruşturma'sında sorgulandım
ama hakkımda takipsizlik kararı verildi. Cezaevinden çıktıktan sonra bir
süre dinlendim ve iş aramaya başladım. Ankara’da bizi rahat bırakmazlar
diye düşündüm ve İstanbul’a gidelim
dedik. Eşim MTA’da çalışıyordu tekrar
aynı işine dönerse başına yeniden bir
iş açılır kaygısıyla onu istifaya zorladım. O dönemin psikolojisiyle verilmiş yanlış bir karardı, hata olduğunu
sonra farkına vardım. Bir iki iş görüşmesi yaptım ama İstanbul işi olmadı.
Aslında kurumsal bir firmayla güzel
bir görüşme yapmış ve işe kabul
edilmiştim ama işe başlayınca hakkımda araştırma yapılacağı ve siyasi
davalardan tutuklanmış olduğum ve
yargılandığım ortaya çıkarsa, işime
son verileceği düşüncesiyle, vazgeçtim ve başvurumu geri çektim. Sonra
döndük Ankara’ya…

Ankara’ya dönünce neler yaptınız? İş bulmak zor oldu mu?
Geçmişte grev yapan bir mühendislik şirketinde çalışan arkadaşlar,
o şirket kapanınca Teknoloji, Proje
Geliştirme A.Ş diye yeni bir şirket kurmuşlardı. Sana da bir görev verelim
dediler ve 1982 Mart'ında orada çalışmaya başladım. Ama bir süre sonra
o şirkette işler iyi gitmemeye başladı.
1984 Martı'nda bir okul arkadaşım
aracılığıyla o dönem Ankara’nın, iş
makinaları ithalatı ve satışında büyük

firmalarından olan Başakıncı Şirketler Grubu’nda, çalışmaya başladım.
Orada ilk işim, Türkiye’de greyder
üretimini konu alan bir fizibilite etüdü yapmaktı. Şirketin Türkiye Temsilcisi olduğu Kanadalı Champion
firması Türkiye’ye çok sayıda greyder satmış ve Türkiye’de büyük bir
pazar olduğunu düşünerek, burada
greyder imalat yapabilir miyiz diye
fizibilite çalışması istemişti. Bu görev sırasında altı ay boyunca Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, ayak
basmadık yer bırakmadık. Çok sayıda
sanayi tesisini gezdik ve o dönemde
ben mühendis olarak Türk sanayisinin imkânlarını gözlerimle gördüm.
Şimdi bir kısmı kapanmış, devre dışı
kalmış büyük sanayi tesislerini, şeker şirketinin makina fabrikası gibi
tesisleri inceledim. Çok ciddi bir fizibilite raporu hazırladım, aydınger
kâğıtlara çizdim, tabii bilgisayar falan
yok. Sonra İstanbul’a gittim, fizibilite isteyen şirketin patronuna kaldığı
Hilton Kral Dairesi'nde çok ayrıntılı
bir sunum yaptım ve greyder üretilebilir diye rapor verdim. Adam, “Tebrik
ederim, sunumun çok etkileyiciydi,
çok iyi çalışmışsın, patronun böyle
bir elemanı olduğu için kazançlı. Ne
var ki, ülkenize güvenemiyorum.”
dedi. 1980’lerin ortası, askeri rejim
Özal hükümetini yönetime getirmişti. Bu arada şirkette bir yönetim değişikliği oldu ve gençlere yönetici görevler verdiler. Beni de satın alma ve
ithalattan sorumlu müdür yaptılar.
O dönem ithalat şimdiki gibi değil,
bir dizi izinler var, bürokrasi çok zor.
Nasıl öğreneceğim diye endişelendim ama patronumuz, “Sen endüstri
mühendisisin, endüstri mühendisleri
bunları araştırır, öğrenir, otur öğren.”
dedi. Tabii ben sorup öğrenmekten
hiç çekinmeden, bütün süreçleri
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Dostlarıyla yemekte

Gazetesi'nden istifa etti ve derginin
Ankara temsilcisi olmayı kabul etti.
Emin Galip Sandalcı gibi değerli
yazarlarla anlaştık. Ankara Sümer
Sokak’ta bir büro tuttuk, boyadık,
döşedik. Her yere “Artık Demokrasi
İsteyin.“ başlıklı afişlerimiz asıldı. Prova baskı aşamasına kadar geldik. Bu
arada İstanbul’da bir toplantı oldu,
klasik sol içi kavgalar yaşandı, elimiz,
kolumuz, şevkimiz kırıldı ve projemiz
başlamadın bitti. Tabi Erbil’i de işinden etmiştim, onu da üzdüm, kendim de çok üzüldüm, sıkıntılı günler
geçirdim. Bu olaydan öğrendiğim
şey şu: Bir işe başlamadan önce fizibilitesini çok iyi yapacaksın. Yanlış
hesapla, yanlış kadrolarla yola çıkarsan, mutlaka önce tökezler, sonra
batarsın.

inceledim ve başvuruları standartlaştırdım. Yöneticilerden bir bilgisayar mühendisi ve bilgisayar istedim
onun da yardımıyla çok azimli bir çalışma yaptım. Satılan her bir ürün için
maliyetleri çıkardık ve eklenecek kar
oranları konusunda şirket yönetiminin tercihlerini öğrendik ve binlerce
ürün için fiyat listeleri hazırladık. Kurduğumuz sistem çalıştı, o sene şirket
kâr etmeye başladı ve bana ciddi bir
prim verdiler. 1988’de şirket, “Operasyonu bundan sonra İstanbul’dan
yöneteceğiz, İstanbul’a taşın” dedi.
Ama ben o dönem göze alamadım.
Ondan sonra şirketten ayrıldım ve
kendi işimizdeki macera başladı.
O dönem çok uğraştığım politik bir
iş de var. 1986'da Başakıncı’da çalışırken bir yandan da Demokrasi adlı
haftalık siyasi bir dergi çıkarmaya karar verdik arkadaşlarla. İstanbul’dan
Osman Gölcük arkadaşımız derginin
finansörü olmayı kabul etti. Dergi İstanbul’da çıkacaktı ve derginin
genel yayın yönetmeni Mustafa
Sönmez olacaktı. Erbil Tuşalp arkadaşım, benim ısrarımla Cumhuriyet
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Enerji alanına yönelmeniz kendi
şirketinizi kurmanızla birlikte mi
başladı?
Evet, 1988’de Başakıncı Grubu’ndaki
serüvenim bitince, bir grup arkadaş
Türkiye’ye doğalgaz geliyor, bu sektörde iş imkânları doğacak diye dü-
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şündük ve MEG İnşaat Sanayi Ticaret
A.Ş diye bir şirket kurduk. Türkiye’de
doğalgazla ilgili ilk çalışanlardan biriyim. Bir sürü şirketin Türkiye temsilciliğini aldık. 1989’da Hoşdere’de
büyük bir mağaza açtık, açılış törenine yüzlerce insan geldi. Bu dönemde mesleki olarak çok sayıda
iyi işler yaptık. Mesela Türkiye’de ilk
polietilen kaynak uygulamasını yurtdışından makinaları temin edip ilk
biz yaptık. Bu süreçle ilgili ilginç bir
anım var. 1989’da TMMOB Ankara’da
bir yerel yönetimler kurultayı düzenlemişti. Biz de TMMOB’ye destek olmak için o zaman Türkiye’de örneği
olmayan, polietilen boruları karşı
karşıya getirip eriten ve basınç altında birleştiren bir alın kaynağı makinası getirdik, kurultay da sergiledik.
Süleyman Demirel de kurultaya konuşmacı olarak gelmişti ve oradaki
sergiyi gezerken bizim alın kaynağı
makinası ilgisini çekti “Bu ne işe yarar bakalım, çalıştırın şunu çocuklar.”

MEG bir okul
gibiydi. Hayatımın
hatalarından bir
tanesi, ilk başta
başarılı olduğumuz
müteahhitlik işine
girmek oldu. Ama
sonra yaklaşık 12
ayrı yerde şantiyemiz
oldu ve işler kontrol
edebileceğimiz
boyutları aştı ve
darmadağın olduk.
Daha sonra da MEG’in
tasfiye sürecini
başlattık
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2007’de, benim Yürütme
Kurulu Başkanı olduğum
bir Uluslararası Doğalgaz
Kongresi düzenledik,
başarılı bir etkinlik oldu.
2005 yılında Dünya Enerji
Konseyi Türk Milli Komitesi
Yönetim Kurulu’na Oda
adına seçildim ve MMO’nun
temsilcisi olarak 9 yıl orada
görev yaptım
MMO Doğalgaz Kongresi (2007)

dedi. Makinayı çalıştırdık, ama yüklü
miktarda elektrik çekiyor ve kurultayın olduğu TÜRK-İŞ binasının bütün
sigortalarını attırdı. Görevliler geldiler, bize tam bağıracaktılar, Demirel’i
görünce hemen sustular. Ama o,
“Ben niye geldiğinizi biliyorum, çocukları azarlamaya geldiniz siz. Ben
istedim, açın sigortaları.” dedi. Bağlandı sigortalar, bir daha çalıştırdık
makinayı ama yine attırdı. Birkaç
deneme sonunda, “Tamam gördüm.”
dedi. Daha sonra Demirel’le birkaç
kez daha karşılaştık, Dünya Enerji
Konseyi Türk Milli Komitesi'nde yönetimde iken, evinde de ziyaret etmiştik. Kendisiyle ilgili ilginç anılarım
var. Polietilen boru uygulamalarında
bir anlamda öncü çalışmalar yaptık,
bin kilometreye göre polietilen boru,
kilometrelerce çelik boru döşedik.
Birçok organize sanayi bölgesinin
su ve gaz dağıtım şebekelerini inşa
ettik. Mühendislik ve müteahhitlik
olarak iyi işler yaptık. Şirketimizde
çalışan Odamız üyesi Vedat Gürbüz
arkadaşımız çok iyi bir mühendisti. Alın kaynağı makinasını biz yerli
yaparız dedi. Bizim temsilcisi oldu-

ğumuz firmanın makinasını örnek
aldık, onlar da biraz destek verdi.
Sincan Organize Sanayi Bölgesi su
dağıtım şebekesinde döşediğimiz
560 mm çaptaki boruları kaynağını, kendi imal ettiğimiz alın kaynağı
makinasıyla yaptık. Ama seri üretime
dönüştüremedik. Geçtiğimiz yıllarda
ve halen Odamızda yöneticilik yapan çok sayıda mühendis arkadaşla
birlikte çalıştık kendi şirketimizde.
Bu anlamda MEG bir okul gibiydi.
Hayatımın hatalarından bir tanesi,
ilk başta başarılı olduğumuz müteahhitlik işine girmek oldu. Ama sonra yaklaşık 12 ayrı yerde şantiyemiz
oldu ve işler kontrol edebileceğimiz
boyutları aştı ve darmadağın olduk.
Daha sonra da MEG’in tasfiye sürecini başlattık.

Siz çalıştığınız alanlarla ilgili
Oda’da da çok sayıda etkinliklerin düzenlenmesine katkıda
bulunmuşsunuz, enerji alanı da
bunlardan biri sanırım…
Şirkette doğalgaz üzerine çalışırken,
Oda raporları hazırladık, bu konuda
yapılan etkinliklerin düzenlenmesin-

de görev aldık ve katıldık. 2007’de,
benim Yürütme Kurulu Başkanı olduğum bir Uluslararası Doğalgaz
Kongresi düzenledik, başarılı bir
etkinlik oldu. 2005 yılında Dünya
Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
Yönetim Kurulu’na Oda adına seçildim ve MMO’nun temsilcisi olarak
9 yıl orada görev yaptım. O süreçte,
enerji ile ilgili konuları, doğalgazın
dışındakileri yeterince bilmediğimi
fark ettim. Oturup, Komitenin bütün
eski raporlarını hatmettim, bilmediğimi herkese sordum, öğrendim.
O dönem enerji verimliliği ile ilgili
yasal düzenlemeler gündeme geldi,
Oda adına hem ilişki kuran, derdimizi anlatan, hak savunan hem de
gerekirse tartışan, kavga eden kişi
oldum. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sanayi, Enerji, Bilgi İşlem Komisyonu
Başkanı meslektaşımız AKP Kütahya
Milletvekili Doç. Dr. Soner Aksoy’du.
Defalarca gittik yanına ve onu birçok
konuda ikna etmeye çalıştık. Önce
bazı konularda Oda’ya önyargılı
davranıyor, çok kızıyordu ama iyi bir
diyalog kurduk. Hatta artık bazı konularda Oda’yı savunur duruma gel-
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Romanya Köstence Tersanesi (2012)

mişti. Mesela, TBMM Komisyondaki
görüşmelerde, enerji verimliliği ilgili
yetkilendirme de Odamız görüşlerini savunduğunda, dönemin Enerji
Bakanı sen iyice kendi Odanı savunuyorsun diye eleştirmişti. O dönem
enerji verimliliği ile ilgili düzenlemeler Meclisten geçti. Soner Aksoy’un
buradaki çabalarını ve hakkını teslim
etmek lazım. Farklı görüşte olan insanlarla da mesleki konular ve meslektaş hakları için diyalog kurmayı
başardık. Sonra enerji verimliliği
eğitimleri başladı. Enerji politikaları
konusunda İstanbul’da eğitimlere
gittim. Bu arada İzmit’te ilk Enerji
Verimliliği Kongresi düzenlendi ve
orada bir sunum yaptım. Bilgisayarla
powerpoint sunum dosyası hazırlamayı bilmiyordum. O dönem Oda
Enerji Verimliliği Danışmanı olan Tülin Keskin arkadaşım öğretmişti bana
bunu. Sağ olsun Tülin Şefimden çok
şey öğrendim. Bilgisini paylaşmayı
bilen, güler yüzlü, Oda'ya da enerji
verimliliği konusunda çok ciddi katkıları olan bir meslektaşımızdır. Sonra Oda’da birlikte Oda Enerji Çalışma
Grubu’nu oluşturduk…
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Oda Enerji Çalışma Grubu olarak birçok ile gittiniz ve çeşitli
raporlar yayımladınız. Yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız?
On yılı aşkın süredir faal olan, Oda
sürekli komisyonlarından farklı olarak, olay bazında örgütlenen bir çalışma grubuyuz. İlk başta ben, Tülin
Keskin, Haluk Direskeneli, Caner
Özdemir, Şayende Yılmaz ve Şuayip
Yalman’dan oluşan küçük bir gruptuk. Benim tek başıma doğalgazla
ilgili olarak Çorlu, Amasya, Tokat,
Malatya, Elazığ ve Diyarbakır’da
verdiğim seminerleri, grup olarak
gittiğimiz Afşin-Elbistan, Soma,
Muğla, Gerze ve diğer birçok şehir
izledi. Doğalgazla ilgili raporlardan
sonra, 2008’de Yenilenebilir Enerji
Raporu'nu hazırladık. 2010’dan bugüne, iki yılda bir Türkiye Enerji Görünümü Raporu'nu yayımladık. Şimdi Türkiye Enerji Görünümü 2018’i
hazırlıyoruz. Eş zamanlı olarak hazırladığımız kapsamlı Türkiye Enerji
Görünümü Sunumu'nu da sürekli
güncelliyoruz. Bu rapor alanında
yayımlanan en ciddi, en kapsamlı
çalışmadır. Raporun her bölümü, ko-
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nunun uzmanı yazarların imzalarını
içeriyor. Çalışmalarımızda, araştırmalarımızda hiçbir ön yargımız yok,
hata yaptığımızı, kendi hipotezlerimizin doğru olmadığını fark ettiğimiz an da hemen düzeltiyoruz. Geri
beslemelere çok önem veriyoruz,
her gittiğimiz yerdeki konuşmalarda
aldığımız geri beslemeler, dinleyicilerden aldığımız tepkiler, diğer konuşmacıların söyledikleri ve eksik
bıraktığımızı fark ettiğimiz hususları
mutlaka dikkate alıyoruz. Sunumlar
ilk başta benim ismimle idi. Şimdi
MMO Enerji Çalışma Grubu'ndan
ben, Şayende Yılmaz, Tülin Keskin
ve Orhan Aytaç, Grubumuzun danışmanları olan maden mühendisi
Mehmet Kayadelen ve matematikçi

Meslek hayatında
44 sene oldu
inşallah 50’yi,
60’ı da görürüm.
Öğrenmenin yaşı
yok, bir kere bunu
öğrendim, her yaşta
öğrenebilirsiniz.
Ben bu yaşımda
Enerji Çalışma Grubu
başkanı olarak bir
konuyu bilmiyorsam
ya da bilgim yetersiz
ise çalışıyorum,
internetten
indiriyorum, kitaplar
okuyorum, yayınlara
bakıyorum, gerekirse
eğitimlerine
katılıyorum

27
Faydalı olabildiğim
ve çağrıldığım
yerlere, etkinliklere
gitmeye, bildiklerimi
paylaşmaya
çalışıyorum. Oda ve
TMMOB faaliyetlerine
katkı sunmak
benim için hep çok
anlamlı olmuştur.
Ayrıca, Odanın özel
yaşamımda da önemli
bir rolü vardır
Yusuf Bayrak’ın imzalarını ve katkıda bulunan 50’nin üstünde uzmanın
ismini içeriyor. Çalışmalarımıza katkı
koyanlar içinde politik olarak farklı düşündüğümüz insanlar var. Biz,
onların bizimle birlikte yürüdükleri
süreçleri, çalışmalarımıza katkı ve
desteklerini çok anlamlı ve değerli
buluyoruz. Öncelikle yukarıda isimlerinden söz ettiğim arkadaşlara,
Oda teknik görevlileri Koray Tuncer, Can Özgiresun, Derya Baran’a
ve çalışmalarımıza katkı koyan tüm
arkadaşlara teşekkürlerimi bir kez
daha bildiriyorum. Çalışmalarımızda, başka tartışmalarda geliştirdik.
Kamu yararı denilerek, vatandaşın
malına, mülküne el konulmasına,
kamu gücünün belirli sermaye grupları lehine kullanılmasına itiraz ettik,
toplum yararı tartışmasını biz açtık,
sürdürdük, sürdürüyoruz. Sorunları
saptadık, tanımladık, tanı koyduk,
peki ne yapmak gerekir? Elbette
karşı olduklarını söyleyeceksin, bir
adım daha atacaksın, ne istediğini söyleyeceksin. Ne istediğini ve

Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu toplantısı (2013)

nasıl yapacağını anlatmak zorundasın. Matematikte bir gereklilik ve
yeterlilik koşulu var. Gerekli koşul,
ne istediğini, ne yapmak istediğini
söylemek. Yeterli koşul ise istediklerini nasıl yapacağını söylemek.
Biz bunu yapmaya çalıştık, öneride
bulunmuyorsunuz diyen insanlara
enerji konusunda sayfalar, kitaplar
dolusu öneriler ortaya koyduk. Sizin
alternatif programınız yok diyenlere
alternatiflerimizi anlatmaya çalıştık.
Kuşkusuz, biz bir politik parti değiliz, meslek örgütüyüz, meslek örgütünün sınırları içinde söylemeye
çalışıyoruz ama ciddi önermelerimiz
var. Bu vesile ile vurgulamak isterim
öğrenmenin de yaşı yok. Ben hâlâ
okuyorum, Oda çalışmaları için saatlerimi, günlerimi ayırıyorum. Enerji
konusundaki Odamızda, Elektrik ve
Maden Mühendisleri Odalarında,
TMMOB’de, ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu'nda yürütülen
çalışmaları önemsiyorum. Elimden
geldiği kadar bu çalışmalara katkı
sunmaya devam edeceğim…

Kendi şirketinizi kapattıktan
sonra, başka bir yerde çalışmaya başladınız ve hala çalışıyorsunuz değil mi?
Bütün sorunların benim ve eşimin
sırtına yüklendiği, sıkıntılı bir tasfiye sürecinden sonra, 2005 yılında MEG macerasında perde dedik.
2006 yılından itibaren de daha önce
birlikte çalıştığım bir arkadaşımızın
Dizel Turbo şirketinde çalışmaya
başladım, halen devam ediyorum.
Bu, Türkiye’deki emeklinin genel
kaderidir. Eşimle Bağ-Kur'dan emekliyiz ama çok düşük emekli maaşlarıyla geçinme imkânımız yok. Bir
büyüğüm, “Sen yük altında çalışan
bir elektrik motorusun, eğer birden
durdurursan motor dağıtır.” demişti.
Biraz böyle, benim kişiliğimle ilgili
bir durum bu. İki üç yıl sonra, başarabilirsem eğer, tempoyu biraz
düşürmeyi ve daha düşük tempoda çalışmayı öngörüyorum. Odama
faydalı olmaya çalışıyorum, görüş
istendiğinde bildiriyorum, raporların
güncellenmesine katkı sunuyorum,
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tanesinde çalışıyor. Anne, baba, aile
geleneğinden gelen, adının neden
Deniz konulduğunu, dokuz yaşında kendisi keşfeden ve örgütlü mücadelenin içinde olan bir kişi. Evli,
eşi inşaat mühendisi. Küçük kızım
Yasemin ODTÜ biyoloji mezunu.
Hollanda’da moleküler biyolojide
master yaptı, şu aralar Rotterdam Tıp
Fakültesi'nde doktorasını bitirmekle
meşgul, piyano çalmaktan da hiç vaz
geçmiyor. O da Hollandalı bir meslektaşı ile evli. Evimizin bir ferdi daha
var, bir siyam kedisi, adı Hattuşuli…

Sinop İnce Burun'da Eşi Latife Türkyılmaz ile (Aralık 2015)

Umutsuzluğu hiç
sevmedim, birkaç
yıl önce TMMOB
Genel Kurulu'nda
konuşurken Necati
Uyar’ın yazdığı bir
şiiri okumuştum,
“Umutsuzluğu dağıt
yüzünden” diye.
Çocuklarım bana
sorarlar, “Baba bu
kadar pozitif enerjiyi
nerden buluyorsun?”
diye. Nasılsın diye
sorulduğunda,
yıkılmadık ayaktayız
diyorum, çünkü
yıkılmak bize
yakışmaz. Neler
gördük bu ülkede,
12 Mart’ı,12 Eylül’ü
yaşadık, yıkılmadık

faydalı olabildiğim ve çağrıldığım
yerlere, etkinliklere gitmeye, bildiklerimi paylaşmaya çalışıyorum.
Oda ve TMMOB faaliyetlerine katkı
sunmak benim için hep çok anlamlı
olmuştur. Ayrıca, Odanın özel yaşamımda da önemli bir rolü vardır.

Odanın özel yaşamınızdaki önemi nedir?
Eşim Latife’yi, Ankara’da Oda’nın
1973 Aralık ayında Ankara Palas
Otel’de düzenlediği yeni yıl kokteylinde tanıdım. Kendisi ODTÜ Kimya
bölümü mezunu ama okuldan fazla
bir tanışlığımız yok. Oda'nın kokteyline ortak bir arkadaşımızla gelmişti. O gün tanıştık ve ilk görüşte âşık
oldum. Sevgilim, eşim, dostum, arkadaşım, yoldaşım her şeyim Latife
Türkyılmaz ile hayatın her alanında
da birlikte olduk. Beraber içeri düştük, beraber zulüm gördük, işsiz
kaldık, şimdi de hayatımızı birlikte
sürdürüyoruz. İki kızımız var, büyük
kızım Deniz tıp doktoru, radyoloji
uzmanı, İstanbul’da bir kamu has-
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Bunca yıllık tecrübeleriniz ışığında son söz yerine gençlere ve
meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz?
Meslek hayatında 44 sene oldu inşallah 50’yi, 60’ı da görürüm. Öğrenmenin yaşı yok, bir kere bunu öğrendim,
her yaşta öğrenebilirsiniz. Ben bu yaşımda Enerji Çalışma Grubu başkanı
olarak bir konuyu bilmiyorsam ya da
bilgim yetersiz ise çalışıyorum, internetten indiriyorum, kitaplar okuyorum, yayınlara bakıyorum, gerekirse
eğitimlerine katılıyorum. Önemli bir
ilkem, bilmediğim, çalışmadığım konularda konuşmam, hele bir de Oda
adına asla konuşmam. Ben yenik düşeceğim maça çıkmam. Çünkü yalnız
şahsımı değil, Oda'yı da temsil ediyorum diye düşünürüm. Bir demokratik
kitle örgütünü temsil eden insan, bir
konuda iyi hazırlık yapmazsa bir açık
oturuma, bir toplu tartışmaya çıkmamalı. Çünkü soru sorulur ve yanıtlayamazsan, kendin zor durumda
kaldığın gibi, temsilcisi olduğun kuruluşu da zor duruma itmiş olursun.
Bugünün işini yarına bırakma derim,
çocukluğumdan beri temel kural budur, bugünün işi bugün yapılmalıdır.

29
Ülkenin koşullarına
bakınca tedirginim
ama umutsuz değilim.
Bu karanlığın mutlaka
bir gün aşılacağına
inanıyorum.
Dostoyevski’nin
sözünü hiç
unutmayın. “Herkes,
her şeyden daima
sorumludur.”
Değerlerinizi,
kimliğinizi koruyun
ve ailenize,
yakınlarınıza,
arkadaşlarınıza,
çevrenize, üyesi
olduğunuz meslek
odalarına ve
demokratik kitle
örgütlerine, kentinize,
ülkenize sahip çıkın
Babam daha lise 1 öğrencisi iken bir
öğüt vermişti. "Oğlum, insanları tanımanın üç yolu vardır: İçki masası,
kumar masası, yolculuk. Birisi bu üç
alandan birinde su koyarsa, bil ki hayatının diğer alanlarında da tökezler."
demişti. Ben bunu defalarca sınadım,
insanları tanımada iyi bir yöntem. Sigara içenlere itirazım var. Bunu da 28
sene sigara içmiş, yirmi iki sene önce
bırakmış olmama rağmen, hâlâ rüyalarında sigara içtiğini gören bir kişi
olarak söylüyorum. Kendinize, ailenize ve çevrenize zarar veriyorsunuz.
Bunu kafanızda içselleştirin ve lütfen
sigarayı bir an önce bırakın. Umutsuzluğu hiç sevmedim, bir kaç yıl

önce TMMOB Genel Kurulu'nda konuşurken Necati Uyar’ın yazdığı bir
şiiri okumuştum, “Umutsuzluğu dağıt yüzünden” diye. Çocuklarım bana
sorarlar, “Baba nasıl bu kadar pozitif
enerjiyi nerden buluyorsun?” diye.
Ben hiç moralimi bozmadım, nasılsın diye sorulduğundan, yıkılmadık
ayaktayız diyorum, çünkü yıkılmak
bize yakışmaz. Neler gördük bu ülkede, 12 Mart’ı,12 Eylül’ü yaşadık, yıkılmadık. Ülkenin koşullarına bakınca
tedirginim ama umutsuz değilim.
Bu karanlığın mutlaka bir gün aşılacağına inanıyorum. Dostoyevski’nin
sözünü hiç unutmayın. “Herkes, her
şeyden daima sorumludur.” Değerlerinizi, kimliğinizi koruyun ve ailenize, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza,
çevrenize, üyesi olduğunuz meslek
odalarına ve demokratik kitle örgütlerine, kentinize, ülkenize sahip çıkın.
“Unutma! Devrim, bir gün mutlaka”
ve “Umutsuzluğu dağıt yüzünden…”
demekten hiç vazgeçmedim. Son
sözlerim de Melih Cevdet Anday’dan
çok sevdiğim bir şiirle olsun… 

TELGRAFHANE
Uyumayacaksın
Memleketinin hali
Seni seslerle uyandıracak
Oturup yazacaksın
Çünkü sen artık o sen değilsin
Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin
Durmadan sesler alacak
Sesler vereceksin
Uyuyamayacaksın
Düzelmeden memleketin hali
Düzelmeden dünyanın hali
Gözüne uyku giremez ki...
Uyumayacaksın
Bir sis çanı gibi gecenin içinde
Ta gün ışıyıncaya kadar
Vakur metin sade

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel

Çalacaksın



ŞUBAT 2018



www.mmo.org.tr

30

BASIN AÇIKLAMASI

ÖZELLEŞTİRMELERE, SANAYİSİZLEŞMEYE,
ÇİFTÇİNİN YIKIMINA KARŞI ÇIKMAK
YURTSEVER BİR GÖREVDİR
İ
Oda Yönetim
Kurulu Başkanı
Ali Ekber
Çakar, Şeker
Fabrikalarının
özelleştirilmesi
üzerine
24 Şubat 2018
tarihinde yazılı bir
açıklama yaptı.
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ktidarın son özelleştirme hamlesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyünde
bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye
bağlı 14 Şeker Fabrikasının özelleştirme
ihalesinin ilanı oldu. Söz konusu fabrikalar, Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal,
Afyonkarahisar, Alpullu, Elbistan, Muş ve
Burdur şeker fabrikalarıdır.
Şeker fabrikalarının kuruluşu, 1925 yılında Alpullu Şeker Fabrikasının temelinin atılışına ve 1926 yılının başında
ilgili kanunun çıkarılışına kadar gitmektedir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde
başlanan şeker fabrikalarının yapımına
1950’li yıllarda da devam edilmiş, ancak
2000’li yıllarda özelleştirilmeleri gündeme gelmiştir.
Odamız bu sürece, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile bağlantılı olarak
2004 yılında yaptığı, “Cargill Emperyalist
Talanın Yeni Bir Adıdır” başlıklı açıklama
ile dikkat çekmiş ve emperyalist çevrelerin dayattığı “yapısal uyum programları” çerçevesinde yürütülen özelleştirmelerin, kamu kaynaklarımızın talanına
yol açtığını, çiftçimizi, köylümüzü, emeği ile geçinen halkımızı mağdur edeceğini belirtmiştir.
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O zamandan bugünlere gelinceye dek,
kendi kendine yeten ve ihracat yapabilen bir yapıdan, yabancı sermaye lehine
yapılan yasa değişiklikleriyle, şeker ithal
eder duruma gelen ülkemizin, bu son
özelleştirme adımı ile birlikte, daha fazla dışa bağımlı hale gelmesi, ne yazık ki
çok yakındır.
Yapılacak olan bu özelleştirmeler ile
Türkiye’nin öz kaynağı olan şeker pancarı üretimine, ülkemizin çiftçisine ve
tarımına ağır bir darbe daha indirilmiş
olacaktır.
Özelleştirmelerin ülkemizin, üreticilerimizin, mühendisliğin, tarımın ve sanayinin aleyhine olduğunu her zaman
belirten Odamızın düzenlediği kongre
ve sempozyumlarda, bu durumun aynı
zamanda sanayisizleşmeye de yol açtığı tespitleri yapılmıştır. Büyük ölçekli
kamusal üretimin tasfiyesi ne yazık ki
böylesi bir sonuç da üretmektedir. Bu
nedenle özelleştirmelere karşı çıkmak,
ülkesine ve halkına karşı sorumlu olan
her yurttaşın yurtsever bir görevidir.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Başkanı

ETKİNLİK
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VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK
KONGRESİ
Kongrenin açış konuşmaları MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber
Çakar, MMO İstanbul Şube Başkanı
Battal Kılıç, Hannover Fairs Turkey
Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel, HPKON Yürütme Kurulu
Başkanı Semih Kumbasar ve Akışkan
Gücü Derneği (AKDER) Başkanı Suat
Demirer tarafından yapıldı.
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar açılışta
şöyle konuştu:

Odamız İstanbul ve İzmir Şubeleri
yürütücülüğünde düzenlenen VIII.
Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi
ve Sergisi (HPKON), 22-25 Kasım
2017 tarihleri arasında İzmir
MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirildi

1

999 yılından bu yana MMO tarafından gerçekleştirilen Ulusal
Hidrolik Pnömatik Kongresi’nde
atölye çalışmaları, kurslar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, panel
ve sosyal etkinlikler yer aldı. Hidrolik
pnömatik sektörünün tüm taraflarını
bir araya getirerek, yüz yüze yapılan
görüşmelerle, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağlayan
kongrenin paralelinde Hannover
Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından

organize edilen fuarda ise firmalar,
yeni ürün ve sistemlerini tanıtma, bu
ürünleri birinci elden kullanıcıyla buluşturma imkânı yakaladı.
Üç gün süren ve 17 oturumda 45 bildirinin sunulduğu kongrenin açılış
oturumunun ardından, Emin Çapa,
“Yeni Dünyayı Anlamak ve Hazırlanmak" Mustafa Sönmez ise “Türkiye’de
Büyüme ve Sanayisizleşme Tehlikesi”
konusunda birer sunum yaptılar.

“Alanında ihtisaslaşmış bulunan ve
sekizincisini düzenlediğimiz Ulusal
Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisine hoş geldiniz. Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Odamız bilindiği gibi periyodik olarak bir çok kongre, kurultay, sempozyum etkinliği düzenlemektedir. Buradaki en öncelikli amacımız
meslek disiplinlerimizin toplumsal
gereksinimler doğrultusunda gelişmesi ve ülkemizin sanayileşmesine,
kalkınmasına, demokratikleşmesine,
halkımızın mutlu, bilimsel-teknik gerekler ve standartlara uygun çağdaş
bir yaşam sürmesine yönelik katkı
sunmaktır. Bu kapsamda geçmiş çalışmalarımızdan taşıdığımız kolektif
bilgi ve deneyimlerle oluşturduğumuz platformlarda birçok konuya
ilişkin alternatif görüş ve öneriler ortaya koymaya çalışmaktayız.
Bu kapsamda asansörden işçi sağlığı ve iş güvenliğine, tesisattan uçak,
havacılık, uzay ve endüstri mühen-
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disliğine, kaliteden kaynağa, makina
tasarımından tıbbi cihaz teknolojilerine, otomotiv ve bakım teknolojilerine dek, çoğu hidrolik pnömatikle
bağı bulunan meslek-uzmanlık alanlarımızla ilgili, her çalışma döneminde düzenlediğimiz kongre, kurultay,
sempozyum etkinliklerinin oldukça
verimli geçtiğini ve amacımıza hizmet ettiğinin altını çizmek isterim.

Bu sayede sektör içinde iletişimin
oluşması sağlanmıştır. Mühendislik
uygulamaları, AR-GE, inovasyon ve
yerli üretimin önemi anlaşılmıştır.

nın iç işleyişlerine, üyelerimizin toplumsal yaşamın hemen her alanında
yürüttükleri mesleki faaliyetlerine
dek müdahaleler söz konusudur.

Sektörün ilk örgütlerinden olan AKDER, kongre platformlarının katkısıyla
gelişmiş; yasa, yönetmelik, standartlara yönelik çalışmalar başlamıştır.

TMMOB ve bağlı Odalarının kamu
adına kamusal-mesleki-toplumsal sorumluluk ve etik ilkeler çerçevesinde
yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu katkıların ne yazık ki bertaraf edilmeye
çalışılmaktadır. Bu durum, gerçekte,
iktidarın rant ve yandaş ekonomisinin önündeki engelleri büyük oranda
ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Bunun yanı sıra, kongrelerin akademik dünyada yarattığı etki ile makina mühendisliği bölümlerinde hidrolik pnömatik seçmeli ders olarak
verilmeye başlanmıştır.

Bildiğiniz gibi sadece ülkemizde değil, tüm dünyada akışkan gücü sektörü, kontrol ve otomasyon teknolojileri aracılığıyla pek çok üretim alanında
yer alan, makina mühendisliğinin en
nitelikli hizmeti üretebildiği önde gelen uygulama alanlarındandır.

Basılı/yazılı eser geleneği bulunmayan bu alanda çok az olan Türkçe
yayın sayısı artmış, sektörel yayın hareketliliği oluşmuştur. Bu kapsamda
Odamız; 7 adet bildiri, 7 adet sektörel sorunların tartışıldığı panel kitabı yanı sıra “Pnömatik İletim Temel
Bilgileri”, “Hidrolik Devre Elemanları
ve Uygulama Teknikleri”, “Pnömatik
Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri”, “Basınçlı Hava Tesisatı”, “Basınçlı Hava Tesisatı Tasarımı ve Uygulamaları”, “Kompresörler”, “Hidrolik
Pnömatik Türkçe-Almanca-İngilizce
Sözlük” adlı kitapları yayımlamıştır.

Hidrolik pnömatiğe ilişkin 15 yıldan
beri düzenlediğimiz kongrelerimizle
birlikte sektöre olan ilginin arttığını
ve kongrelerimizin de bu anlamda
daha görünür hale geldiğini söylemek isterim. Kongrelerimiz, ürün
tasarımından imalata, kullanım alanlarına, satış ve bakım hizmetlerine
kadar üyelerimizin sürecin her aşamasında görev yaptığı sektörün geliştirilmesi ve korunması açısından
Odamız ve Hipkon Kongrelerimiz
öncü bir rol üstlenmiş ve önemli işlevleri yerine getirmiştir.

Bu gelişmeler elbette bizleri mutlu
ediyor ve amacımıza yönelik daha
motive ediyor. Fakat sektörün kendi
dinamiğindeki gelişmelerin, ülkemizi saran olumsuz iklimi yansıttığının
altını çizmek isterim.
Öncelikle, kamu yönetimini, ülke
imarını, yapı, kent, ulaşım, eğitim,
sağlık, tarım, enerji, maden, su, çevre ve koruma alanları ile TMMOB
mevzuatını yeniden düzenlemeye yönelik adımların, ne yazık ki iki
kongremiz arasında yoğunlaştığına
değinmek isterim.
Bu süreçte, TMMOB ve bağlı Odaları-
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Bu gidişatın çalışma alanlarımıza, genelde sanayi ve ekonomiye yansımalarını görmemek mümkün değildir.
Her şeyden önce bir ülkenin sanayileşebilmesi, kalkınabilmesi için öncelikle yatırıma, sermaye birikimine
ihtiyaç vardır. Sermaye birikimiyle
birlikte üretimi artıran sektör, sanayi sektörüdür. Zira sanayi, toplumsal
refahın artırılmasında ve ülkemizin
kalkınmasında kilit rolü görür. Sadece gelir sorununu çözmüş değil,
refah sorunu ile birlikte sosyal olarak eğitim, sağlık, gıda ve çevre sorunlarını da çözmüş bir ekonomiye
kapı açar.
Fakat ne var ki ülkemiz ekonomisi tüm bu hedefleri rafa kaldırmış,
sanayileşme ve kalkınma anlayışını
terk etmiştir. Ülkemizde izlenmekte
olan ekonomi politikaları sanayi üretimini geri plana atarken döviz üretme kapasitesi zayıf, toplumsal refaha
katkı sağlamayan, gelir dağılımını
daha da adaletsiz hale getiren kent
rantı odaklı inşaat-emlak sektörünü,
perakendeciliği, hizmet sektörlerini
özendirmiş, öne çıkarmıştır.
Ülkemiz sanayisinde oynadığı kilit
rolle birlikte Hidrolik pnömatik sek-
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törünün de geleceğine yön veren
makina imalat sektörünün gelişimine baktığımızda bu özet olarak
karşımıza şöyle bir çıkmaktadır. Her
aşamasında proje, AR-GE ve mühendislik tasarımlarının yapılmasını
gerekli kılan özelliği itibarıyla diğer
sektörlerden ayrışan makina imalat
sektörü, özellikle 2001 ekonomik
krizinden sonra yatırımlarını askıya
almış, 2003 yılından 2007 sonuna kadar giderek ara mallarda dışa bağımlı
bir yapı içine sürüklenmiş, 2008 ortalarından başlayarak 2009’u da kapsayan dönemde küresel krizin etkisi ile
sanayi sektörü de küçülmüştür.
Makina imalat sektörünün yanı sıra
hidrolik pnömatik girdilerini, demirçelik, iş ve inşaat makinaları, otomotiv, savunma, gıda, ambalaj, gemi
inşa, sağlık, barajlar, otomasyon ve
robot teknolojileri gibi sektörler de
yaygın olarak kullanmaktadır. Tüm
bu sektörlerdeki dinamiğin makina
imalat sektöründekine benzer bir
olumsuzlukta olduğunu söyleyebiliriz. Hidrolik pnömatik sektörünün
tüm bu olumsuz havadan etkilenmemesi mümkün değildir.
Teknoloji kullanımı ve projelendirme
açısından dünyanın gerisinde kalmayan fakat aynı performansı üretimde gösteremeyen hidrolik pnömatik sektörünün ana sorunlarını şu
şekilde özetlemek mümkündür:
Öncelikle yerli üretim sorunu ve
AR-GE, teknolojik ve endüstriyel
birikimle başlayan bu sorunları sermaye/finansman ve kalifiye işgücü
yetersizlikleri ile yüksek girdi maliyetleri, ithal ürünlerin yerli üretime
göre pazar paylarının yüksek oluşu
ve dışa bağımlılık olarak sıralamak
mümkündür.

Makina imalatçılarının, tasarım ve
uygulamalarda yerli ürünlere öncelik vermemesi, güven duymaması,
dünya pazarında rekabet edebilen
yerli üretici sayısının azlığı, üreticilerin sorunları arasındadır. Bunun yanı
sıra kalitesi belgelenmemiş, sertifikası olmayan ve haksız rekabete neden olan ürünlerin ülkeye girişinin
kontrol edilmesi ve zorlaştırılması
için önlem almada ve denetim konusunda harekete geçmede önemli
sorunlar yaşanmaktadır.
Sektör bu ürünlerin ülkeye girmemesi konusunda tavır almalı, siyasi
irade yerli ürün kullanımı konusunda zorlanmalıdır. Özellikle ihracat
yapan yerli üreticilerin desteklenmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edilmesi için yatırımlar ve Ar-Ge
çalışmaları desteklenmeli, üretim ve
istihdam üzerindeki yükler azaltılmalı ve kamu ihalelerinde yerli malı
kullanımı teşvik edilmelidir.
İzlenen bilim, teknoloji ve sanayi
politikaları sonucu bugün yerli üretimde yüzde 62 oranında ithal girdi
kullanılmakta, makina imalat sanayinde iç pazar talebinin yüzde 51’i
ithal makinalarla karşılanmaktadır.
Ne yazık ki makina üreticileri yerli
devre elemanlarını yeterince kullanmamaktadırlar.
Rekabet edebilmenin ön koşularından birisi; kullanılan teknolojilerin inşaat sahaları, tüneller, maden
ocakları, demir-çelik tesisleri ve tersaneler gibi yüksek riskli ortamlarda
işçiler için güvenli çalışma koşullarının sunulmasıdır. Ülkemizin iş kazalarında kaybedilen insan sayısı bakımından dünyada üçüncü, Avrupa‘da
birinci sırada olduğu bilinmektedir.
Sektörün sunduğu güvenli ürünler
ile bu kazaların önüne geçilmesinin

mümkün olduğu, insan, makina ve
tesisin güvenliğini sağlamanın, sektörde, tasarım ve üretim sürecinde
sistem ve donanım seçiminde güvenliğin önemli bir kriter olduğu
unutulmamalıdır.
Diğer yandan sanayide enerji verimliliği, uluslararası rekabet gücü açısından önemli bir unsurdur. Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması,
dışa bağımlılığın azaltılması, enerji
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki
yükünün hafifletilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği ile mücadeleye
yönelik çalışmalar yapılmalı, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli
kullanımının tespiti yapılarak sektörde, hidrolik pnömatik sistem tasarımlarında ve üretiminde, enerji
verimliliğine önem verilmelidir. Sistemlerin enerji verimliliği ölçülebilir
olmalı, belgelendirilmeli ve teşvik
edilmelidir.
Ekonomik gelişim ve kalkınma için
üretmeye ihtiyacımız var. Çağı yakalayan, toplumsal faydaya hizmet
eden bir üretim kuşkusuz en önemli
ihtiyaçlarımızdan biridir. Fakat ne
yazık ki, ülkemiz, uluslararası mal ve
finans piyasalarına ucuz ithalat cenneti olarak küresel işbölümü içerisinde, montaj sanayinin taşeron bir
üreticisi haline gelmiştir. Türkiye’de
yerli üretimin artması bugün artık
bir zorunluluktur. Bu da kendiliğinden oluşmayacaktır. Burada atılacak
öncelikli adım ise kuşkusuz, “Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, üreten
bir toplum olma” odaklı anlayışını
hâkim kılmaktır. Yapısal değişimlerden, eğitim alanındaki gericileşmeyi
yok etmeye varana dek ekonominin
ve toplumsal yaşamın her alanında
ilerici bir dönüşüme ihtiyacımız büyüktür ve acildir.
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Bu adımlar atılmadıkça ekonomi alanında bir refah, ekonomide nitelikli
bir büyüme beklenemeyeceği açıktır. İlgili sektörlerin üretim kapasitelerini artırmaları, kapasitelerini tam
kullanmaları, dışa bağımlılığın azaltılması, sektörün gelişimi bu önlem
ve yatırımlarla mümkündür.

Bütün bu sayıları katılımcılarıyla
birlikte ele aldığımızda sektör için
HPKON 2017’nin önemini bir kez
daha anlıyoruz.

Sözlerime son verirken, açılış konferansında, panelde, oturumlarda,
yuvarlak masalarda, bildiri sunacak,
atölye-kurs çalışmalarında yer alacak bütün konuşmacılara; kongre ve
sergiyi destekleyen ve katılan bütün
kurum, kuruluş, dernek, birlik, üniversite ve firmalara; bütün delege ve
izleyicilere; düzenleme, danışma ve
yürütme kurulları ile kongre sekreterlerine, kongreyi birlikte düzenleyen İzmir ve İstanbul Şubelerimizin
başkanları, yönetim kurulları ve çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyor
ve kongremizin başarılı geçmesini
diliyorum.”

sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Kongrenin yanı sıra bu süreçte konferanslar şeklinde Odamıza
bağlı diğer Şubelerin çalışma alanlarında da etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler Hidrolik Pnömatik
Kongrelerinin ülke genelinde ilgi
görmesini ve tanınırlığını arttırmıştır.
Sektör ilgililerinden gelen talepler
doğrultusunda kongremizin bu yıl
tekrar İzmir’de düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, bu yılki
kongremize ev sahipliği yapan İzmir
Şubemize buradan teşekkürlerimi
sunmak isterim.

Odamız İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Battal Kılıç ise şöyle konuştu:
“Öncelikle açılış etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür
ediyor, hoş geldiniz diyorum.

HPKON 2017, kolektif bir çalışmanın
sonucunda ortaya çıkan, sektörün en
önemli platformlarından biri olma
özelliğini taşımaktadır. HPKON 2017;
19 düzenleme kurulu üyesi, 21 yürütme kurulu üyesi, 179 danışmanlar kurulu üyesi, 72 yazar, 27 kurs ve atölye
çalışması için eğitmen, 26 yuvarlak
masa-panel-konferans katılımcısı ve
3 kişilik kongre sekretaryası olmak
üzere toplamda 325 kişinin katkısının yanı sıra fuar katılımcısı firma yetkilileri ve fuar organizasyon firması
Hannover Fairs Turkey çalışanlarının
emeği ile sizlerle buluşturulmaktadır.

Bugün, ülkemizdeki hidrolik pnömatik sektörünün bir araya geldiği
en önemli etkinlik olan Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarı’nı,
Odamız adına İstanbul ve İzmir Şubelerimiz yürütücülüğünde 8. kez
düzenliyor olmaktan büyük onur ve
mutluluk duyduğumuzu belirtmek
isterim.
İlk olarak İzmir’de, Efes Convention
Center’da düzenlemeye başladığımız Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarı’nın oluşan talep üzerine
yedincisi, 2014 yılında Şubemiz ev
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HPKON 2017 içinde önemli yer
tutan kurs ve atölye çalışmalarının ana başlıkları ve eğitmenleri belirlendikten sonra içerikleri
oluşturularak afiş haline getirilip
konu ile ilgili kurum ve kişilere
başvuru formuyla birlikte paylaşıldı. 4 günlük kongre programımızda, 17 oturumda 45 bildiri, 5
yuvarlak masa toplantısı, 1 panel,
5 kurs, 15 atölye çalışmasının yanı
sıra sosyal etkinlikler yer almaktadır.
Kongre ile birlikte düzenlenen fuarda, bugün itibarıyla sektörde ürün
ve hizmet üreten 36 firma bulunmaktadır.
Bugün kongre açılış oturumumuzun ardından düzenlenecek konferansta “Yeni Dünyayı Anlamak
ve Hazırlanmak” konusunda Emin
Çapa ve “Türkiye’de Büyüme ve Sanayisizleşme Tehlikesi” konusunda
ise Mustafa Sönmez sunumlarını
gerçekleştirecektir.
Belirtmek isterim ki, kongre hazırlıkları sürerken, sektör firmalarından
da önemli destekler aldık. Hidropar
İzmir, Kastaş, Demirer Teknolojik
Sistemler ve Festo firmalarına kongremize katkılarından dolayı sizlerin
huzurunuzda teşekkür ediyorum.
Dolu ve detaylı bir programla önümüzdeki dört gün boyunca devam
edecek olan VIII. Ulusal Hidrolik
Pnömatik Kongresi ve Fuarı’nın,
sektörün gelişimine ve sorunlarının
çözümüne katkı sunacağına olan
inancımızla, hepimiz için verimli
geçmesini diliyor, katılımlarınızdan
dolayı tekrar teşekkür ediyorum.”
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VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRİSİ

T

MMOB Makina Mühendisleri
Odası adına İstanbul ve İzmir
Şubeleri`nin sekretaryalığını
üstlendiği “Ulusal Hidrolik Pnömatik
Kongresi ve Sergisi”nin sekizincisi,
“uluslararası katılımlı” olarak, 22-25
Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir’de
gerçekleştirildi.
Kongrede; açılış konferansı, bildiriler,
atölye çalışmaları, kurslar, paneller,
yuvarlak masa toplantıla
rı, konferanslar ve forumlar ile dinamik bir
platform oluşturulmuş; 45 bildiri sunumu, 15 atölye çalışması, 1 panel,
6 kurs, 5 yuvarlak masa toplantısı ve
1 forum düzenlenmiştir. Kongrenin
yanısıra düzenlenen HPKON 2017
Fuarı'na da 1085 metrekare alanda
45 firma katılmıştır.
Kongrede “Hidrolik Pnömatik Sektöründe Yeni Stratejiler” konulu bir
panel gerçekleştirilmiş, panelde iletişim teknolojisi ve internet teknolojisindeki gelişmeler, dijital devrimin
hidrolik pnömatik alanına etkisi, sektörde ARGE, üniversite oda sanayi
işbirliği, sektörün sorunları ve çözüm
önerilerinin tartışıldığı bir platform
yaratılmıştır.
Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongrelerinde bilimsel-teknik nitelikli bir
başucu kitabı oluşturma anlayışı ile
bildiriler ve tüm sunumlar derlenmektedir. Bu kongrede de ulaşılan
çok yönlü birikimi içeren 519 sayfalık
“Bildiriler Kitabı” tüm sektör ilgililerinin kullanımına sunulmuştur.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve
kurslar ile yeni bilgi ve teknolojilerin yaygınlaştırılmasının
yanında, sektör çalışanlarının
doğru ve tam bilgilerle donatılmasına yönelik sürekli eğitimler yapılmıştır.

HİDROLİK

VIII. ULUSAL
HİDROLİK PNÖMA
TİK
KONGRESİ
HPKON 2017
PNÖMATİK

22 - 25
Kasım 2017
ULUSLAR AR ASI

MMO
TEPEKULE KONG
RE VE
SERGİ MERKEZİ

Kongre kapsamında; “Pnömatik ve Elektrik Tahrikli
İş Elemanları ve Karşılaştırılması”, “Mobil Hidrolikte
Endüstri 4.0 Uygulamaları”,
“Pnömatik Teknolojisinde
Devrim, Dijital Pnömatik, Motion Termina (VTEM)”,
Medikal Sistemler ve Laboratuvar
Alanlarında Otomasyon Çözümleri”,
“Mobil Uygulamalarında Elektronik
Çözümler”, “Medikal Proses Ekipmanları, İlaç Hazırlama (Kemoterapi) ve Temiz Oda Uygulamaları”,
“Sızıntı Bulma Teknikleri”, ”Radyal
Pistonlu Hidrolik Motorlarda Elektronik Deplasman Kontrolü”, “Vinç
ve İş Makinalarında Yük Kontrol ve
Yük Tutma Valfleri”, ”Yeni Nesil Servo
Performanslı Oransal Valfler”, “Mobil
Araçlarda Soğutma Uygulamaları”,
”Pick&Place Uygulamalarında Vakum Seçimi”, “Kabin Stabilizasyonu”,
Filtrasyon” konularında 15 atölye çalışması düzenlenmiştir.
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/mmohpkon
/hidrolikpnoma
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33 / 152 - 121 Faks:
(0232) 462 43 77
www.hpkon.mmo
.org.tr e-posta:
hpkon@mmo.org
.tr

Kongrede düzenlenen kurslarda;
“Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri”, “Hidrolik Devre
Elemanları ve Uygulama Teknikleri”,
“Hidrostatik Tahrik ve Kapalı Dev-

re Tekniği”, “Sızdırmazlık Elemanları
Seçiminde Yenilikçi Yaklaşımlar ve
Uygulama Örnekleri”, “Hidrolik Boru
Bağlantı Elemanları”, “Hidrolik Endüstrisinde Kullanılan Akışkan İletimi Elemanlarına Genel Bakış” konuları ele alınmıştır.
Kongrede hidrolik pnömatik sektörüne ilişkin aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır.
Her aşamasında proje, AR-GE ve mühendislik tasarımlarının yapılmasını
gerekli kılan özelliği itibarıyla diğer
sektörlerden ayrışan makina imalat
sektörü, özellikle 2001 ekonomik
krizinden sonra yatırımlarını askıya
almış, 2003 yılından 2007 sonuna kadar ara mallarda giderek dışa bağımlı
bir yapı içine sürüklenmiş, 2008 ortalarından başlayarak 2009’u da kapsayan dönemde küresel krizin etkisi ile
sanayi sektörü de küçülmüştür.
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da zorlanmalıdır. Özellikle ihracat
yapan yerli üreticilerin desteklenmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edilmesi için yatırımlar ve AR-GE
çalışmaları desteklenmeli, üretim ve
istihdam üzerindeki yükler azaltılmalı ve kamu ihalelerinde yerli malı
kullanımı teşvik edilmelidir.

Makina imalat sektörünün yanı sıra
hidrolik pnömatik girdilerini, demirçelik, iş ve inşaat makinaları, otomotiv, savunma, gıda, ambalaj, gemi
inşa, sağlık, barajlar, otomasyon ve
robot teknolojileri gibi sektörler de
yaygın olarak kullanmaktadır. Tüm
bu sektörlerdeki dinamiğin makina
imalat sektöründekine benzer bir
olumsuzlukta olduğunu söyleyebiliriz. Hidrolik pnömatik sektörünün
tüm bu olumsuz havadan etkilenmemesi mümkün değildir.

İzlenen bilim, teknoloji ve sanayi politikaları sonucu bugün yerli üretimde yüzde 62 oranında ithal girdi kullanılmakta, makina imalat sanayinde
iç pazar talebinin yüzde 51’i ithal
makinalarla karşılanmaktadır. Makina üreticileri yerli devre elemanlarını
yeterince kullanmamaktadırlar.

Teknoloji kullanımı ve projelendirme açısından dünyanın gerisinde
kalmayan fakat aynı performansı
üretimde gösteremeyen hidrolik
pnömatik sektörünün ana sorunlarını şu şekilde sıralanabilir.

Rekabet edebilmenin ön koşullarından birisi; kullanılan teknolojilerin inşaat sahaları, tüneller, maden
ocakları, demir-çelik tesisleri ve tersaneler gibi yüksek riskli ortamlarda
işçiler için güvenli çalışma koşullarının sunulmasıdır. Ülkemizin iş kazalarında kaybedilen insan sayısı bakımından dünyada üçüncü, Avrupa’da
birinci sırada olduğu bilinmektedir.
Sektörün sunduğu güvenli ürünler
ile bu kazaların önüne geçilmesinin
mümkün olduğu, insan, makina ve
tesisin güvenliğini sağlamanın, sektörde, tasarım ve üretim sürecinde
sistem ve donanım seçiminde güvenliğin önemli bir kriter olduğu
unutulmamalıdır.

Öncelikle yerli üretim sorunu ve
AR-GE, teknolojik ve endüstriyel
birikimle başlayan bu sorunları sermaye/finansman ve kalifiye işgücü
yetersizlikleri ile yüksek girdi maliyetleri, ithal ürünlerin yerli üretime
göre pazar paylarının yüksek oluşu
ve dışa bağımlılık olarak sıralamak
mümkündür.
Makina imalatçılarının, tasarım ve
uygulamalarda yerli ürünlere öncelik vermemesi, güven duymaması,
dünya pazarında rekabet edebilen
yerli üretici sayısının azlığı, üreticilerin sorunları arasındadır. Bunun yanı
sıra kalitesi belgelenmemiş, sertifikası olmayan ve haksız rekabete neden olan ürünlerin ülkeye girişinin
kontrol edilmesi ve zorlaştırılması
için önlem almada ve denetim konusunda harekete geçmede önemli
sorunlar yaşanmaktadır.

Sanayide enerji verimliliği, uluslararası rekabet gücü açısından önemli
bir unsurdur. Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji maliyetlerinin
ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmalar yapılmalı, enerjinin ve enerji
kaynaklarının verimli kullanımının
tespiti yapılarak sektörde, hidro-

Sektör bu ürünlerin ülkeye girmemesi konusunda tavır almalı, siyasi
irade yerli ürün kullanımı konusun-
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lik pnömatik sistem tasarımlarında
ve üretiminde, enerji verimliliğine
önem verilmelidir. Sistemlerin enerji
verimliliği ölçülebilir olmalı, belgelendirilmeli ve teşvik edilmelidir.
Dört gün boyunca paylaşma ve dayanışma zeminlerinin geliştirildiği,
sosyal-kültürel etkinliklerle renklendirilen kongre sonucunda aşağıdaki
tespitlerin kamuoyuna sunulmasına
karar verilmiştir.
- Hidrolik Pnömatik alanı otomasyondan ayrı düşünülemeyeceği,
bu nedenle otomasyon konusunun kongrede daha detaylı olarak
ele alınması gerektiği, kongrenin
ismine otomasyon kelimesinin de
eklenmesi gerektiği, otomasyon
alanındaki ilgili taraflarında bu
kongrede yer almaları gerektiği
vurgulanmıştır.
- Hidrolik pnömatik sektörünün
geleceğini, makina imalat sektörünün gelişimi belirleyecektir.
Makina imalatçılarının tasarım
ve uygulamalarda hakeden yerli
ürünlere öncelik vermesi ve güven duyması ile yerli imalat sektörünün beklenen düzeye ulaşacağı, katma değeri yüksek ürünlerin
yerli olarak üretilmesinin ulusal
ekonominin yararına olacağı bilinmelidir. Bu bağlamda dünya
pazarında rekabet edebilen yerli
üreticilerin sayısı artırılmalı ve
desteklenmelidir.
- Gelişmiş ülkelerde (Almanya 3.68
USD/kg, Japonya 3,36 USD/kg,
italya 3.21 USD/kg, Güney Kore
2.70 USD/kg) 3-4 USD/kg olan ihracat ürünleri ortalama satış fiyatı
bizim ülkemizde özellikle son 3
yılda gerileyerek 1,37 USD/kg seviyelerine inmiştir. Bu durumun
değiştirilebilmesi, başka faktör-
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lerle birlikte katma değeri yüksek
ürünler üretmemizi gerektirmektedir. Tasarım ve AR-GE süreçlerini
içine alan üretim ve markalaşma
zeminleri ve iklimini oluşturulmalı
ve sürekliliği sağlanmalıdır.
- Kalitesi belgelenmemiş, sertifikası olmayan ve haksız rekabete
neden olan ürünlerin ülkeye girişinin kontrol edilmesi ve zorlaştırılması için ciddi önlemler
alınmalıdır. Sektör bu ürünlerin
ülkeye girmemesi konusunda tavır almalı, yerli ürün tüketilmesi
konusunda siyasi irade zorlanmalıdır. Özellikle ihracat yapan
yerli üreticilerin desteklenmesi
ve uluslararası pazarlarda rekabet
edilmesi için yatırımlar ve AR-GE/
ÜR-GE çalışmaları desteklenmeli,
özellikle patentli yerli ürünlerin
kullanımı ve patent alımı konusu
özendirilmeli, üretim ve istihdam
üzerindeki yükler azaltılmalı ve
kamu ihalelerinde yerli malı kullanımı teşvik edilmelidir.
- Sektöre yönelik devre elemanları üretiminde yüksek nitelikli
malzemelerin, ileri üretim teknolojilerinin, iletişim, bilgi ve
internet teknolojilerinin denetim sistemlerinin giderek artan
oranda kullanılmasından dolayı,
üretici firmaların AR-GE/ÜR-GE
olanaklarının artırılması ve teşvik
edilmesi ülke yararına olacaktır.
Bu doğrultuda vergi düzenlemelerinde belli indirimler yapılmalı,
teknoparklardan yararlanmaları
konusunda AKDER’in yol göstericiliğinde sektör firmalarının bir
araya gelmesi ve kümelenmeleri
sağlanarak ortak AR-GE ve Tasarım merkezleri kurulması teşvik
edilmelidir.

- Makina imalat sektörü, hidrolik
pnömatik ekipman ve sistemleri
kullanımında, sektör firmalarının
müşterilerine karşı yanlarında
olmalarını ve servis konusunda destek vermelerini talep etmektedir. Makina imalatçılarına
sistem, ekipman ve malzeme
tedarik eden sektör firmalarının
makina imalatçılarına servis hizmeti sunabilmek için organizasyonları ve personel alt yapısını
geliştirmeleri gerekmektedir.
- İletişim, internet ve bilgi teknolojisi gelişimi sektörümüzü
de yakından ilgilendirmektedir.
Dijital devrim veya Endüstri 4.0
olarak adlandırılan bu süreçte sensör teknolojileri, gömülü
sistemler, yazılımlar, iletişim ve
internet teknolojisindeki yeniliklerin adapte edildiği hidrolik ve
pnömatik ekipmanların birbirleriyle ve diğer makinalarla haberleşerek akıllı makina ve sistemler
üretildiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Ülkemiz makina imalatçılarının ve hidrolik pnömatik
sektörünün temel hedefi, bu
dönüşümü yakalayarak verimliliği ve rekabet gücünü artırmak
olmalıdır.
- Küresel rekabet ortamında varolabilmek için artık bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Bilginin faydalı ve değer yaratma sisteminde
kullanılması önemlidir. Bu nedenle bilgiyi kullanacak insanların ve bu insanların oluşturduğu
organizasyonları geliştirmek gerekmektedir. İnsanımızı rasyonel,
akılla karar veren, mühendislik
yaklaşımını algılayan bir eğitim
sistemi içinde iş yaşamına hazırlamanın gerekliliği, sektör firma-

larının yeni iş modelleri oluşturarak çalışanlarını ve organizasyon
yapılarını geliştirmeleri gerekliliği
vurgulanmıştır.
- Yetişmiş insan gücü ve kalifiye eleman konusu sektörün en
büyük problemidir. Endüstri
Meslek Liselerindeki hidrolik
pnömatik bölümlerinin sayısı
çok azdır. Makina Mühendisliği
Bölümü olan üniversitelerimizde hala akışkan gücü ile ilgili
lisansüstü programlar bulunmamaktadır. Teknolojik gelişmelere
ayak uyduracak, dijital devrimi
gerçekleştirecek insan kaynağına gereksinimiz varken teknik
eleman lise ve üniversite eğitim
sistemimiz ve alt yapımız buna
uygun değildir. Sektör ve sektör
bileşenleri eğitime ilişkin taleplerini her ortamda dile getirmeli,
ve Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK
nezdinde girişimlerde bulunmalıdır. Sektörün gelişmesi için MEB,
YÖK, Meslek Odaları ve Akışkan
Gücü sektörü temsilcileri ile birlikte eğitim programlarında ihtiyaca uygun güncellemeler yapılmalı, Endüstri Meslek Liselerinde
uygulamalı meslek derslerinin
niteliği geliştirilmeli, atölyelerde
mevcut makina ve tezgahlar, en
son modeller ile yenilenmeli ve
üniversitelerde güncel teknolojiler ve endüstriyel uygulamalar
öğretilmeli, altyapı çalışmaları
tamamlanmalıdır.
- Yazılım mühendisliğindeki yeni
yaklaşımların, yenilikçi makina
konseptlerine olanak sağladığı,
akıllı mobil cihaz uygulamaları ile entegre PLC sistemlerinin
çalışma esnekliğini artırdığı, bu
yeni yaklaşımların mühendislik
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mişler, pazarlarını büyütmüşler
ve buradan elde ettikleri fonla
AR-GE ve inovasyona daha çok
kaynak yaratma fırsatı yakalamışlardır. Bu firmalarımız, dünya pazarlarında etkinliklerini artırmak,
pazarlarını büyütmek ve etkin bir
oyuncu olmak için büyük çaba
sarf etmektedirler. Bu başarıdaki
önemli nokta, başlangıçtaki yurt
içi pazardan edinilen tecrübedir.
Ürünler yurtdışında itibar görüyorsa yurtiçinde de bu ürünlere
itibar edilmesi için sanayi yerli
imalata önem vermelidir.

çalışmalarını kolaylaştıracağı tespitinden hareketle sektör, yazılım
mühendisliği alanındaki gelişmeleri izlemeli ve uygulamalara
yansıtmalıdır.
- Sanayide enerji verimliliği, uluslararası rekabet gücü açısından
önemli bir unsurdur. Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması, dışa
bağımlılığın azaltılması, enerji
maliyetlerinin ekono
mi üzerindeki yükünün hafifletilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği ile
mücadeleye yönelik çalışmalar
yapılmalı, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımının
tespiti yapılarak sektörde, hidrolik pnömatik sistem tasarımlarında ve üretiminde enerji verimliliğine önem verilmelidir.

- Dijital devrim veya Endüstri 4.0
olarak adlandırılan süreçte dönüşüme uygun fabrikalar oluşturmak, bu fabrikaları, veri toplamak
için sensörler ile donatmak, işletiminde, iletişiminde yazılımı kullanmak, veri güvenliği ve kendi
işletimine yönetebilmek için bulut ortamını kullanan makinalar
ile donatmak gerektiği vurgulandı. Bu dönüşümün gerçekleştirebilmesiyle maliyetlerin %30-35
oranında indirilebileceği, ekstra
bir yatırım yapmadan kapasitelerin %20 oranında arttırabileceği,
tedarik ve üretimi tek bir merkezden yönetecek bir ağa sahip olunabileceği vurgulanmıştır.

- Ülkemizin bir sanayileşme politikası olmadığı görülmekte ve
sanayimizin henüz hangi sektörlerde gelişeceği bilinmemektedir.
1980’lerden itibaren ortaya konulan neoliberal politikalar sonucu
ülkemizde sanayisizleşme süreci
hakim olmuştur. TMMOB Sanayi
Kongrelerinde de ifade edildiği
gibi sanayileşme politikamız kalkınma planları çerçevesinde ele
alınmalı, demokratik katılım mekanizmaları ile sektörün de katkı
ve katılımıyla oluşturulan kalkınma planları çerçevesinde makina imalat sektörü ve bunların alt
sektörü olan hidrolik pnömatik
sektörü bu plana uygun teşvik ve
desteklerden yararlanmalıdır.

- Teknolojik gelişmeler ve özellikle
robot teknolojilerinin endüstride yer almasıyla birlikte makine
emniyeti ihtiyaçlarındaki değişikliklere cevap verecek ürünler
ortaya çıktığı ve sektörün bu değişime adapte olması gerektiği
belirtilmiştir.

- Komponent üreten firmalarımız
yurtiçi pazarlardan elde ettikleri
tecrübeyle ürünlerinin kalite kriterlerini uluslararası pazarlarda
kabul görecek seviyeye getir-
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şekilde artmış, kullanım alanları
yaygınlaşmıştır. Sektörün kirlilik
konusunda yağ üretici firmalarından kullanıma hazır kirlilik seviyesinde hidrolik yağ talep ettiği
vurgulanmıştır. AKDER periyodik
yayınlar, duyurular, eğitim çalışmaları, e-posta kampanyalarıyla
uzun ömürlü, yüksek performanslı ve çevre dostu “Ekolojik”
akışkanların bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmalıdır.
- Mühendislik hizmeti üreten sektör firmalarının akreditasyonu,
sektörde çalışan mühendislerin
uzmanlıklarının meslek odaları tarafından belgelendirilmesi,
sektörde çalışan ara teknik elemanların eğitimi ve belgelendirilmesi, MYK kapsamında Hidrolik Pnömatik Tesisatı Borulama
ustası meslek standardının oluşturulması, sektörle ilgili mevcut
regülasyonlar çerçevesinde Bilim
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın
piyasa gözetim denetim faaliyetini yaygınlaştırması, sektör firmalarında çalışan mühendisler
tarafından hazırlanan projelerin
inşaat sektöründeki mimar ve
mühendislik hizmetleri gibi sinai
mülkiyet hakları çerçevesinde
güvence altına alınması gerekmektedir. Bu konularda bir önceki
Kongre’den hemen sonra, Makina
Mühendisleri Odası ile AKDER’in
başlattığı çalışmaların önümüzdeki yıl içerisinde uygulamaya
geçirileceği, bunun da bu alandaki önemli bir eksikliği gidereceği
ifade edilmiştir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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DÖVİZ YUKARI, SANAYİ AŞAĞI 331
Mustafa Sönmez2
• Sıcak para girişi azalmadığı halde
içeriden dolarlaşma isteği dolar
fiyatını yukarıda tutuyor.

• 27 Kasım 2017 ABD   Zarrab dosyasının iç ekonomik ve siyasi yapıyı sarsacağı beklentisi, dolara
yönelişi besliyor.

• TL’deki 50 günlük değer kaybı,
diğer emsal ülkelerin yerel paralarındaki kaybın 5 ile 7 puan üstünde. Nedeni ise politik risk birikimi.

• Dolar stoklamış olanların satışlarıyla zaman zaman dolar fiyatında inişler yaşanıyor, Merkez

Bankası’nın bazı müdahale araçları ise yaramıyor.
• Petrol ve öteki emtia fiyatlarının
dünya piyasasındaki artışı, dolar
fiyatındaki artışla birleşince, Türkiye’deki büyümeyi geri çekeceği
aşikar.

OHAL ŞARTLARININ KIRILGAN BÜYÜMESİ,
SORUN BİRİKTİRİYOR 341
2017 üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 11’i, 9 ayda da yüzde 7,4’ü bulan
Türkiye ekonomisinin bu performansının arka yüzünde bir dizi kırılganlık
ve ötelenen sorun birikimi var.
Madencilik ve enerjiyi de içeren
geniş anlamda sanayide büyüme,
son 3. çeyrekte ortalama yüzde 9,5’i
bulmuş ve burada sanayi lokomotif
sektör olmuştur. İmalat sanayinin
katma değer artışı, üçüncü çeyrekte iç pazar odaklı, özellikle dayanıklı
mallara talep üstünden   gerçekleşmiştir. Sanayi üretimi yüksek tempoda seyrederken yatırım ayağında ilk
9 ayda inşaat yine öne çıkmıştır; bunun da sanayisizleşmeyi körüklediği
belirtilmelidir.
Parıltılı büyüme verilerinin arkasında dönemsel dış dünya konjonktü1
2

ründen kaynaklanan dış sermaye
akışı, özellikle sıcak para girişi vardır.
Bu dış kaldıracın yanında, AKP rejiminin bütçe açığını artırma pahasına
uygulattığı kredi genişlemesi, vergi
kolaylıkları, İşsizlik Sigortası Fonu’nu
hovardaca harcattıran teşviklerden
de söz edilmelidir.
2017 boyunca dış borç ağırlıklı kaynak girişi 30 milyar doları bulurken
sadece bu yıl 20 milyar dolara yakın
sıcak para akışı yaşanmış, bu giriş,
dolar kurunu Eylül ayına kadar aşağı
çekerek ithalatı artırmıştır. Bu kaldıraçla büyüme artarken öte tarafta
dış borç stoku 435 milyar dolara
kadar çıkmış, firmaların döviz yükümlülükleri 212 milyar dolara kadar yükselmiştir. Özellikle Ekim ayı
sonrası hızlanan döviz fiyatı, Merkez
Bankası’nı faiz artırmaya zorlamakla

kalmamış, döviz fiyatı yüksek seyrini
koruyarak ekonomiyi yüksek faizyüksek döviz kıskacına almıştır.
İçeride açılan ve 1,5 yılda yüzde 34’e
ulaşan bol kepçe kredi genişlemesine kefil olan devlet hazinesi, belli bir
riski de üstlenmiştir. Kredi dönüşlerinde aksama hem banka sistemini
hem de Hazine’yi zor duruma sokabilecektir.
Sıcak para ve kredi genişlemesi kaldıraçlarının üstünde yükselen büyüme, özellikle üçüncü çeyrekte
iç tüketime yaslanmış, kısmen de
yatırımlara odaklanmıştır. Yılın ilk 9
ayının tamamında, büyük çevre tahribatı, tarih ve doğa varlıklarını yıkıma dayanan inşaat furyasına karşılık,
sanayiyi geliştirecek makine teçhizat

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 33, 34 ve 35'in tam metinlerine http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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yatırımlarında düşük tempo gözlenmesi vahim bir olgudur.

hine arttığını göstermektedir. Ayrıca,
işgücü verileri, büyümenin istihdam
yaratmadığını, yaratılmış görünen
istihdamın geçici stajyer-kursiyer istihdamından kaynaklandığını ortaya
koymaktadır.

Öte yandan büyümenin bölüşüm
ayağı, büyümenin OHAL ikliminde
ağır emek sömürüsüne dayandığını
göstermektedir. TÜİK’in gelire göre
GSYİH verileri,işgücünün gelir pastasından aldığı payın hızla azaldığını,
sermaye gelirlerinin ise işgücü aley-

Kısacası,   iki haneli enflasyon, işsizlik, büyük bütçe açıkları ve cari

açıkla, sıcak para girişine bağımlı
büyümenin 2017’ye ağır maliyeti
olduğunu, bu maliyetin 2018’e taşındığını belirtmek gerekir. Dış ve
iç şartların zorlanarak, OHAL şartlarında gerçekleştirilen büyümenin
2018’de tekrarının   mümkün olmayacağı , ekonominin 2018’de hızla
ivme kaybedeceği ortadadır.

SANAYİ, 2018’E “ÇİFTE AÇIK” GERİLİMİYLE
GİRDİ 351
dış pazar yaratma yeteneği köreltildiği için, ihracatla pazar edinme imkanları da daraltılmıştır. Bu daralmada, ülkedeki OHAL ile koyulaştırılan
baskıcı imajın negatif etkisi de vardır.

Türkiye ekonomisi, özel olarak da
sanayi, 2017 yılında iç talebin ağırlıkla devlet teşvikleri ile köpürtülmesiyle, 21 milyar doları aşan sıcak
para girişinin rüzgarıyla, tahminen
yüzde 7’ye yakın büyüdü. Ne var ki,
bu büyümenin arka yüzünde 2018’e
taşınmış ağır maliyetler var ve sanayi
kesimi de öteki sanayi dışı kesimler
gibi, 2018’de bu bedellerin gerilimini
yaşayacak.

2017’de baş gösteren dünya enerji
ve emtia fiyatları, yükselmiş döviz
fiyatları ile pekişecek ve ithal enerji,  
artı maliyet enflasyonu yaratacaktır.
Dövizdeki hızlı artışı kontrol altında
tutmak için yükseltilen faizler, yeni
tırmanışlar karşısında tekrar artırılmak durumunda kalınabilir. Bu da
sanayiyi “yüksek döviz-yüksek faiz”
basıncı altına alabilir.

2017’de TL’nin dolar karşısındaki yüzde 17’lik değer kaybı, Türkiye’yi öteki yükselen ülkelerden ayrıştırmıştır.
Rusya, Güney Afrika, Brezilya gibi
ülkeler 2017’de dolar karşısında yerel
paralarını değerli kılarken, Türkiye’nin
yüzde 17 ile büyük ölçüde ayrışması
dikkat çekici bulunmuştur.

2017’de 44 milyar dolara ulaşarak
GSYH’nin yüzde 5’ine vuran cari açık,
özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının kırılganlık teşhisinde ana
etken olmaya devam ediyor. Bu düzeydeki cari açığın finansmanına ek
olarak, önümüzdeki 12 ayda 170 milyar dolarlık dış borcun yenilenme ihtiyacı, ortaya 210 milyar dolarlık dış
borç-kaynak bulma zorunluluğunu
çıkarmaktadır.

TL’deki büyük değer kaybının sanayi
malları üstüne yıktığı maliyet artışları, yapılabildiği kadar fiyatlara yansıtıldı, bu yansıtma kaçınılmaz olarak
2018’de de süreceği için sanayici, bu
yeni fiyatlardan iç ve dış pazar bulma durumunda kalacak. Bulamadığı
taktirde stoklarla yüz yüze kalabilecek. Satılamayan yeni konut stokları,
bu riskin ilk örneklerinden sayılabilir.

Türkiye, ekonomik kırılganlıklarının
yanında, iki yıldır sürdürdüğü antidemokratik OHAL ve dış politikadaki

İnşaatın arkasına çekilen sanayinin
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negatif karnesi ile riski yüksek ülke
olmaktan çıkamamakta, bulunan
her kaynağın faizi, maliyeti de ağırlaştırmaktadır.
Cari açık kamburuna eklenen ikinci
açık, kamu maliyesi kamburudur.
Hazine’nin faiz giderleri 55 milyar
TL’yi bulduğu gibi, borçlandığı rakam 78 milyar TL ile zirve yapmıştır.
Özellikle Hazine, dış yükümlüklerini
karşılamak için dışarıdan borçlanma kapısını açmıştır. Bu da 435 milyar doları bulan dış borç stokunun
kamu cephesinden tırmandırılması
ve kırılganlığın artması anlamına
gelmektedir.
Özetle, genelde tüm ekonomi, kaçınılmaz olarak sanayi kesimi, hızla
“çifte açık” da denilen cari açık ve
kamu açığı kıskacının etkisi altına
girmektedir ve bunun sanayi üstündeki doğrudan ve dolaylı etkileri ağırlaşmaya başlamıştır. Sanayi,
2018 yılına bu gerilim ve endişelerle
girmek zorunda bırakılmış, bu iç açıcı olmayan şartlarda,  özellikle 2016
Temmuz’undan bu yana sürdürülen
OHAL ikliminin bedeline de sanayici
katlanmaya zorlanmıştır. 

İŞ GÜVENLİĞİ
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Sapanların Kontrol ve Denetimi
Mustafa Yazıcı1
Mühendis ve Makina dergisinin 674.
sayısında Tekstil Sapanlara, 676. sayısında da Çelik Tel Halat ve Zincir Sapanlar hakkındaki standartlara bilhassa iş güvenliği açısından değinilmiştir.
Bu sayıda ise sapan hasarlarının/yanlış
uygulamaların sapanların mukavemetine hangi ölçüde etkilediğinden bahsedilecek, İSG açısından bu gibi kaldırma aksesuarlarının etkin bir şekilde
kontrolü ve denetlenmesi gerektiği
vurgulanacaktır [1].
Tekstil yeni bir sapanın test tezgahında
kopma testi yapıldığında, 14.496 kg'da
koptuğu görülmektedir (Fotoğraf 1).

Fotoğraf 1. Test Tezgahında Kopma Testi

1

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi - myazicim@hotmail.com
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Aynı sapanda kenarda çentik olması durumunda: 8.516 kg'da kopmaktadır (Fotoğraf 2).

Fotoğraf 2. Kenarda Çentik Olması Durumunda Kopma Testi

Aynı sapanda yüzeysel kesik olması durumunda, 10.781 kg'da kopmaktadır (Fotoğraf 3).

Fotoğraf 3. Sapanda Yüzeysel Kesik Olması Durumunda Kopma Testi

Aynı sapanda yanık hasarı olması durumunda, 11.20 kg'da kopmaktadır (Fotoğraf 4).

Fotoğraf 4. Sapanda Yanık Hasarı Olması Durumunda Kopma Testi
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Aynı sapana düğüm atılması durumunda ise 5.890 kg'da koptuğu görülmektedir (Fotoğraf 5).

Fotoğraf 5. Sapana Düğüm Atılması Durumunda Kopma Testi

Bir iş kazası yaşamamak için,
kullanmadan önce sapanlar mutlaka
kontrol edilmeli, hasarsız ve doğru
sapan kullanılmalıdır (Fotoğraf 6).
Zincir sapanlarda laboratuvar ortamlarında testlere tabi tutulmaktadır (Fotoğraf 7).
İSGÜM, KKD Test Laboratuvarında da piyasa gözetim ve denetim sistemi kapsamında bazı testler yapılmaktadır.

Fotoğraf 6. Sapan Kontrolü

a)

b

c

Fotoğraf 7. Zincir Sapanların Kopma Testleri
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2015 yılına ait KKD testlerine ilişkin verilere baktığımızda
şunları söyleyebiliriz:

piyasadaki ürünlerin yaklaşık 1/3'ünün istenilen özellikte
olmadığı görülmektedir.

Direk olarak sapan gibi ürünlerin testleri yapılmamakla
birlikte; tam vücut kuşağı, güvenlik halatı, çalışma konumlandırma kemeri ve bağlama tertibatı için statik ve
dinamik testleri yapılmaktadır (Fotoğraf 8).

Genel olarak, PGD kapsamında yapılan denetimlerde de
elde edinilen sonuçlar bunu doğrulamaktadır (Tablo 2).

68 adet Yüksekten Düşmeye Karşı Koruyucu numunesinin test edildiği, bunlardan 48 adedinin testten Geçtiği
(%70), 20 tanesinin ise Kaldığı (%30) görülmektedir. Yani,

Buradan çıkarılabilecek sonuçlardan birisi de piyasadaki
ürünlerin denetiminin önemidir. Sadece KKD lar değil,
kullanılan tüm kaldırma aksesuarlar da (sapan, mapa vb)
etkin bir şekilde denetlenmelidir. Bu denetimi yapacak
denetçi sayısı arttırılarak konuyla ilintili tüm firmalara ve
ürünlere ulaşılması hedeflenmelidir.

Fotoğraf 8. KKD Test Laboratuvarı

Tablo 1. KKD Test Sonuçları
Test Edilen
Numune Sayısı

Toplam Test Sayısı

Geçen Numuneler

Kalan Numuneler

Ayak Koruyucu Grubu

18

3

14

4

El Koruyucu Grubu

96

24

55

41

Koruyucu Kıyafet Grubu

42

42

30

12

Baş Koruyucu Grubu

26

11

20

6

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruyucular

68

32

48

20

250

112

167

83

Bölüm

Göz Koruyucu Grubu

Toplam
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Tablo 2. PGD Denetim Sonuçları
Yıl

Ürün Sayısı

Uygunsuz Ürün

Yüzde (%)

Denetim Yapılan İl Sayıları

2007

332

137

41,3

1 (Ankara)

2008

305

92

30,2

2

2009

409

131

32,0

6

2010

620

186

29,4

10

2011

872

127

14,6

15

2012

3209

1131

35,2

16

2013

2460

575

23,4

21

2014

2167

390

18,1

25

2015

1416

433

30,1

24
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1.

dis ve Makina, cilt 57, sayı 676.

Bugün, siz değerli
üyelerimizin örgütlü gücüne
her zamankinden daha fazla
ihtiyaç duymaktayız.
İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın
can güvenliğini ortadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hizmet alanlarının daralmasına da yol açmaktadır.
Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler
ışığında, mühendislik uygulamalarının önemini ortaya koyan raporlar yayınlama; mesleğimizi geliştirmeye ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik bülten, dergi, kitap, broşür
vb. yayın çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.
Bu nedenle sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin yanında çok temsili kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının
ödenmesi konusunda katkılarınızı bekliyoruz.
https://aidat.mmo.org.tr
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TEKNOLOJİ DÜNYASI

YENİDEN İNŞA ETMEK
Re-Engineering Houston1

Bridget Mintz Testa 2

Geçen yüzyıl
içerisinde inşa
edilen bir şehir en
büyük fırtınalara
karşı kendi
savunma sistemini
geliştirmeye ve bu
fırtınalar ile baş
etmeye çalışıyor

1

Mechanical Engineering-The Magazine of ASME dergisinin Eylül 2016 tarihli sayısında yayımlanan bu yazı, Dr. Ümit Keskin tarafından dilimize çevirilmiştir.

2

Houston içinde çalışan, bağımsız bir yazardır.
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Bolivar Yarımadası (yukarıda verilen bir uydu
görüntüsünün içerisinde gösterilmektedir), 2008 yılı
içinde Ike Kasırgası'nın fırtına kabarması ile neredeyse
silindi (solda). Mühendisler, şimdi Houston ve Galveston
Körfezi üzerinde yer alan diğer şehirleri meydana
gelecek fırtınalara karşı koruyacak olan bariyerler
tasarlamaktadırlar

Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Mühendisler Birliği

B

olivar Yarımadası, gelecek olası bir kasırga darbesinin önüne geçmek amacı ile havaya
kaldırılan bir ön kol gibi Galveston
Körfezi'nin ağzı boyunca uzanmaktadır. Sonuçta bu durum, bahsi geçen yarımadanın az ya da çok bir
işlevidir. Güneye doğru yönelmiş
olan bu yarımada ve Galveston Adası, körfezi ve kuzeybatıya doğru olan
deniz seviyesine yakın seviyelerde
yerleşik bulunan arazileri Meksika
Körfezi'nin sıcak sularından ve periyodik bir şekilde burada patlak veren kasırgalardan ayrı tutmaktadır.
Fırtına bariyerlerine gelince, burada
arzu edilenden bir miktar daha kötü
bir durum mevcuttur. Yarımadanın
üzerinde yer alan en yüksek zemin
nadir olarak deniz seviyesinden 10
fit yüksekliği aşmaktadır. 2008 yılının Eylül ayında bu durum teste tabi

tutulmuştur. Ike Kasırgası, tipik olan
bir Kategori 3 kasırganınkine eşit bir
biçimde kasırga merkezinin doğusunda bir konumda 15 fit yükseklikte gerçekleşen ani bir hareketlilik ile
şiddetli bir Kategori 2 fırtınası olarak
Galveston Adası ve Bolivar Yarımadası arasında yer alan denizden ilk
görülen kara parçasına son varışını
yapmıştır. Fırtınanın en güçlü darbesine dayanım gösteren Bolivar
Yarımadası, yüksekliği 12 fit ila 16
fit arasında değişen suyun istilasına
uğramıştır. Bu Yarımada üzerinde yer
alan neredeyse her bir yapı fırtına
kabarması sonucunda yerle bir olmuştur; fırtınanın ardı sıra havadan
çekilen fotoğraflar kum parçalarına
varıncaya kadar ayrılmış olan bir
manzayı göstermektedir.
Körfez'e bakan ve 17 fit yüksekliğinde olan, 10 mil uzunluğundaki bir

deniz seddi, diğer bir deyişiyle Galveston Şehri'nin güney bölgesi, hafif
bir şekilde hasar görmüştür. Olayların bu şekilde gerçekleşmesine rağmen, su, deniz seddinin etrafında ani
bir şekilde yükselmiştir ve Galveston
Körfezi cephesinde kalan ve deniz
seddi ya da başka bir koruması olmayan kuzey kesimini sular altında
bırakmıştır.
Ike'den kaynaklı olan rüzgârlar, yaklaşık olarak 50 mil kadar denizden
içerde yer alan kısımlarda, Houston
içindeki modern, çok katlı, yüksek
binaların pencerelerini patlatacak
kadar güçlüydü; ancak Bolivar Yarımadası ve Galveston Adası fırtınanın
ani dalgalanmalara devam edişini
köreltmişti ve bu, şehrin deniz seviyesine yakın olan seviyelerinde bulunan yerleşik altyapısını korumak için
yeterli olmaktaydı. Uzmanlar, 52 mil
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Houston Limanı, Amerika
Birleşik Devletleri'nin ikinci en
büyük limanıdır ve Houston'ın
ulusal açıdan önem teşkil
eden altyapısının bir parçası
konumundadır

Houston'ı Ziyaret Et

60 MİLYON İLA 90 MİLYON GALON ARASINDA HAM
PETROL VE / VEYA TEHLİKELİ MADDE ÇEVREYE ZARAR
VEREBİLİR
- Jim Blackburn,
Rice Üniversitesi
Rice Üniversitesi bünyesinde yer
alan, Şiddetli Fırtına Öngörü, Eğitim ve Afetlerde Tahliye Merkezi'nin
(SSPEED) yardımcı yöneticisi Jim
Blackburn, "Houston Gemi Kanalı'nı
korumasız bırakırsanız, 60 milyon ila
90 milyon galon arasında ham petrol
ve/veya tehlikeli maddenin çevreye
salınması mümkün olacak," der. Galveston Körfezi'ni, bölge içerisinde
yer alan bağlantılı körfezleri ve bahsi
geçen Körfezi etkisi altına alan, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde
karşılaştığı, en kötü çevresel krizin
bu olması mümkün görünmektedir.
Düzelmenin ne kadar zaman alacağı
ya da mümkün olup olmayacağı ile
ilgili olarak söyleyecek hiçbir şey bulunmamaktadır.

uzunluğunda olan Houston Gemi
Kanalı'nın (HSC) ve bu HSC boyunca uzanan ve Houston Limanı'nda
yer alan silindir şeklindeki birkaç bin
adet depolama tankının su baskınıyla istila edilmesine sebep olacak
kötü kaderin - diğer bir deyişle, bir
miktar daha güçlü olan bir fırtınanın
ya da biraz daha batıya vuran bir fırtınanın - önümüze çıkmış olması konusunda dikkatleri çekmektedir.
Yukarıda tarif edilen durum gerçekleştiği zaman, bu tanklar hem kendilerinin tabanlarından kalkmasını
mümkün kılacak kaldırma kuvvetine maruz kalacaklardır, bu da tankların içinde ne var ise onların dökülmesine sebep olacaktır ve hem
de kapalı olan tankların tamamen
açılmasını mümkün hale getirecek
olan yatay ezme kuvvetlerine maruz
kalacaklardır.
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Şehrin liderleri ve şehir çevresinde
yer alan bölgelerdeki insanlar eninde sonunda milyarlarca dolara mal
olacak, çok çeşitlilik teşkil eden bir
altyapı projesi olan, fırtınaya karşı
yeniden inşa edilmesi gereken savunma sistemlerinin farkına varmıştır. Şimdi, dokuz yıl sonra, tam olarak
ne yapılacağı ve tam olarak kimin
faturayı ödeyeceği hala bir tartışma
konusudur.

Çizgiyi Nereye Çekmek
Gerekmektedir?
Houston, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yer alan beşinci büyük
metropol alanıdır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi üzerinde normalden çok daha büyük
bir etkiye sahiptir. Amerika Birleşik
Devletleri'nin ülke sınırları dışında,
kıyıdan açıkta olan petrol ve gaz
üretiminin yüzde doksanından daha
fazlası Teksas Körfez Sahili Bölgesi
içinde gerçekleşmekte ve Houston
Bölgesi, Birleşik Devletler içinde yer
alan enerji, petrokimya ve rafine
etme endüstrilerinden en büyük
konsantrasyona sahip olanını içermektedir. Houston, ülkenin petrol

49
rafine etme kapasitesinin yüzde
yirmi beşine, ülkenin petrol ya da
bunun türevlerinden elde edilen
kimyasal üretim kapasitesinin yüzde
kırkına ve ülke içindeki en hızlı büyüyen likit doğalgaz endüstrisine ev
sahipliği yapmaktadır.
Bahsi geçen bu bölge enerjinin ötesinde de önem teşkil etmektedir.
Birleşik Devletler'in deniz ürünleri
hasatının üçte biri Teksas sahillerinden alınmakta ve NASA Johnson
Uzay Merkezi - Uzay İstasyonu Görev
Kontrol Evi - burada bulunmaktadır.
Bu alan, ulusun ikinci sırada yer alan
Houston Limanı'nı, dördüncü sırada yer alan Beaumont Limanı'nı ve
onuncu sırada yer alan Teksas Şehir
Limanı'nı ihtiva etmektedir.
Houston'da bulunan çok sayıdaki
yerel faaliyet ani fırtına kabarmalarına karşı savunmasızdır. Bölge plancıları ve hükümet yetkilileri bölge
içinde yer alan sahil savunma sistemlerinin ne kadar geliştirilmeye

ihtiyaç duyulduğunu tam olarak bilmek istiyorlardı. Bu da gelişmiş akışkanlar dinamiği modellerini ve son
teknoloji ürünü süper bilgisayarlar
ile zaman ve emek harcanmasını
gerektirmekteydi.
SSPEED Merkezi proje yöneticisi
Larry Dunbar, "Model, enlem, boylam ve hem suyun üstündeki hem
de suyun altındaki zeminin yerden
yükseklik değerini kullanmaktadır," diye belirtmiştir. Bahsi geçen
bu model, Meksika Körfezi içindeki
binlerce mil karelik alanı kapsamaktadır, ve Dunbar, "modelin içinde
zeminde yer alan tüm alanı temsil
etmek amacı ile birkaç milyon nokta
mevcut bulunmaktadır," diye ekler.
Modelin ayın ve rüzgâr yönünün
evresine dayanacak şekilde normal
gelgitlerin simülasyonunu yapması
mümkündür ve hem su yüzeyinin
üstünde ve hem de su yüzeyinin
altında körfeze ait olan karmaşık
coğrafyada suyun nasıl içeri ve dı-

EĞER FIRTINA KABARMASI GALVESTON KÖRFEZİ'NİN
İÇİNE GİRER İSE KAZANANLAR VE KAYBEDENLER
BULACAKSINIZ

şarı doğru hareket ettiğini göstermektedir. Ancak, modelleyiciler bir
ani fırtına kabarması senaryosu modellemesi yapmak istedikleri zaman,
işe, fırtınanın izlediği yol, fırtınanın
merkezinde yer alan hava basıncı ve
kasırganın toplam boyutu ile birlikte, modelin içine bir kasırga kuvvet
rüzgâr alanını yerleştirerek başlamaktadırlar. Dunbar, "Model, rüzgâr
ve fırtınanın hareketiyle itilen bir su
duvarından yararlanarak suyun ne
kadar yükseldiğini hesaplar," diye
belirtir.
SSPEED'in modelini Austin'de bulunan Texas Üniversitesi bünyesindeki
süper bilgisayarda çalıştırmak sadece
birkaç saat almaktadır, ancak süper
bilgisayar zamanının kullanımında
sıra beklemek gerektiği için sonuçları
geri getirmek yaklaşık yirmi dört saat
sürmektedir. Houston'ın fırtınalara
karşı savunmasız oluşunu inceleyen
diğer gruplar farklı süper bilgisayarlarda başka modeller kullanmakta ve
kendi ilgili modellerinden aynı veriden faydalanarak aynı sonuçları elde
ettiklerinden emin olmak için yaptıkları hesaplama sonuçlarını birbirleri
ile karşılaştırmaktadırlar.

- Bill Merrell
Texas A&M Üniversitesi, Galveston
Ike Kasırgası'ndan kaynaklı
olan fırtına kabarması Bolivar
Yarımadası üzerinde yer alan
hemen hemen her yapıyı
yıkmıştır

Jocelyn Augustino / FEMA
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kapalı olduğu zaman fırtına kabarmasından korunmuş olacaktı, ancak
sistemin dışında kalan herhangi birisi bütünü ile maruz kalacaktı sözü
edilen kabarmaya.

Her bir başlangıç parametresi seti
için, bahsi geçen modeller Galveston Körfezi ve diğer konumlar içinde suyun ne kadar yüksek olabileceğini hesaplamaktadır. Suyun ne
kadar yükseldiğini bildiğiniz zaman
ise buna karşı korunmak amacı ile
bir bariyerin ne kadar yüksek inşa
edilmesi gerektiği de bilinmektedir.
Herhangi bir yıl içinde yüzde birlik
bir şans ile gerçekleşecek olan 100
yıl fırtınası adı verilen fırtına, 15 fit
yüksekliğinde olan bariyerler gerektirecektir. Bunun ile birlikte, daha
nadir görülen belirli fırtınalar bu
yükseklikte inşa edilen bariyerlerin
üzerinden ya da kenarlarından su
geçmesine neden olacak ve bu yüzyıl boyunca meydana gelecek deniz
seviyesindeki beklenen yükselmeler
onlarca yıl sonra fırtına kabarmalarını nispeten daha da arttıracaktır.

Bu projenin Galveston Körfezi etrafında yer alan kıyılara yayılmış
olan pek çok sayıdaki küçük kasaba içerisinde kabul görmesi çok zor
olacaktı. SSPEED Merkezi HSC'yi korumak amacı ile hâlâ Üst Körfez Kapağı konseptini uygulanabilir olarak
görmektedir, ancak buna muhalefet
olan kişiler göz önüne alındığı zaman kendi başına inşa edilmesi zor
bir proje olacaktır. Tahmini maliyet
de yaklaşık olarak 2,8 milyar dolardır.
SSPEED Merkezi fırtına kabarmaları
ile ilgili olan çalışmasını genişletmeye başlamış ve bölgenin daha
fazlasını koruyacak olan diğer konseptleri ortaya atmıştır. Galveston
Körfezi'nin orta kısmı boyunca bir
bariyer ve bent kapağı - bir körfez
orta kısım bent kapağı (konsepti) yerleştirilecek ve bazı mevcut duvar
sistemlerine bağlanacaktır. Bu, körfeze ait olan kuzeybatı bölümünü
koruyacak; ancak yine de pek çok
kasabayı fırtınaya maruz ve açık-

Bu simülasyon sonuçları ile ve Katrina ve Sandy gibi fırtınaların yanı
sıra, Ike'nin de bıraktığı yeni anıları
ile birlikte, mühendisler ve mimarlar
Houston Bölgesi'ni su istilalarından
korumak amacı ile neye ihtiyaç duyulacağını planlamaya başlamıştır.
SSPEED Merkezi tarafından 2014 yılı
içinde ortaya atılan fırtına kabarmalarını ele almaya çalışan ilk öneri,
Houston Gemi Kanalı'nın Galveston
Körfezi ile buluştuğu noktada bir
adet bent kapağına sahip olan nehir kenarına su baskınlarını önlemek
için inşa edilen bir duvar sisteminden kurmaktı. Bu üst körfez kapağı konsepti sadece HSC'yi koruma
amacına yönelik olarak tasarlanmıştı, ve herkes şunun hızla farkına vardı ki; projede bahsi geçen duvar sisteminin içinde kapsadığı herhangi
bir kasaba bu sistemin bent kapağı
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ta bırakacaktır. Başka bir konsept,
Körfez'in kendisine bakan sahil bariyerlerini bağlayan, körfezin aşağı
kısımlarını koruyan, Galveston ve
Bolivar Yarımadası arasında yer alan
iki mil boyundaki mesafe olan Bolivar Yolları boyunca bir adet bent
kapağı inşa etmektir. Orta körfez
bent kapağı, üst körfez bent kapağı
gibi yaklaşık 2,8 milyar dolara mal
olurken, alt körfez bent kapağının
ön maliyeti için tahmini hesaplama
yaklaşık 7,6 milyar dolara karşılık
gelmektedir.
Dunbar, "Bolivar Yolları'nda, Yarımada ile Galveston Adası arasında yer
alan iki mil uzunluğunda olan bir
açık su bölümü yer almaktadır," der.
"Orada - Gemi Kanalı'nın genişliği
kadar olan - yaklaşık 850 fit genişliğinde ve yaklaşık 60 fit derinliğe
sahip olan navigasyon kanalını tamamen kapatması mümkün olan
bir navigasyon bent kapağı bulunacaktır. Buna ek olarak, suyun içinden
dışına doğru havaya kaldırılması
mümkün olacak bir dizi dikey çevresel bent kapağı yer alacaktır. Bir
kasırga geldiği zaman, bütün bent
kapakları kapatılacaktır," diye ekler.

BU İŞİ BİR SENT EDERİNDEKİ BİR DEVLET
SATIŞ VERGİSİ İLE FİNANSE ETMEMİZ
MÜMKÜNDÜR
- Stephen Costello,
Houston Belediye Ofisi
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Artık SSPEED orta körfez ve alt körfez kapağı konseptlerini birleştiren
çoklu bariyer sistemine doğru yönelmektedir. Birleştirme planı, HSC'ye
ve bunun kritik altyapısına ek koruma temin etmekle birlikte, körfeze ait olan yoğun olarak gelişmiş
batı tarafına olduğu gibi Galveston
Körfezi'nin sahil kısmı boyunca yer
alan kasabalara da bir miktar koruma temin edecektir.
Bu tür bir kademeli savunma sistemi bazı insanların ağzında kötü bir
tat bırakmaktadır. Teksas Plajları
ve Sahilleri Merkezi'nin yöneticisi,
Galveston'da yer alan Teksas A&M
Üniversitesi bünyesinde deniz bilimleri profesörü ve Okyanuslar ve
Sahilller Enstitüsü'nün başkanı ve
asli bilimadamı olan Bill Merrell,
"Galveston Körfezi'nde fırtına kabarması gerçekleşir ise kazananlar
ve kaybedenler olacaktır," der.
Merrell, bunun yerine Bolivar
Yarımadası'nın ve Galveston Adası'nın
tamamı boyunca uzanan 60 mil'lik bir
bariyer sistemi önermiştir. Bu sistem
6 milyar dolar ila 10 milyar dolar arasında bir maliyete sahiptir.
Bölge içinde yer alan plajların temel
teşkil edecek bir şekilde kullanılması mümkündür ve duvar sistemi meydana getiren bariyerler plaj
kumu ile kaplanmış çakıl dolgusuna
sahip olacaktır. Sonuç, Galveston
Körfezi'nden fırtına kabarmasını
uzak tutan bir dizi tahkim edilmiş
kum tepeleri - ya da 17 fit yüksekliğinde olan bir sahil sırtı - olacaktır.
Bunlar Houston Gemi Kanalı boyunca sadece yüksek değere sahip olan
altyapıyı değil ama aynı zamanda
körfez sahili boyunca uzanan küçük
kasabaları da koruyacaktır.

Sahil sırtı ile Bolivar Yolları boyunca
uzanan salıncak tipi bir navigasyon
kapağı ve daha küçük olan San Luis
Geçidi'ne (Galveston Adası'nın güneybatı ucunda yer alan) çevresel
kapaklar - diğer bir deyişle daha
küçük, dikey kaldırma cihazları da
- yerleştirilecektir. Hem navigasyon
kapağı hem de çevresel kapaklar da
suyun körfez boyunca akmasına imkan vermek amacı ile çoğu zaman
açık kalacak ve bu vesile ile körfezin
zarif ekolojisini koruyacaktır. Kapakların hepsi kapatıldığı zaman, bu kapaklar fırtına kabarmasının körfezin
içlerine kadar girmesine karşı sürekli
bir bariyer temin edecektir. Merrell,
bariyer sisteminin Hollanda'da geliştirilmiş olan teknolojiyi kullanarak
inşa edilmesinin mümkün olduğunu söylemektedir. Merrell, "Bu, sahili kısaltmakta, güçlendirmekte ve
sahilde gerçekleşecek olan fırtına
kabarmasının önüne geçilmesini
mümkün kılmaktadır," der.
Merrell, benzer kapsamlı sahil bariyerlerini inşa etmiş bulunan Hollandalılara yönelik aynı zamanda bir
çeşit onaylamayı da andıran teklifini
"Ike Bendi" olarak adlandırmaktadır.
Ike Kasırgası'nın sonrasında olanları
inceleyen bir komisyonun genişlemesi ile meydana gelen ve genişlemeye devam eden bir Körfez Sahili
Halkını Koruma ve İyileştirme Bölgesi grubu ise diğer bir grup olup, 2016
yılının Haziran ayı içinde bir rapor
yayımlamıştır. Bu raporda, Houston'ı
ve Galveston Körfezi'nin her iki tarafında yer alan idari bölgeleri koruyacak olan Ike Bendi'ne benzer bir
sahil sırtı ve buna ek olarak Galveston şehrini çevreden kuşatan yeni

bir duvar önerilmektedir. GCCPRD,
daha dış kısımlarda kalan idari bölgeler için yeni geleneksel duvarlar
inşa etmeyi desteklemektedir.
Galveston içerisinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri
Mühendisler Birliği'nin eski komutanı olan GCCPRD'den Chris Sallese, "Yeni duvarların, uç kısımlarında
değişikler, kesintiler ya da benzer
herhangi sorunlar olmaksızın mevcut duvarlara ait olan uç kısımlara
eklenmesi için daha iyi bir şekilde
yeniden düzenlenecektir," der. "Bir
duvar inşa edildiği zaman su içerde
tutulmakta, ancak bu durumda yağmur da bulunmakta ve dışarı çıkışın
gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, bahsi geçen suyu
dışarı pompalamak amacı ile pompa istasyonlarına sahip olunması ve
duvarların su taşkınına sebebiyet
vermesine engel olunması gerekmektedir,” diye ekler. Sallese'ye göre,
bu maliyetler pompa istasyonu için
yaklaşık 111 milyon dolar edecek ve
duvarlar için ise yaklaşık 816 milyon
dolar gerekecektir.

Yüksek Denildiğinde Ne Kadar
Yüksek Kastedilmektedir?
Federal hükümetin Katrina'dan sonra daha çok Louisiana için yaptığı
gibi Houston'da gerçekleşen fırtına kabarmasını önlemeye yönelik
fonlar temin edilmesine yardım
edeceği umuluyor olsa da, yerel satış vergilerinin inşa aktivitelerinin
çoğunu karşılayacağı da aynı zamanda beklenmektedir. Fırtınayı
önleme uzmanı olan ve Houston
Belediyesi'nde çalışan Stephe Costello, "Eğer Houston'dan fırtına kabarmalarına karşı koruma yapımı

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2018



www.mmo.org.tr

52
Borsanın arkasındaki ekonomik kavram, "ekolojik hizmettir." Bu da arazinin doğal yararları bakımından bir
dolar değerine karşılık gelmektedir.
SSPEED'in yardımcı yöneticisi Jim
Blackburn, "Sahildeki geniş çayırlık
araziyi yeni bir hale getirip arazi sahipleri için gelir yaratılacaktır," der.
"Arazi sahiplerine yeteri kadar gelir
temin etmek zorundayız, bu vesile
ile onlar da arazilerinin üzerine inşa
etmeyeceklerdir," der Blackburn.

Galveston'a taşınsaydı, bu beş milyar ila sekiz milyar dolar arasında
bir değere mal olurdu, ve bunun bir
penilik bir satış vergisi ile finanse
edilmesi mümkün olurdu," der. Costello, "Teksas içindeki satış vergilerini
ödeyebilecek olan birimler, sadece
şehir, kasaba ve devlettir," diye ekler.
Costello, "Houston'un satış vergisi
ile ilgili konuşmalar zaten sürmektedir. Seçmenlerin karar vermesine
izin vermemiz mümkün - işi bir sent
ederinde olan bir devlet satış vergisi
ile finanse etmemiz mümkün ya da
yerel şehirlerin ve kasabaların kendi
satış vergilerini yüzde bir oranında
arttırmasına izin vermemiz mümkün," olduğunu da belirtir.

Dikkatlice araştırılıp incelenen bir
konsept, havadan çekilip, bir bataklığa kilitlenen karbondioksit için
arazi sahiplerine kazanç temin edecek bir karbon piyasası yaratmak
olmaktadır. Blackburn, "Bu, iklim değişikliğine karşı kısmi bir çözümdür,"
diye ekler. "Bu, aynı zamanda, arazi
sahipleri için önemli bir gelir yaratma ihtimali en yüksek olan ticari bir
maldır. Tasarlanan karbon dioksit
değeri ton başına 40 dolardan 60
dolara kadar değişmektedir," diye
de ilave eder.

Diğer su taşkını önleme yöntemleri
bireysel mülk sahipleri üzerine sorumluluk yüklemektedir. Örneğin,
Houston - Galveston Bölgesi içinde
yer alan sahil üzerindeki ya da en
yakın sahildeki binaların su taşkınından korunması için yükseltilmesi
zorunludur. Sahil kenarında yükseltinin gereğini karşılamayan hiçbir
yeni inşaat çalışmasının yapımına
izin verilmemelidir.

Ekoloji ve ekonomi entegrasyonu
ile arazi sahipleri tarafından hektar
başına üç tona kadar karbon uzaklaştırılması mümkündür. Blackburn,
"Karbonu uzaklaştırmak amacıyla
teknolojik sistemler oluşturmak yerine ekosistemleri ve ekonomiyi kullanmaktayız. Doğal sistemler bunu
doğal bir şekilde yapar," der.

Rice bünyesinde yer alan SSPEED
Merkezi, kendisine ait olan çeşitli
bent kapağı konseptlerine ek olarak, yapısal olmayan bir alternatif ya
da ilave de önermiştir. Teksas Sahil
Borsası, kasırga fırtınası kabarmalarına karşı dayanımı temin etmek için
yerel sahillerde bulunan geniş çayırlık arazileri ve bataklıkları yeniden
düzenleyecektir. Yükselen su, geniş
çayırlık araziler ya da bataklıklar
içinde kalmakta ve fırtına geçtikten
sonra bu su Galveston Körfezi'ne
geri akmaktadır.
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Arazi sahiplerine kazanç temin eden
doğal olan ekolojik sistemleri kullanmak deniz seviyesinin yükselmesi,
karbon azalımı ve iklim değişikliği
vb. gibi pek çok sorunu ele almaktadır. "Yönetmelikleri kullanılmayacaktır; bunun yerine, bir piyasa
sistemi kullanılacaktır," diye ifade
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eder Blackburn. "Dünyanın pek çok
yerinde yönetmelikler kullanılmaktadır. Bu, Teksas içinde işe yaramayacaktır. Piyasa sistemi Teksas için çok
daha uygun bir sistemdir," diye ekler
Blackburn.
Tabii ki, insanları yüksek duvarlardan
daha ziyade zayıf savunmalar için
ödeme yapmaya yöneltmek olasılıkla zordur. Duvar inşa edenler, kendi
aralarında yeterince yükseğin ne
kadar yüksek olduğu konusunda anlaşmaya bile varmamıştır.
Sallese, "Federal hükümet tipik
bir şekilde 100 yıl noktasına kadar
maliyet paylaşımı yapacaktır," diye
belirtir. "100 yıl fırtınasından daha
fazla, hatta 500 yıl fırtınasına kadar,
maliyet paylaşımı yapılacak, ancak
bunun faydalarını kanıtlamanız gerekecek," diye de ekler.
Diğerleri, Houston Gemi Kanalı boyunca inşa edilen kritik altyapı göz
önüne alındığı zaman, bu ekstra korumanın zahmete değdiğini belirtirler. Dunbar, "Nükleer santrallerde su
taşkını gerçekleşmesini istememekteyiz, bu nedenle nükleer santraller bir milyonda bir meydana gelen
olaydan bir tanesinden korunmak
amacı ile tasarlanır," diye belirtir.
"HSC'de yer alan sanayi kompleksleri
genel olarak yaklaşık 15 fut yüksekliğe kadar korunmaktadır, ve bu da bir
100 yıl fırtınasına denk düşmektedir.
Ancak, 200 yıl ya da 500 yıl olayları
15 fut olan bariyer ile korunamaz,"
diye ekler.
SSPEED'e ait olan orta körfez bariyeri, 200 yıl ya da hatta 500 yıl olaylarına karşı koruma temin etmek ama-
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NOAA

SU, DENİZ SEDDİNİN ETRAFINDA ANİ BİR ŞEKİLDE
YÜKSELMİŞ VE GALVESTON KÖRFEZİ CEPHESİNDE KALAN
KUZEY KESİMİNİ SULAR ALTINDA BIRAKMIŞTIR

cıyla Galveston Körfezi boyunca 25
fit yüksekliğinde olan bir bariyer ve
kapak içerecektir.
Dunbar, "10 milyar dolarlık bir bariyer inşa edilmesi ve bunun ardı sıra
bir Kategori 3 ya da 4 fırtınasının gelip HSC'yi yok etmesi çok tuhaf bir
şey olurdu," der.
Hangi yaklaşımın doğru yaklaşım
olduğuna yönelik sorulacak bir
sorunun yerinde bir soru olmadı-

ğı görünmektedir. Dunbar, "Deniz
seviyesi yükselişini ihtiva ettiğiniz
zaman, her şey daha da karmaşıklaşır," der. "Çift bariyer sistemini - çoklu savunma hatlarını - düşünelim,"
diye ekler.
Hollanda'nın deniz seviyesi yükselmeleri ve fırtına kabarmalarından
korunmak amacıyla yaptığı şey de
bu olmaktadır. Birden fazla sayıda
olan savunma hattı Houston ve Gal-

Ike Kasırgası'nın maksimum fırtına kabarması.
Houston ve kendisinin kritik altyapısı haritanın sol üst
köşesinde yer almaktadır. Biraz daha batıya doğru bir
yol izleyen büyük bir fırtına Houston Limanı'nı su ile
istila etmiş olurdu

veston Körfezi için de geçerli olacaktır. Zor kısım, bu savunma hatlarının
nereye çizileceği ile ilgili olarak ve
daha sonra bunları inşa etmek amacıyla bulunacak olan para ile ilgili bir
antlaşmaya varmaktır.
Zaman akıp gitmektedir. Ike'den bu
yana dokuz yıl geçti ve Houston'ın
herhangi bir zamanda bir başka kasırga ile karşı karşıya kalması
mümkündür.
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MÜHENDİSLİK ANLATILARI

ILK AR-GE'LER

*
Mahmut Kiper**

Kavramsal Çerçeve ve Kısa Bir
Tarih Turu

Medici sülalesinin harp amaçlı niyetleri ve özellikle de Mahkeme salonlarını gözlemeleri için geliştirmiş daha
sonra göğe çevirmiştir.

Konuyla ilgili temel dokümanlarda
Araştırma ve Deneysel Geliştirme
(AR-GE), “insan, kültür ve toplumun
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni
uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak
tanımlanmaktadır.

Ancak günümüzde en önemli gelişmişlik kıstaslarından biri olan ArGe’ye ayrılan kaynak miktarı ve ulusal AR-GE stratejilerindeki yetkinlik
unsurları, yani kurumsal, sistematik
ve ulusal bir politika olarak ARGE’nin öne çıkması özellikle sanayi
devrimine bu anlamı yükleyen gelişmelerde ve ardından da dünya savaşları döneminde gerçekleşmiştir.

Genellikle bilim adamlarınca gerçekleştirilen “Temel Araştırma”ların
çıktılarından yararlanılarak ağırlıkla
mühendislerin yer aldığı “Uygulamalı Araştırma” ve artçısı ve yine mühendislerin başrol oynadıkları “Deneysel Geliştirme” çalışmaları AR-GE
kavramının ana süreçleri olarak adlandırılmaktadır.

I. Dünya savaşı “kimyacıların savaşı”,
II. Dünya Savaşı ise “fizikçilerin savaşı” olarak da anılır.
I. Dünya Savaşı’nda kimyacılarca geliştirilen arsenik ve hidrojen siyanür
bileşikleri ve diğer zehirli gazlar ve
yine bu savaşta keşfedilen hardal
gazı, göz yaşartıcı gaz ve diğer zararlı gazlar ve bunların sonuçları bu
harbin “kimyacıların savaşı” olarak, II.
Dünya Savaşı'nda ise harbin gidişa-

Tarihi neredeyse insanlık kadar eski
olan AR-GE’nin ana güdüleyici unsuru ise genellikle savaşlar ve harp
sanayi olmuştur. Öyle ki, Galileo teleskopu önce İtalya, Venedik’deki
*
**

Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-VI" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
Danışman, Metalurji Mühendisi, 38. Dönem TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
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tında çok etkili olmuş olan radarın,
atom bombasının geliştirilmesi ve
benzeri projeler de bu ikinci cihan
harbinin “fizikçilerin savaşı” şeklinde
anılmasını haklı kılar.
Ülkemiz ise küresel AR-GE savaşlarında oldukça geride kalmış olmasına ve bu niteliğiyle pek bilinmemesine rağmen özellikle son dönemlerde
meydanlara uyguladığı gaz savaşlarında artık tüm dünyanın iyi tanıdığı
ülkelerden biridir.
Ancak Osmanlı’nın yükseliş dönemlerinde harp sanayinde, son dönemlerinde ise halkın başlıca geçim
kaynaklarından olan hayvancılık ve
bunların hastalıkları alanında önemli
AR-GE sayılabilecek girişim ve başarılara rastlanır.
Harp sanayi bilindiği gibi Osmanlı’nın
en önem verdiği alanlardan biridir ve gelişme öyküsü Osmanlı
İmparatorluğu’nun yükselme devriyle paralellik gösterir. O dönemler-
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de top ve savaş gemileri gibi çağın
en önemli harp araç ve gereçleri tamamen yerli imkanlarla üretilmiştir.
Bu dönemde, “Tophane-i Hümayun”
İmparatorluk silah sanayinin temelini oluşturmuş ve bir defada 1060 top
döküm ve ayda 360 kg barut üretim
kapasitesine ulaşılmıştır. Ayrıca, savaş gemisi üretim kapasitesi ve teknolojik düzeyde Avrupa ülkelerinin
çok ilerisinde olmuştur. İnebahtı Savaşından sonra tamamen yok olan
İmparatorluk Donanması'nın, beş
aylık bir dönemde 200 gemi olarak
yeniden inşa edilmesi, Osmanlı Tersanelerinin üretim kapasitesinin boyutunu ortaya koymaktadır.
Bilindiği gibi, sivil alanda kullanılan pek çok gelişme öncelikle savaş
sanayi amaçlı AR-GE çalışmalarının
sonuçlarından doğmaktadır. Fakat
Osmanlı’nın savaş alanındaki gelişmelerini sivil yaşama geçirdiği fazla
örneğe rastlanmamaktadır.
Türk savunma sanayi 18. yüzyıldan
itibaren özellikle sanayi devrimiyle
gelen Avrupa’daki teknolojik gelişmelerin dışında kalmaya başlamış
ve Birinci Dünya Savaşı sırasında etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Bu
nedenle, Cumhuriyetin ilk yıllarında
savunma sanayine ilişkin ciddi bir
altyapı devralınmamış, bu alandaki
faaliyetler Kurtuluş Savaşı sırasında
kurulan birkaç üretim tesisi ile sınırlı
kalmıştır.
Osmanlı’nın ana geçim kaynaklarından hayvancılığın gelişmesi, özellikle de salgın hastalıkları ile ilgili bazı
başarılar ise Prof. Fazilet Vardar Sukan ve arkadaşlarınca kaleme alınan
“Türkiye’de Endüstriyel Biyoteknoloji”
başlıklı çalışmada şöyle aktarılmıştır;
“…1887’de, Alexander Zoeros Paşa

ve Veteriner Hekimi Hüsnü Bey
İstanbul’da Daül-kelp Tedavihanesi’ni
kurmuş ve dünyada 3. kuruluş olarak
kuduz aşısı üretimini gerçekleştirmiş,
1892’de ise Hüseyin Remzi tarafından modern bir çiçek aşısı kuruluşu
Telkihhane-i Şahane açılmıştır. Bunları; Pendik ve Etlik Veteriner Kontrol
Araştırma Enstitüleri’nde 1898’de
Moris Nikol, Ali Rıza Uğur, Nikolaki
Mavroğlu ve Adil Mustafa Şehzadebaşı tarafından poliklonal sığır vebası
serumu (ilk kez üretim ve uygulama);
1913’te Nikolaki Mavroğlu tarafından Borrel usulü çiçek aşısı üretimi
takip etmiştir.”

Cumhuriyetin İlk AR-GE’leri
Yukarıda değinildiği gibi, Osmanlı
dönemi sanayi devrimini ıskalamış
ve bir iki alan dışında da AR-GE gibi
bilimsel çabalar pek gündeminde
olmamıştır. Cumhuriyet kurulduktan
sonra her ne kadar günümüze kadar
ülkemizin temel araştırma temelli,
dünyaya armağan edebildiği önemli
bir buluşu olmasa da hemen Cumhuriyetin ilanı ardından;
“Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler
ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler,
sistemler ve hizmetler tesis etmeye
ya da halen üretilmiş veya kurulmuş
olanları önemli ölçüde geliştirmeye
yönelmiş sistemli çalışma” olarak nitelenebilecek deneysel geliştirme
çabalarının sıklaştığı görülmektedir.
Bu çabaların da öncelikle dünyadaki
genel eğilime uygun şekilde, genellikle askeri alanlarda yoğunlaştığı ve
bu süreçlerde önemli bir kısmı yurtdışında eğitilerek oluşturulmaya çalışılan mühendis sınıfının başı çektiği
gözlenmektedir.

Bu ilk AR-GE sayılabilecek çalışmalara dair Mühendislik-Mimarlık Öyküleri serisindeki değişik öykülerin
içinde önemli ip uçları yer almıştır.
Bu çalışmada da ağırlıkla bu seride
yer alan öykülere gömülmüş aktarımlara, bir kısmı da Ağustos 2007
tarihli Turkishtime’de yer alan Şafak
Altun’un bir makalesine ve diğer
bazı farklı kaynaklardan erişilebilenlerden bazı önemli AR-GE çabalarına
bir tarih ve önem sırası gözetilmeden yer verilmiştir.
AR-GE çalışmaları doğası gereği risk
taşır ve deneme yanılmaya açıktır.
Her AR-GE başarılı olmaz ama başarılı olanlar içinden, kalkınmaya, istihdama, ihracata ya da ithalatın ikamesine önemli katkılarda bulunan ve
pek çok gelişmeye öncülük eden ya
da yolunu açanlar çıkar.
Gelişmiş ülkelerin bu ünvana erişmelerinde AR-GE çalışmaları ve stratejileri büyük rol oynamıştır. İşte bu
nedenle 21. yüzyılda da AR-GE, başta
gelişmişler olmak üzere hemen her
ülkenin ulusal önceliklerindendir.
Ülkemize gelince pek çok başarılı ArGe öykümüzün sonu hüzünle bitmiş,
başaranlar sanki başarıları nedeniyle
cezalandırılmışlardır.
Kimbilir belki de bu nedenle ülkemizde AR-GE pek sevilmez!
Ama yine de bu çalışmada kendisinden pek çok alıntıya yer verilen
ülkemizin ilk metalurji mühendisi olarak bildiğimiz Selahattin
Şanbaşoğlu’nun dediği gibi:
“Başarının ödülü yalnızlıktır. Ancak
bu ödül yeni başarıları engellememelidir...”
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Şakir Zümre Bomba Fabrikası
Cumhuriyetin kurulması ardından
hem özel girişimlerde ve hem de
devlet tesislerinde önemli ve değerli
AR-GE sayılabilecek faaliyetler başlatılmıştır. Bu ilk AR-GE’lerin ağırlıkla
kazanılmış bağımsızlığın ve ülkenin
korunması gibi nedenlerle askeri
alanlarda olması şaşırtıcı değildir.
Türkiye’nin ilk ve en büyük özel
sektör savunma sanayi fabrikasının
temelleri 1925 yılında Şakir Zümre
tarafından tamamı yerli sermaye ile
İstanbul Haliç’te atılmıştır.

Vatan Caddesi'ndeki resmi geçitte katılan Şakir Zümre sobaları, 1950

Zümrezade Ahmet Şakir ya da bilinen ismiyle Şakir Zümre’nin hukukçuluğu yanında Cumhuriyet döneminin ilk sanayicisi, İstiklal Savaşı’nın
ilk Türk özel “uçak bombası” fabrikasının kurucusu gibi ünvanlara da sahip olduğu belirtilir.

mevkiinde I. Dünya Savaşı döneminde ordunun ihtiyacı için silah
ve cephane üretimi yapan Tapa
Fabrikası’ndan geriye kalan yıkıntıların üzerine 1925 yılında Türkiye’nin
savunma sanayisinin ilk özel sektör fabrikasını kurar. İlk üretimler
Bulgaristan’dan getirilen yabancı
teknik kadro ile yapılırken zamanla
yetiştirilen Türk işçiler 1930’lu yıllarda Bulgar teknisyenlerin
yerini alır.

Varna doğumlu Şakir Zümre 1908’de
Cenevre Hukuk Fakültesi'nden mezun olur. I. Dünya Savaşı sırasında,
Varna Türk milletvekili olarak Bulgar
Parlamentosu’na 17 Türk temsilciden biri olarak girer. Mareşal Fevzi
Çakmak’ın yakın akrabası olan Şakir
Zümre, aynı yıllarda Sofya’da Yarbay
rütbesiyle Türk Askeri Ataşeliği görevinde bulunan Mustafa Kemal’le
tanışır ve yakın arkadaşlık kurar. İstiklal Savaşı’na destek vermek üzere
yurt dışından Anadolu’ya silah ve
cephane gönderdiği gibi, savaş sanayisinde değerlendirilmek üzere
Türkiye’ye usta ve teknisyen bulunmasında da yardımcı olur. Bu üstün
hizmetleri nedeniyle İstiklal Madalyası alır.



ŞUBAT 2018

Kısa süre içinde Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Mısır, Ürdün, Suriye
gibi çeşitli ülkelere ihracata başla-

Türk Hava Kuvvetleri’nin
ve
Türk
Kara
Kuvvetleri’nin ihtiyacı
olan ilk silah ve cephaneler, ilk Türk denizaltı su bombaları, Şakir
Zümre Fabrikası tarafından geliştirilir ve üretilir.
Şakir Zümre’nin fabrikasında kadın-erkek çok
sayıda işçi çalışmakta
ve fabrikanın ciddi bir
de spor takımı bulunmaktadır. Pek az bilinse
de Şakir Zümre fabrikasındaki en önemli ARGE’lerden biri ilk Türk

İstiklal Savaşı'ndan sonra Türkiye’ye
dönen Şakir Zümre, Atatürk’ün onayıyla İstanbul Haliç’inin Karaağaç

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel

motoru olmuş ve bu başarısı, dönemin İktisat Dergisi’ne, “Mazot ile müteharrik motor beş beygir kuvvetinde ve 550 devrelidir. Araba üzerine
bindirilmiş olduğundan köylerimiz
için ideal bir enerji kaynağıdır” cümleleriyle yansımıştır.
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Şakir Zümre Bombalarıyla Beraber
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yan Şakir Zümre Silah Fabrikası’nın
Yunanistan’a sattığı mühimmat,
Harp Sanayimizin Büyük Bir Zaferi.
Yunanistan bizden 1,5 milyon liralık
bomba satın alıyor” başlığıyla gazetelere haber oluyordu.

peşinde her türlü zorluğa rağmen ilkleri başarma uğraşından hiç vazgeçmemişler ve bu yöndeki çabalarında
amirlerinden de köstek değil destek
görmüşlerdir. Kendilerini saygıyla ve
minnetle anıyoruz.

Personel sayısı II. Dünya Savaşı döneminde zaman zaman iki bin kişiye
kadar çıkan ve çok önemli hizmetlerde de bulunan fabrika, savaş sonrası döneminde Amerikan hükümeti
tarafından başlatılan “silah yardımı”
nedeniyle silah ve cephane üretimine son vermek zorunda kalır. Tarım
aletleri üretimine yönelen fabrikayı
bu defa da Marshall Yardımı vurur.
Bu yardım çerçevesinde bol miktarda tarım aletleri ithal edilir ve Şakir
Zümre yaptığı yatırımdan büyük zarar görür.

Bu uzmanlardan biri de Mustafa
Kemal’in Ankara Garı’ndan uğurladığı kafilede yer alan Selahattin
Şanbaşoğlu’dur. Şanbaşoğlu önce
Berlin’de Makine Mühendisliği eğitimine başlar, sonra Metalurji diye bir
alan olduğunu öğrenince memlekete gereklidir diye bu bölüme geçer.

Şakir Zümre, fabrikası kapandığı 1970 yılına kadar önceleri uçak
bombaları, top mermisi, el bombası, ardından canavar düdüğü, İş
Bankası’nın o meşhur kumbarasını
ve çeşitli tarım aletlerini ve en sonunda da o pek bilinen ve rağbet
gören değişik tipteki sobaları üretir.

Askeri Fabrikalarda İlk AR-GE’ler
Cumhuriyetin geleceğinin biçimlenmesinde ve ilk dönemlerdeki hızlı
kalkınmasında çok etkili olan ‘yurtdışında her alanda kendi uzmanlarını
yetiştirme’ projesinin önemli getirilerinden biri de bu uzmanlarca gerçekleştirilen önemli AR-GE faaliyetleri
olmuştur.
Gerçekten de değişik zamanlarda
yurtdışında öğrenim gören bu insanların pek çoğu ülkelerine dönmüşler,
büyük sorumluluklar almışlar, hepsinin altından büyük başarılarla çıkmışlardır. Yeni bir ülke yaratma ideali

Gerçekten de o dönemlerde ülkelerin gelişmişliklerinin ölçütü ağır
sanayidir ve bu sanayinin lokomotiflerinden biri de demir-çeliktir. İşte
metalurji de metal üretiminin ve şekillendirilmesinin bilimidir.
1932’de okulunu bitirip yurda döner
ve o zaman tek çelik tesisi olarak aynı
yıl açılan Kırıkkale Çelik Fabrikası'nda
iş başı yapar. Sadece Selahattin Bey
için değil Türkiye için de çeliğin öyküsü böylece başlar. Kırıkkale’nin ve
buradaki ilk AR-GE’lerin öyküsünü
kendisinden dinleyelim:
“1929 senesinde , Kırıkkale’de ki çelik
fabrikasının temeli atıldı. Bu fabrika
1932’nin başında bitti. Fabrikada iki
tane 10’ar tonluk Siemens-Martin
ocağı, bir tane 2 tonluk elektrikli ark
ocağı ve iki tane de kupol ocağı ile
beraber dökümhane, haddehane,
demirhane, tamirhane vardı. 1932’de
Almanlardan bir heyet geldi, bunları
çalıştırmaya başladık. Kırıkkale’nin
esas görevi vasıflı çeliktir. Bunda da
başarılı olunmuştur. ilk kuma çelik
döküm de Kırıkkale’de yapıldı. Çelik
döküm kumu tanınmıyordu, bentonit hiç bilinmezdi, nereden geleceği-

ni de bilmiyorduk. O vakit yaptığımız
şey şamotu öğüterek, döküm kumuyla karıştırarak çelik döküm için
kalıp kumu imal etmekti. İlk yapılan
şeyler, topların tekerlek başları olmuştur. Ve ondan sonra da enteresan
iki döküm yapıldı; bunlar eski Erkin
denizaltı personel gemisinin bodoslamaları ve mermi çeliklerinin çekme
halkaları için, iç kısmı beyaz döküm,
dış kısımları gri döküm halkalardı.”
Herşeyin ilki zordur. Uzun araştırmalar, uğraşlar, büyük kaynaklar gerekir. Türkiye’de ise işler daha zordur,
ama inanç ve başarma azmi yokları
var etmektedir. Nasıl mı? Selahattin
Bey’i dinlemeye devam edelim;
“Bizi en çok müşkülata uğratan, fişek
için, platina dediğimiz çok düşük (%
0,08) karbonlu ve silissiz malzeme
imal etmekti. Kırıkkale’de dolomit
yoktu, ama manyezit vardı; manyezitin yakılması ve katılması ilk defa
burada oldu.”
Kırıkkale Çelik Fabrikası bundan sonra da önemli AR-GE çalışmalarına ev
sahipliği yapacaktı. Söz yine Selahattin Beyde:
“Bu tesiste 1935-1950 arası 150 çeşit
çelik yapılmıştır. Bugün -kendisiyle
söyleşi yaptığımız 1992 yılı için MKmaalesef bunun dörtte biri yapılmıyor. Uçak çeliği -çünkü o zamanlar
Türkiye’nin uçak fabrikaları vardır-,
kalem çeliği, paslanmaz çelik, kromvanadyumlu, krom-molibdenli takım
çelikleri, sıcak iş çelikleri, kobaltlı, volframlı çelikler, yüksek hız çelikleri, tüm
dişli çelikleri, sementasyon çeliği, kısaca, her türlü vasıflı çelik burada yapıldı. Kapasite 2 tonluk bir elektrik ark
ocağından ibaretti. Kendi ihtiyacımızı,
TCDDY’nin ve Milli Savunma’nın ihti-
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ne krom vardır, ne de nikel. Bunlar
stratejik malzeme oldukları için hiç
bir ülke ihraç izni de vermemektedir.
Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Maliye Bakanı’na gider, piyasadaki tüm
nikel paraların piyasadan toplanarak
kendilerine verilmesini ister, bu işlem yerine getirilir. Ancak krom nasıl temin edilecektir. İşte bu safhada
Şanbaşoğlu ve arkadaşları devreye
girer, ülke topraklarından elde edilen krom cevherinin eldeki iki tonluk ark ocağında izabesini başarırlar,
Türkiye’de ilk ferro-krom üretimini
gerçekleştirirler ve takım çeliği sorununu çözerek, ordunun çok ihtiyaç
duyduğu silahların ve mühimmatın
üretimini devam ettirirler.’

İhtiyar Çelikçi Selahattin Şanbaşoğlu

yaçlarını karşılardık. Piyasaya vermedik, piyasanın ihtiyacı da yoktu...”
Peki bunlar nasıl başarılmıştır?
Şanbaşoğlu’nun cevabı gerçekten
şaşırtıcıdır ve sonrakilerin o ilk dönemlerden hiç ders almadığını da
göstermektedir; “Kitaplardan bakarak yaptık, lisans mevzubahis değildi.”

Ders alınmamıştır, çünkü ülkemizin
daha sonraki tercihleri hep lisansla
üretimler ve yurt dışından alımlar
şeklinde olmuştur.
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Bu noktada hatırlatmakta yarar var.
Yakın dönemlerdeki pek çok yönetici ilkin kendi dönemlerinde yapıldığını öne sürmektedir. Bunlardan biri
de ray üretimidir.
Oysa Kırıkkale Çelik Fabrikası kurulur
kurulmaz ilk kalkıştığı işlerden biri
ray üretimidir. Çünkü Cumhuriyetin
birinci sloganı ‘bir karış daha fazla
demiryolu’dur.

Ve Kırıkkale Çelik 1934-1940 arası
DDY’ye 20.000 ton ray verir. Daha
sonra 1939’da devreye giren Karabük Demir Çelik (KARDEMİR) ülkenin
ray ihtiyacını karşılamaya başlar.

İlk ray öyküsünü Şanbaşoğlu’ndan
dinleyelim:

İlk Yerli Tank Ne Zaman Yapıldı?

“O vakit demiryolları Türkiye için çok
önemli. Bu fabrikaları askerlerin ihtiyaçları için kurarken, İsmet Paşa’nın
emriyle ‘... Burada ray da yapılsın’ denmiştir. Türkiye’de ilk defa ray 1932
Senesi’nin Haziranı’nın 4’ünde burada yapılmıştır. Daha sonra Almanlar
gittiler ve 1934’e kadar çelikhane çalışmadı; çünkü ne mühimmat, ne de
ray için hiçbir sipariş yoktu..."

Anlaşılacağı gibi, ülke için önemli
pek çok ‘ilk’ o ve arkadaşları tarafından Kırıkkale Çelik’de başarılmıştır.
Bunlardan birini de Selahattin Bey’le
yakın çalışma şansı bulmuş ve güçlü
bir dostluk kurmuş olan MKEK eski
Genel Müdür Yardımcılarından Günay Güngen şöyle aktarıyor; ‘İkinci
Dünya Savaşı'nın zor ve dar günleridir. Takım çeliği üretilecektir; fakat

Sipariş yoktur. Çünkü Devlet Demir



Ali Çetinkaya Ulaştırma Bakanı olup
DDY ona bağlanınca, rayların buradan alınması için talimat verir. Ama
eski alışkanlıkların yıkılması zordur.
Bundan sonrasını Selahattin Bey
şöyle anlatır; "DDY İnşaat Dairesi
Fen Heyeti Başkanı İsmail Fuat Bey,
Alman Konsorsiyumundan gelen ve
o zaman kullanılmakta olan raylarla
bizim rayları mukayese için İsviçre’ye
gönderdi. Gelen raporda bizim rayların Alman raylarından çok daha
mukavim çıktığı görülünce itirazlar
kesildi. Başlangıçta, tabiatıyla hiç
tahsisat falan yok. Hepimiz acemiyiz
ve doğru dürüst kütle halinde üretim yapamıyoruz. O esnada, 15’lik
top imalatı için Almanya’ya tekâmül
kursuna gidenler, Škoda firmasından
Harlas isimli bir ustabaşı getirdiler.
Bizim çelik imalatında Harlas’ın çok
büyük yardımı ve tesiri oldu.”

İlk Ray

Şaşırtıcıdır, çünkü kolay bir işmiş gibi
söylediği çelik alaşımlarını –hele o
dönem söylenen koşullarda ve sahip
olunan birikimle- yapmak oldukça
güç, zahmetli bir iştir.

Yolları (DDY) Kırıkkale’de üretilen
raylara güvenmemektedir.

www.mmo.org.tr

Yine günümüzdeki iddialardan biri
de ilk yerli tankın yine yakın dönemde yapıldığıdır.
Yaşasaydı Selahattin Bey’in buna
da itirazı olurdu. İlk tankın öyküsünü yine ondan dinleyelim; "1946’da
kendi girişimimizle tank yaptık. Bunun sadece Ford motoru dışardan
geldi. Dizayni bizimdir, tipi kendimize mahsustur. Tasarımını Kamil
Necati ve arkadaşları yaptı. Zırh levhası, topu, paleti, aktarma organları,
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da her şey iyi gidiyor. Süre olarak, iki
şehir arasındaki mesafe kısalıyor ve
tren, yolcu akınına uğruyor.

İlk Yerli Üretim Tank 1946 Cumhuriyet Bayramı Törenlerinde Halkı Selamlıyor
(Kaynak: Serdar Şahinkaya, www.trmilitary.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=659)

hepsi bizim üretimimizdir. Bu tank
1946’da Cumhuriyet bayramı törenlerinde geçti. Ancak sipariş gelmedi
ve tek tank olarak kaldı...” Amerikan
yardımı başlayınca hazırcılık ve kolaya kaçma başladı."
Araştırmalarımda ne bu tankla ve ne
de onu yapanlarla ilgili çok fazla bilgiye rastlayamadım. Türkiye’de pek
çok önemli ilkin akıbetini bilen bir
kişi olarak bu beni fazlaca da şaşırtmadı doğrusu.

dan alınan bu trenler, üç vagondan
oluşuyor. Şimdiki teknolojiden çok
geride, o zamanın şartlarıyla hizmet veren Ankara-İstanbul hattında
çalışmaya başlıyor. Ve tren o tarihte
140 kilometre sürate çıkmaya başlıyor. Evet, yanlış duymadınız, tam
140 kilometre sürat yapıyor. İlk başta

Ancak, aradan iki ay geçince, lokomotiflerin dingillerinde çatlamalar
olduğu görülüyor. Hemen Almanlar
çağrılıyor ve Eskişehir Fabrikası’na
çekilen trenler incelenmeye başlıyor.
Dingillerdeki çatlağın nedeni araştırılırken, güzergâhta bulunan rayların sapasağlam olduğu gözleniyor.
Almanlar, sırf test için ülkelerinden
başka lokomotif ve vagon getiriyor.
Sonuçta uzun araştırmalardan sonra
çatlamanın nedeni bulunuyor. Lokomotiflerin ağırlığı 15.5 ton gelmektedir. Halbuki Almanlarla yapılan
anlaşmada ağırlık 13.5 ton olarak
belirlenmiştir. Aradaki bu 2 ton fazlalık, 140 kilometrelik süratten dolayı
çatlamalara neden olmuş, yolcuları
bir facianın eşiğine getirmiştir.
Bu durum anlaşılınca trenleri satın
alan tesellüm heyetinin başkanı Kamil Necati Bey hemen istifasını basıyor. Hatanın Almanlarda olmasına ve
herhangi bir kaza yaşanmamasına

Sadece Şanbaşoğlu’nun ilk tankın
tasarımını yaptığını belirttiği Kamil
Necati ile aynı kişi olduğunu düşündüğüm başka bir Kamil Necati
öyküsüne 18 Şubat 2007’de Erdal
İpekeşen’in Hürriyet Gazetesi’ndeki
bir yazısında rastladım. Yazı başka
bakımlardan da ilginçti. İşte o yazı:
“Yıl,
1952...
TCDD
yönetimi
Almanya’dan 2 adet motorlu tren
satın alıyor. 1954 yılına kadar da sayısını 18’e çıkarıyor. MAN firmasın-

İlk Hızlı Trenin Resmi Olduğu Sanılmaktadır
(Kaynak: www.wowTurkey.com)

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2018



www.mmo.org.tr

60
paylarına işlenmiş. Bu nedenle köylüler, Nuri Şeker fabrikayı yumurta
parasıyla kurdu derlermiş. Cumhuriyet hükümetinin sağladığı arazi,
nakit gibi teşviklerle de Uşak Şeker
Fabrikası hatta temeli Alpullu’dan da
önce atılarak, Alpullu’dan yaklaşık 1
ay sonra üretime geçmiş..."
Galiba, bu gecikmede ilk fabrika
olma onurunun bir devlet işletmesine verilmek istenmesi de etkili olmuş.

Uşak Şeker Fabrikası Kurucuları-Oturanlar içinde Beyaz Paltolu Nuri Şeker
(Kaynak: wikipedia.org, Tanju Bilgen)

ker ta Osmanlı zamanında şekerin
Hindistan'da kamıştan Avrupa'da ise
pancardan elde edildiğini duymuştur. Avrupa'dan getirttiği pancar tohumlarını ekerek pancar üretmiş ve
bunları rendeleyerek şerbet, bu şerbetten de pekmez, bulama, köpük
helvalar yapıp bunları pazarlarda
satmıştır.

rağmen başkanın bu onurlu davranışı, o zamanki yönetim tarafından
kabul ediliyor.
Sonrasında, mevcut hatta bu tonajla
hareket edemeyeceğine karar verilen trenlerin dingil ağırlıkları düşürülüyor ve sürat aşağıya çekiliyor. Bu
18 tren de yıllarca Demiryolları’na
hizmet veriyor.”

O dönemlerde ülkeye şeker gelmezdi, sadece az miktarda halkın
insan kemiğinden yapıldığını sandığı Rusya’dan kelle şekerleri gelirdi,
zaten halkın bunları alacak parası da
yoktu.

Demek ki bir zamanlar ülkemizde iyi
devlet adamları da varmış…

Şekerin Tadını Anadolu’ya
Öğreten Fabrikalar
Kuruluş süreci devletin ilk şeker
fabrikası Alpullu ile eşzamanlı başlayan ve devreye alınması itibariyle
Türkiye’nin ikinci şeker fabrikası olan
Uşak Şeker Fabrikası bu işe cumhuriyetten evvel gönül veren Nuri
Şeker’in olağanüstü gayretleri ile kurulmuştur.

Nuri Şeker’in fabrika sevdası, Mühendislik-Mimarlık Öyküleri-2 kitabında yer alan ve İbrahim Günaydın
tarafından kaleme alınan yazıda
şöyle anlatılmaktadır:
"... Kurtuluş savaşı ardından, hemşehrileriyle ‘Uşak Terakki ve Ziraat
A.Ş’ni kurmuş. Ortaklarda nakit olmadığı için buğday, arpa, tavuk, koyun hatta tavuk yumurtası toplanıp,
değer fiyatlarıyla satılarak ortaklık

Nuri Şeker’ide Türkiye’nin ilk ARGE’cileri arasına rahatlıkla sokabiliriz.
Uşaklı Molla Ömer Oğlu Nuri Şe-
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Bu öyküde şeker üretimine nasıl
kendini adadığı ve kararlılığı Nuri
Şeker’in hatıralarında şöyle aktarılmıştır;
"...Bir gün aile efradımı topladım, onlara kat’i bir lisanla şunları söyledim;
siz de bilirsiniz ki, ben başladığım
bir işten asla dönmem. Eğer ben
ölseydim, siz ne yapacak, neyle geçinecektiniz? Yine tarlalar ekip biçecek, onun geliriyle geçiminizi temin
edecek değil miydiniz? İşte bundan
sonra da aynı şekilde hareket edeceksiniz. Artık beni ölmüş bilin. Bugünden itibaren şeker fabrikasını
kuruncaya kadar benim size hiç bir
faydam dokunmayacaktır..."
Çabaları ve girişimci ruhu oğul Muhsin Şeker şöyle ifade eder:
"... Babam, fabrikayı kurmadan evvel
şekeri evimizde imal etmeyi başarmıştı. Köyde yetiştirdiği pancarları
evimizde kazanlara koyup kaynatıyor, kabuklarını soyup rendeletiyor,
ağaçtan yapılmış makinamızda sıkıp
elde edilen şerbete kireç ayranı katıyor, sabaha kadar öyle bırakıyordu.
Sonra altına çökmüş şerbeti bulandırmadan başka kazanlara aktarıyor
ve bundan köpük helvası yapıyordu.
Ben de bu helvaları pazara götürüp
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Mustafa Kemal İlk Merinos Yünlerini İnceliyor

satardım. Şehirlisi, köylüsü kapış kapış alırdı. Babam bununla yetinmedi.
Sayısız deneylerden sonra, pancar
kokusundan arındırılmış koyu şerbeti eline alıp, dükkan dükkan gezdirdi,
‘işte dedi; bu şekerin koyu şerbetidir.
Bir şeker fabrikası yaptıralım, tarlalara ‘çükündür’ ekelim. Hem paramız
Avrupa’ya gitmesin, hem çoluk çocuk, milletimiz bol şeker yesin...’
Alpullu ve Uşak şeker fabrikaları ile
ülke de şeker sanayi gelişmeye başlamış, pancar tarımı ve şeker işletmeciliğinde oldukça ilerleme sağlanmıştı.

Merinosun Koyunu…
Şeker öyküsünden görüleceği gibi
sadece sanayi alanlarında değil her
alanda AR-GE önemlidir. Tabii hayvancılık alanında da. Aşağıdaki öykü
bana kalırsa bu alandaki ilk AR-GE’ler
için özellikle de AR-GE’nin deneme
yanılmaya ne denli açık olduğuna
dair güzel bir örnektir.
Kaynak yine Mühendislik-Mimarlık
Öyküleri serisinin 3. kitabı.
Nadir Avşaroğlu, Köy Enstitüsü mezunu olan İbrahim Türk’ü şu şekilde
anlatıyor: “Bursa Merinos Fabrikası
kurulunca, yeterli yün olmadığını
gören o zamanki yöneticiler 300 kadar merinos koyunu ithal edilmesine
karar verir. Halkalı Ziraat Okulu’na

getirilen koyunların başına bir çoban verilir. Çobanın yaylıma çıkardığı
koyunların toynakları yaralanır; yürüyemez hale
gelir. Değişik yorumlar
yapılır. Sonunda karar verilir ki, koyunların yaylıma
çıktığı otlakların toprakları yaralanmaya sebep
olmaktadır. Çare olarak
Rami Çizme Fabrikası’nda
koyunlara çizme diktirilir.
Çizme giydirilen koyunlar
bileklerinden
kırılmaya
başlar, koyun sayısı hızla
azalır. Çok sayıda koyun
telef edildikten sonra anlaşılır ki, merinos koyunu
yaylıma çıkmaz, sabit beslenir.’’
Puro Reklamlarında Film Yıldızları ve Türkiye Güzelleri

“Bir Gripin Al Bir Şeyin Kalmaz”
Ağustos 2007 tarihli Turkishtime’de
yer alan Şafak Altun’un makalesinde
Eczacı Necip Akar’ın yaptıkları da anlatılır. 1924 yılında eczacı okulundan
mezun olan Necip Bey, Ağabeyi Cemil Akar ile önce “Şampuan Cemil”,
“Necip Bey Kremi” ve Necip Bey Diş
macunu müstahzarlarını üretmeye
başlar. 1927’de diş macununun formülünü değiştirip yeni bir formül
geliştirir ve belli bir yaştakilerin hatırlayacağı “Radyolin” isimli yeni bir
diş macunu imal eder ve Türkiye'de
ilk afiş reklamını bu ürünle başlatır.
Akar, 1935’te o kış bütün ülkeyi kasıp
kavuran grip salgınına çare olarak tek
ambalaj halinde satılan Gripin’i geliştirerek piyasaya sürer. Gripin’in grip,
nezle, soğuk algınlığı, romatizma ve
benzeri durumlarda her türlü ağrıyı
dindirici özelliği bu ürünü kısa sürede
meşhur kılar. Daha sonra ithal sabun-
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dönemlerinde elde edilebilen koyun
sütünü dondurmak ve her mevsim
kullanabilmek için eksi otuz derecede bir şoklama buzhanesi kurdurur.
Böylece 12 ay boyunca standart bir
kaliteyi yakalar.
O yıllarda İstanbul’un yoğurt ihtiyacı
Silivri’deki mandıralarca karşılanıyor,
yoğurtlar büyük sinilerle bakkallara
geliyor ve dilim dilim satılıyordu. Yüzatlı bir kiloluk teneke ambalaj kutularda üretime geçer. Böylece ülkenin
ilk ambalajlı yoğurtları piyasaya girmiş olur. Bir süre sonra dönüşümlü
teneke kutular talebi karşılayamaz.
1955 yılında teneke kutudan parafinli karton kutulu ambalaja geçer.

Puro Reklamlarında Film Yıldızları ve Türkiye Güzelleri

ların yerine halkın ihtiyacı olduğunu
düşündüğü el ve vücut sabunu geliştirir ve “Puro Temizlik Sabunu”da piyasada çok tutulur. Daha sonra ilk yerli
çocuk maması “Paro” ve ağrı kesici ve
kan sulandırıcı özelliği olan Opon’un
formüllerini geliştirir bu ürünler de
piyasada çok tutulur. İlk yerli temizleme tozu olan "Fay"ı da o çıkarır. Paro
ve Puro’nun reklam afişlerini ve ve
küçük Puro sabun paketçiklerini de
havadan uçağıyla Vecihi Hürkuş atar.
Bu tanıtımıyla da yine reklam konusunda bir ilke daha imza atan Necip
Akar’ın ürünlerinin ticari başarısında
çok yaratıcı ve ülkemiz için ilk örnekler olan reklam tasarımları büyük rol
oynamıştır.

de yer aldığını ve bunun önemli bir
ticari başarı getirdiğini belirtir.

“Ömür Yoğurtlarının Tadı Başka”
Sözü edilen yazısında Şafak Altun,
Ömür Yoğurtlarının hikayesini de anlatmıştır. Fikret Yüzatlı eski bir askerdir. Atatürk ve İnönü’nün teşvikleriyle 1933’te İstanbul Bahçelievler’de
Türkiye’nin ilk entegre süt ve süt
ürünleri fabrikasını kurar. Yüzatlı girdiği bu sektöre pek çok yeni teknoloji de getirir. O güne kadar yoğurtlar
süt kazanlarının odun ateşinde ısıtılmasıyla yapılmaktadır. O modern bir
ısıtma sistemi kurar ve tahta palalarla karıştırılan kazanların içine elektrikli motorlar koyar. Ömür’ü Ömür
yapan en önemli şey lezzetidir. İnek
sütü ile koyun sütü karıştırılarak elde
edildiği için tadı piyasadaki diğer yoğurtlardan çok farklıdır. Fikret Yüzatlı, bu standart tadı her dönem muhafaza etmek için çok çalışır. Yılın belirli

1 Ekim 2013 tarihli Hürriyet
Gazetesi’nde yer alan yazısında Gürül
Öğüt, Akar ürünleri ile ilgili reklam
başarılarını anlatırken dönemin ünlü
kadın artistlerinin ve Türkiye Güzellerinin Puro Sabunu reklam afişlerin-
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1965’te Türkiye’nin ilk plastik ambalajlı yoğurdu üretilir. El değmeden
hazırlanır. O zamana kadar bir yoğurdun kalitesini kaymak kalınlığı
ile ölçen Türk halkı, ilk defa kaymaksız ve homojenize yoğurt ile tanışır.
Alışması ve kabullenmesi biraz zaman alır.
6.02.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi
Pazar ekinde Sibel Arna, yoğurdun
isminin hikayesini şöyle aktarıyor:
“Yüzatlı uzun süre tesise isim arar.

Tolon Reklamı
(Kaynak: http://www.tolon.com/tarihce.aspx)
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Kafkaslar’da yaşayan insanların yoğurt yiyerek uzun ömürlü olduklarını
duymuştur bir ara. Ondan etkilenip,
farkında olmadan yarattığı bu ölümsüz markaya Ömür ismini verir.”

Makine İmalat Sanayinde Önemli
Bir AR-GE Hikayesi
Şafak Altun'un sözü edilen yazısında Tolon Çamaşır Makinası'ndan
da bahsedilir. 1937'de Bursa'da PTT
Fen Müfettişi iken Türkiye'nin ilk
dokuma tezgahını yaptığı belirtilen
Kamil Tolon milli sanayi hareketine
katkı koymak ister. Önce 1944'te seri
olarak mayın kesme makinaları üretir. Ardından yine ilkler olan bobin
sarma ve çözgü makinesi, santrifüjlü su pompası ve biçerdöver üretir.
1950'de suyun mekanik gücünü
kullanarak çamaşırı yıpratmayan
güvenlikli pervanesi ve santrifüj ile
sıkma yapan Tolon marka ilk ev tipi
çamaşır makinasını geliştirir. Bir örneği Koç Müzesi'nde olan bu çamaşır makinasının kazan, santrifüj ve
kapakları saf bakırdan yapılmıştır.

Dünya Uçak Atlaslarında Türk
Uçakları
İsmail Yavuz, Türkiye İş Bankası Kültür yayınlarından çıkan “Mustafa

Kemal’in Uçakları” kitabının önsözünde şöyle der: “Uçaklar konusunda
başöğretmenlik yaptım. Amerikalı
Wright Kardeşler, Lockheed kardeşler, Boeing, Douglas, Fransız Bleroit,
İngiliz Bristol gibi kişiler ve uçakları
bana öğrenciyken –hava okulundaanlatılmıştı. Ne var ki Vecihi Hürkuş,
Nuri Demirağ, Ali Yıldız, Selahattin
Alan ve yaptıkları uçaklar, kırdıkları
rekorlar bana anlatılmamıştı…”
Muhtemelen İsmail Yavuz’a yukarıda anılan kitabında detaylı olarak
anlattığı 1925’ten itibaren TOMTAŞ,
Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikaları ile temeli atılan yerli uçak sanayinde 1941-1950 arasında tamamen
özgün 15 farklı modelde planör ve
uçak tasarlandığı, bunların siparişlere göre üretimlerinin yapıldığı ve bir
kısmının değişik ülkelere ihraç edildiği, 1950’lerin en ileri aşaması olan
jet motorlu uçak tasarımının da gerçekleştirildiği anlatılmamıştır.
Gerçekten Cumhuriyet kurulur kurulmaz başlanan uçak fabrikaları
ardından edinilen birikimlerle 1939
yılında Etimesgut Uçak Fabrikası, ardından 1947 yılında Gazi Uçak Motor
Fabrikası ve 1950 yılında da iddialı
uçak tasarımları için gerekli Ankara

THK-5 Ambulans Uçağı, Danish Register of Civil Aircraft sitesinde OY-ACK (Türkiye’den alınan bu uçak
1951-1961 yılları arasında Danimarka’da uçmuştur.)
Kaynak: İ.Yavuz “ Mustafa Kemal’in Uçakları,” s. 156

Rüzgar Tüneli’nin faaliyete geçmesinin öyküsü 1937’de Atatürk’ün kendi uçağımızı ve motorumuzu yapma
isteğine kadar gitmektedir. Bunun
sonucunda kombine 3’lü, yani uçak,
motor ve hava testleri altyapılarının
kurulmasına başlanmıştır. Gerçekten
planlama sonuçları da müthiştir.
Bu çabalar ile tasarımları da yerli
THK-1, THK-3, THK-4, THK-6, THK-7,
THK-8, THK-9, THK-13 modeller planör olarak ve THK-2, THK-5, THK-10,
THK-11, THK-12, THK-14, THK-15
modelleri ise değişik sayılarda uçak
olarak imal edilmişlerdir. THK-16 jet
eğitim uçağı projesi ise üretim aşamasına kadar gelmiş; ancak bu aşamada fabrikalar kapatıldığı için üretimi gerçekleştirilememiştir.
Mühendislik Mimarlık Öyküleri serisinde, Türkiye’nin kuruluşunun hemen ardından hem Vecihi Hürkuş ve
Nuri Demirağ ile özel sektör eliyle ve
hem de TOMTAŞ, Türk Teyyare Cemiyeti (THK), MSB Hava Müsteşarlığı ve
MKE vasıtasıyla devlet eliyle kurulmuş uçak fabrikalarının öyküleri de
yer aldı. Serinin elinizdeki bu sayısında İsmail Yavuz’un kaleme aldığı
Vecihi Hürkuş’un yaptığı uçaklarla
ilgili AR-GE öyküleri ilginç olmanın
ötesinde hayranlık uyandırmaktadır.
Benzer çabaları ve başarılanları bir
önceki sayıda yer alan Nuri Demirağ
Uçak Fabrikası’nda da görmek mümkündür. Aynı şekilde, serinin ilk ve 5.
Kitaplarındaki uçak fabrikaları öykülerinden, lisanslı üretimle başlayan
devlet uçak fabrikalarının sonlarına
doğru yukarıda da anılan pek çok
yerli tasarımla üretimler gerçekleştirdiği, THK-16 kodlu ve “Mehmetçik” isminde eğitime yönelik bir jet
tasarımının da THK tarafından geliştirilmekte olduğu anlaşılmaktadır.
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Rüzgar Tüneli” kurulmaya başlanır.
1950’de kısmen devreye alınsa da
uçak fabrikalarının kapanmasıyla
işlevsiz kalır ve 1993’te TÜBİTAKSAGE’ye devredilir.

Etimesgut’ta bir uçak motor fabrikası da kurulmuştur. Ancak tüm bunlardan geriye pek az kişinin farkında
olduğu havacılık müzesinde bir – iki
yerli uçak ve anılar dışında fazlaca
da bir şey kalmamıştır. Bir de Ankara
Rüzgar Tüneli.

Uçak fabrikalarının kapanma hikayesi Şakir Zümre’ninki ile neredeyse
aynıdır. Devreye ABD girer, 2. Dünya
Savaşı sonrasında nakliyesi zor gelen elinde kalan savaş malzemelerini
Türkiye’ye hibe eder ve ulusal politikaları gereği Türkiye’yi kendisine
bağımlı hale getirmek için malum
Marshall yardımlarını devreye sokar.
Bol miktarda ABD uçağı girmesi ile
birlikte Türkiye, üretmek yerine satın
almayı-kiralamayı benimser ve fabrikada artık üretim yapılmaz. Hazıra
alıştırılan Türkiye’nin uçak üretimi
konusunda kazandığı deneyimler
heba edilir.

İlginçtir, İsmail Yavuz kitabında, yapılan bu planör ve uçak tasarımlarıyla
ilgili hemen hiçbir belgeye ulaşamadığını, THK-16 Jet Uçağı tasarım dokümanlarının ise Almanya’ya kaçırıldığını belirtmektedir.
Oysa ilginç bir tesadüf olarak tam 37
yıl sonra 1987’de TUSAŞ’ta montajı
yapılmaya başlanan başka bir 16’nın
(F-16) dokümanlarında sanırım hiçbir eksiklik yoktur.
O ilk 3’lü plandan tek geriye kalan
olan Rüzgar Tüneli iddialı uçak ARGE çalışmaları için önemli ve gerekli
bir altyapıdır.

Şu örnek uçak sanayinin kısa bir
özeti gibidir: Danimarka 1951’de
satın aldığı Türk uçağından tekrar
almak için 1953’te sipariş vermek ister; ancak fabrikaların kapandığı ve
Türkiye’nin artık uçaklarını dışarıdan
aldığı söylenir.

Nitekim, 1941 yılında dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu, Milli Eğitim
Bakanı Hasan Ali Yücel ve THK Başkanı Şükrü Koçak tarafından uçak ve
motor fabrikalarının AR-GE çalışmalarında ve üniversitelerde uçak mühendisliği eğitimlerinin başlanması
ile gerek duyulacak ve bu kurumlara
hizmet verecek AR-GE Enstitüsü’ne
temel oluşturacak bir Aerodinamik
Araştırma Merkezi’nin kurulması kararı da alınır ve Beşevler’de “Ankara

Oysa
ağırlıkla
İstanbul
Teknik
Üniversitesi’nin
Havacılık
Şubesi’nden yetişen tayyare mühendislerinin
Etimesgut
Uçak
Fabrikası’nda tasarladıkları planör
ve özellikle yukarıda anılan uçaklar
o dönem dünyadaki havacılık sanayindeki gelişmelerle boy ölçüşecek
niteliktedir.
Bu fabrikada 1942 yılında 113 mühendis ve 221 teknisyen ve işçi ile
toplam yaklaşık 350 olan çalışan
sayısı 1945’e gelindiğinde toplam
957’ye ulaşır. Fabrikada uçak tasarımlarının geliştirildiği ve çizimlerinin yapıldığı bir “Etüt (AR-GE)
Bürosu”da bulunmaktadır.

THK Etimesgut Uçak fabrikası Etüt Merkezi
(Kaynak: İsmail Yavuz, Şükrü Er Arşivi)
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İTÜ'nün
Uçak
Mühendisliği
Bölümü'nden mezun ve THK Gazi
Uşak Fabrikası Etüt Bürosu Şefliği
de yapmış olan Şükrü Er, uçak fabrikalarının kapanması ardından aralarında ilk yerli motor da olmak üzere
pek çok ilk ve önemli AR-GE çalışmasınıyaptığı havacılık sanayinde
bir daha çalışamaz. Büyük bir hayal
kırıklığı ile şunları söyler: "Üniversiteden mezun olduğumda iş hayatında ömrümü uçak fabrikalarında
geçireceğimi ve bu alanda memleketime kıvançla hizmet vereceğimi
sanırken, memleketimizin uçak endüstrisinin acı sonu ile karşılaştık ve
memlekete ihtisasımız dışında hizmete zorlandık..."
Şükrü Er 1954'te kurulmuş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin de
ilk genel sekreteridir aynı zamanda.
Serinin bir önceki kitabında yer alan
ve Nuri Demirağ Uçak Fabrikası’nda
görev yapmış aynı zamanda ülkemizin ilk uçak mühendislerinden Mehmet Kum’un duyguları da benzerdir.
Sadece bu iyi mühendislerin değil,
onlarla birlikte ülkenin de çok değerli bu ihtisas alanı yok edilmiştir.
Ne yazık...
Vecihi Hürkuş’a göre, eğer fabrikalar
faaliyetini sürdürebilseydi II. Dünya
Savaşı sırasında uçak satacak olan
Türkiye’nin önü kesilemezdi. Oysa
Türkiye’den hemen önce Sovyetler
Birliği’nde Junkers tarafından kurulan fabrika heba edilmemiş, Ruslar
bu fabrikayı daha da geliştirerek
Sovyet hava sanayinin temelini atmışlardır. Kubishev’de kurulan bu
fabrika, Mig ve Tupolev gibi havacılık tarihinin efsanelerin doğum yeri
olacak, Junkers mühendislerinin
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geliştirdiği jet motorları Sovyet/Rus
teknolojisinin temelini oluşturacaktı.

Sfero’yu Kim Buldu ?
Mühendislik Mimarlık serisinin ilk
sayısında Burhan Oğuz’un dökümcülük anılarına da yer verilmişti. Bu
anıların bir yerinde Burhan Oğuz ilginç bir buluştan şöyle söz eder:
“... Sanayi aşkıyla, arkadaşlarımın Sular İdaresi’nden aldıkları paranın da
yarısıyla Nuri Paşa’nın Sütlüce fabrikasının dökümhane şefliğine başladım. Döküm hakkında hiçbir bilgim
yoktu, ama kısa sürede işe hâkim
oldum. Geceleri elime bu konularda
ne geçirdiysem okuyordum.

Nuri Demirağ Uçak Fabrikası’nda Üretilen NuD38 Yolcu Uçağı

O harp zamanlarının pik demirini
sadece Karabük sağlıyor ve kilosu
fabrikaya 18 kuruşa mal oluyordu.
Paşa’ya askeriyeden Rus Harbi’nden
kalma 200 ton 93 gülle vermişler,
kilosu 20 paradan (1/2 kuruştan).
Paşanın keyiften ağzı kulaklarına varıyordu. O ise ki fazla erken sevinmişti: Yaptığım ilk deneme alabildiğine
olumsuz sonuç vermişti. Şöyle ki,
mal daha ocağın ağzından akarken
adetâ hamurlaşan cam gibi sert, ne
eğe tutan, ne kalemle kesilen saf
sementitten (beyaz dökme demir)
ibaretti. Bunları Karabük pikine azar
azar yedirerek kullanmayı denedim,
malı tümden bozdu.

O Dönemlerde Dünya Uçaklarını ve Özelliklerini Sergileyen “Jane’s All The Worlds’ Aircrafts” Uçak
atlasında uzun yıllar Türkiye Uçak Fabrikaları’nda yapılan Türk uçakları da yer almıştır. (1949-1959
Yılı 184 Sayfasında THK-5 ve THK-11 Uçaklarına ait Bilgiler
Kaynak: İsmail Yavuz, Mustafa Kemal’in Uçakları, T.İş Bankası Yayınları)

Yapılacak şey, bunları grafitleştirmek, yani kır döküme dönüştürmekti. Bunun için de ferrosilisyum gerekliydi ki bulunmuyordu. Okuduğum
kitaplardan, bakırla alimünyumun
da grafitleştirici etkisi olduğunu öğrendim. Zeytinburnu’na telefon ederek bunların talaşlarından üçer kilo
istedim (alüminyum talaşları matara
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imalinden, bakırınki de mermi çemberinden elde edilenlerdi). Bir potayı
ölçüp belli bir yerine kadar doldurduğumda 250 kilo olacak şekilde
işaretledim. Günlük mesaide piyade
havan mermileri döküyorduk. Deney, paydostan hemen sonra başlayacak gibi küçük ocağı ateşlettim.
Sadece ustabaşı (Panayot Usta) ile
ben kalmıştık dökümhanede. Birkaç işçi de giyinmiş halde, uzaktan
ne yaptığımıza merakla bakıyordu.
Potayı doldurduk. Ben önce, tartmış
olduğum bakırı kese kâğıdı ile içine
attım. Panayot kremarla karıştırıyordu. Arkasından alüminyumu atacak
oldum ki müthiş bir patlama oldu,
erimiş demir havalara kalkıp şemsiye gibi etrafa yayıldı. Panayot ocağın
arkasına saklandı, ben kendimi maça
kurutma fırınının içine attım. Koca
dökümhaneyi yoğun bir sis kaplamıştı. Çatı uçtu sanmıştım. Kendime
gelince, “Kimseye bir şey oldu mu?”
diye bağırdım. Olmamıştı. Haliç’e bakan kapıları da açtırdım, sis dağıldı.
Yeri kar yağmış gibi ince bir beyaz
oksit tabakası kaplamıştı. Korkudan
sapsarı olmuşum.

ziyorlardı. Bir büyük yanma tehlikesi
atlatmıştım.
Ertesi sabah fabrikaya geldiğimde
ilk işim yerlere dağılmış döküm parçalarını toplatmak oldu. Bunları kırdığımda, çelik gibi beyaz bir kesitte
dağılmış siyah noktalar gördüm. Ve
hayret! Matkap, metali kesti. Potaya
hiçbir şey olmamıştı. Maden, havalara fırlamakla yetinmişti. Bu deneyi yenilemeyi aklıma koydum ve
Zeytinburnu’ndan elektron-metal
talaşı getirttim. Potaya kalın saçtan
bir kapak kestirttim, üstüne bir halka
kaynattırdım. Aynı şekilde, paydostan sonra potayı doldurttum ve kapağın altına astığım elektron-metal
kesesini, halkadan geçen bir demir
çubuğunun iki ucundan tuttuğumuz
kapakla birlikte potaya kapattık.

İdare binasına çıktım. Başmühendisim Cemal Rıfat (Berk) Bey beni
bu halde görünce şaşırdı. Olayı anlattım. "Olmaz, alüminyum bunu
yapmaz" dedi. Ben de biliyordum,
yapmayacağını ama yapmıştı. "O
talaşlardan kaldı mı?" diye sordu.
Kalmıştı. Bir tanesini çakmağına
tutmasıyla maytap gibi parladı, Cemal Rıfat Bey yanan talaşı elinden
attı. Meğer, Zeytinburnu’ndan, yanlışlıkla, yangın bombası imalinde
kullanılan magnezyum esaslı elektron-metal talaşlarını göndermişler.
Dış görünüş itibarıyla alüminyumla
elektron-metal birbirlerine çok ben-
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Bu arkadaşlar, herkesin can derdine
düştüğü bir ortamda, doktora tezlerini profesörlerine kabul ettirip yurda
dönmüşlerdi. O zamana kadar, bunca değerli hoca, doçentlerin hiçbirinin doktorası yoktu. Bunlar, “doktor”
sıfatlarıyla küçük dağları yaratıyorlardı. “Güftara (söze) gelip söyleseler
cehl-i mürekkep...”
İşte bu "bombardıman doktorlarından ikisi benim karşıma dikilip, "İlhami Bey, doktor olmadığı için sana
doktora yaptıramaz. Biz referans oluruz. O, olsa olsa, coreferent olabilir...”
demişlerdi. Ben de “Hadi oradan, siz
gelin bana doktora verin!” diye çıkıp
gittim. Yani bu çalışma böylece kaldı.
Bunlar, fizik laboratuvarının bir köşesinde çalışmama da izin vermediler.

İçerde kıyamet koptu ve sonra duruldu. Elektron-metal, eksotermik (ısı
üretici) bir reaksiyon yaptığından,
madenin dökülebilirliğini belirgin
şekilde artırmıştı. Muntazam kütükler döktürdüm ve ertesi sabah yine
muayene ettiğimde bu siyah benekli
metalin, talaşla işlenebilir hale geldiğini iyice saptadım.

Aradan on, on iki yıl geçecek ve
Batı’da ilk “küresel grafitli dökme
demir-spheroguss” patenti alınacaktı. Yani ben bunu bulmuştum, ama
talihsizliğim bu ülkeli olmamdaydı.
İşin bir ilginç yanı da bugün bile, bunun elde edilme yönteminin, benim
kapalı kapta magnezyumu karıştırma prensibimin aynı olmasıdır..."

Mühendis Mektebi’ne gidip İlhami
Cıvaoğlu hocayı buldum. İlgi ile dinledi ve bunun pekâlâ bir doktora konusu olabileceğini söyleyerek çalışmalara başlama önerisinde bulundu.

Gerçekten de sfero dökme demirin
keşfi pek çok yönden çığır açmıştır.
Bunu dünyaya armağan eden kişi
bizim ülkemizden bir mühendis olsaydı ne iyi olurdu.

Daha ilk sınıflarda iken bazı arkadaşlarımız, Devlet’in çeşitli organlarının
açtıkları sınavlara girerek Avrupa’ya,
çoğunlukla Almanya’ya gitmişlerdi.
1942’den sonra bu ülkenin harp talihi dönmüş, her gün daha zor günler birbirini izler olmuştu. Her geçen
gün daha ağır bombardımanlar, yaşamı ve bu arada üniversite yaşamını
zeminliklere indirmişti.

Eskişehir Cer Atölyesi’nde
Gerçekleştirilen İlkler

www.mmo.org.tr

Yine Mühendislik-Mimarlık Öyküleri serisinde, Eskişehir Cer Atölyesi ‘nde gerçekleştirilen ve sadece
Türkiye’nin önemli AR-GE çalışmaları
açısından değil aynı zamanda ülke
sanayi tarihi bakımından da çok değerli ilklere yer verilmişti.
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Eskişehir Cer Atelyesi ile başlayıp
bugün TÜLOMSAŞ olarak devam
eden, demiryollarının kuvvet merkezi bu tesiste pek çok ilk ve yeni
şeyler yapılmıştır. Bu tesis ülkenin
mühendislik birikiminin oluşumunda ve bu birikimle neler yapılacağının test edilmesinde de bir çok özel
işe imza atmıştır.
1951 yılında Türkiye’de ilk mekanik
kantar imalatı, lisans veya knowhow alınmaksızın bu Atölyede gerçekleştirilir.
Yıl 1957, Gençlik Parkı bir bayram
yeridir. Herşeyi ile Eskişehir Cer
Atölyesi'nde üretilen iki küçük buharlı lokomotif, “Mehmetçik” ve “Efe”,
hem Ankara’yı hem de Eskişehir’i
sevince boğar.1750 m2’lik bir güzergahta, Havuzbaşı ve Esmen adı
verilen istasyonlar arasında 20 km/
saat hızla gidip gelen ve bugün belli
bir yaştaki Ankaralıların mutlulukla
ve çocukluk heyecanlarıyla hatırlayacağı 35 ton yük kapasiteli iki küçük buharlı lokomotif bir yandan o
çocukların sevinçlerini, bir yandan

Eskişehir Cer Atölyesi'nin gururunu
ve büyük lokomotifleri de üretebilmenin umudunu taşır.
Lokomotiflerden her biri yaklaşık
50.000 liraya mal olmuştur ve her
parçası fabrikada imal edilmiş tamamı Türk yapısı lokomotiflerdir.
Bu iki küçük trenden yıllar önce, bu
emektar ve üretken demiryolu atölyesinde buharlı lokomotifin “kalbi”
sayılan “buhar kazanı” üretimi de
başarılmıştır. Bu atölyede üretilen ilk
buhar kazanının çeliğine alnının terini katmış 1911 doğumlu emekli “cer”
işçisi Sabri Altınkap, 1994 yılında 83
yaşında iken kendisiyle konuşan gazeteciye o günlerin heyecanını ve
gururunu şu sözlerle anlatır:
“Efendi, buhar kazanı bu, buhar kazanı! Yani makinenin [lokomotifin]
kalbi! ‘Cer’ ne demektir bilir misin?
‘Cer’ kuvvet [lokomotifin çekiş, çekme gücü] demektir. Cer Atölyesinde ‘cer’in kendisini yapacağız, şimdi
anlayacağın. Ben on altı yaşındayım
efendi o sıra (1927). Kazan lafı duyul-

Ülkemizde Üretilen İlk Lokomotifler: Gençlik Parkı'nın
Küçük Trenleri

du ya mahallede, [Eskişehir’in eski
kent merkezi] Odunpazarı’nın arkasında oturuyoruz o sıra, yetişkin usta
muamelesi yapılır oldu bana. Buhar
kazanı bu efendi! Üstünde Grup
(Krupp) yazmıyor, Tüsen (Thyssen)
yazmıyor, ‘Cer’ yazıyor Cer!”
Cer “kuvvet” demektir, ama aynı zamanda onu yapan Fabrikanın ismidir. O isim aynı zamanda başarabilmenin gücü demektir, cumhuriyet
demektir, bağımsızlık demektir ve
geleceğe umutla bakabilmek demektir o kuşağın gözünde.

Fabrikanın Şeref Anıtı KARAKURT
Lokomotifi
1961 yılına gelindiğinde ise Türk işçi
ve mühendislerinin şeref anıtı Fabrikada istim tutar. Bu, 1915 beygir gücünde, 97 ton ağırlığında, 70 km/h
hız yapabilen ilk Türk buharlı lokomotifidir ve adı ‘KARAKURT’tur.

Eskişehir Cer Atölyesi’nde Üretilen Bir Lokomotifin Raya İndirme Töreni

Evet, gene 1961 yılında ve bu işletmede yapılan ilk Türk buharlı lokomotifi Karakurt, 28 Ekim gecesi aynı
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‘lere ulaşan Türk otomotiv sanayi,
–günümüzde mekanik sistemler yerine mikroelektromekanik (MEMS)
sistemlerin ağırlık kazanmasıyla bu oranın
%30-40’lar arasına
düştüğü belirtilmektedir MK- ülkenin
en önemli istihdam
alanlarından birini
oluşturuyor. Küçük
atölyelerden
kocaman
fabrikalara
kadar uzanan "yan
sanayi" ile birlikte
Türkiye ekonomisinde artık "vazgeçilmez" bir yeri var. Bugünün gözlükleri
ile bakıldığında 1961 yılında, l milyon
650 bin lira bütçe ile DDY atölyelerinde üretilen üç prototip otomobil
– bazı kaynaklarda 4 prototip üretildiği belirtilmektedir- (Devrim-1, Devrim-2, Devrim-3) önemsenmeyebilir.
Ağır sanayiye sahip olmanın temel
göstergesi olan “yerli motor üretimi”
cesur, ama çocuksu bir girişim olarak
değerlendirilebilir. Prototip yapımının kolaylığına karşılık, seri üretimin
sorunları üstüne haklı teknik ve ekonomik açıklamalar sıralanabilir. Bu
dizide bunları tartışacak değiliz.

yıl gene bu fabrikanın atelyesinde
tasarlanıp hayat bulan ve Türk mühendislik birikiminin geldiği noktayı
tüm dünyaya gösteren başka bir ilki,
ilk Türk otomobili 2 adet ‘Devrim’i,
Cumhuriyet Bayramı törenleri için
Ankara’ya taşımaktadır.
Ya da kaderlerine...

Devrim Otomobili
Serinin 2004 yılında çıkan ilk kitabında ülke AR-GE tarihinin şeref
sayfalarından birini oluşturan Devrim otomobilinin öyküsü de Aydın
Engin’in Cumhuriyet Gazetesi’nde
28 Ağustos 1994 günü başlayan
ve dört gün süren ‘Devrim Direniyor- Bir Meydan Okumanın Öyküsü’
başlıklı yazı dizisinden yapılan bir
derlemeyle paylaşılmıştı. Aşağıdaki
satırlar bu öyküden:
“Bugün Türkiye’de epey büyük bir
otomotiv sanayii var. Akarbantlarından her gün yüzlerce otomobil,
kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs ve traktör “akan “ bir otomotiv
sanayi. Kuruluş yıllarında “montaj
sanayi”nden öteye gidemeyen; ama
her geçen yıl üretimde yerli parça
payını arttırarak bugün yüzde 80

Biz, 1961 Türkiyesi’nde 23 inançlı
adamın öyküsünü anlatmak istiyoruz. “Bir yerli otomobil yapınız

Son Kalan Devrim!

“emrini, emrin ötesinde bir meydan
okuma, ülkenin bir güç gösterisi olarak kavrayan 23 yüksek mühendisin
–ekipte 22 mühendis ve 1 mimar yer
almaktadır-, 23 ”Demiryolcu” nun
öyküsünü... Almanya’da, İsviçre’de,
Amerika'da eğitim görmüş ve “iyi”
değil, “çok iyi “yetişmiş; köşeyi kolayca dönebilecekken, kollanmak
isteyen Türkiye’nin sanayileşme savaşımına omuz vermeyi yeğlemiş 23
mühendisin 129 gününü anlatmak
istiyoruz, insanların “repo “ kuyruklarında bekleştiği, banka faizlerinden
söz edip döviz kurları üstüne sohbet
ettiği bugünün Türkiyesi’nde böylesi
öykülere ekmek kadar, su kadar gereksinim olduğu kanısındayız.
Devrim otomobilini 23 inançlı adam
yaptı. Devrim dünyayı değiştirmek,
onu daha haklı, daha yaşanası, daha
özgür kılmaksa eğer, devrim inançlı
adamların işi; inancını yitirenlerin
değil. Devrim otomobili küçük bir
ütopya’ydı. Ütopyası olmayanlar,
ütopyalarını yitirenler Devrim yapamazlar.

Karakurt Raylar Üstünde
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nemde bir ülkede motoru dahil her
şeyi yerli bir otomobil yapmak için
gerekli özgüven ve inanç ile dünyayı
değiştirmek onu daha yaşanası daha
özgür kılmak sömürüsüz bir Dünyaya ulaşmak için gerekli özgüven ve
inanç arasında dağlar yok.
29 Ekim 1961 sabahı motorları dahil tümüyle yerli iki otomobil (Devrim-1 ve Devrim-2), kendilerini
Eskişehir’den Ankara’ya taşıyan özel
tren katarından indirildiler. Kalabalık
bir polis eskortuyla TBMM’ye gittiler.
Orada Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel
siyah Devrim-1 otomobiline bindi.
Devrim, 200 metre kadar gitti ve
durdu. Benzin bitmişti. Gürsel tarihsel (!) sözünü söyledi: “Batı kafası ile
otomobil yaptık Doğu kafası ile benzin koymayı unuttuk!”
Az ötede bekleyen ikinci Devrim
otomobili çağrıldı. O benzin ikmalini yapmıştı. Gürsel siyah Devrim’den
bej Devrim’e geçti ve yola çıktı. Cumhuriyet Bayramı töreninin düzenlendiği Hipodrom’a Gürsel, Devrim
arabasıyla girdi. Devrim daha sonra
geçit törenine de katıldı ve 4.5 ay süren bu endüstri macerası bitti.
Ertesi günkü gazeteler “Devrim yolda kaldı”, “Devrim’in benzini bitti”,
“Devrim yürümedi”, “Devrim ancak
200 metre yürüdü” başlıklarıyla çıktılar.
Devrimin defteri dürülmüştü. Her
iki arabada Eskişehir’e döndüler.
Orada unutulmaya ve çürümeye
terk edildiler.

devrimin ise arızalı olduğu belirterek
gönderilmediği ve saklandığı anlatılmaktadır.)
***
“Gazeteci, çocukluğunda "Al bir
Ford, ol bir lord," "Al bir Doç (Dodge),
kalmasın borç, “Al bir Chrysler, nikah
dairesi para ister” gibisinden çocukça tekerlemeler dinledi. Gencecik bir
üniversite öğrencisi iken uluslararası
petrol tekellerinin ülkeyi nasıl yağmaladığına ilişkin yayılan, heyecanla
okudu. O günlerde yeni yeni kurulan
otomotiv sanayine, “Bu gerçek ağır
sanayi değil. Ambalaj sanayi bu” diye
karşı çıktı. Yürüyüşlere katıldı, mitinglerde bağırdı.
Tiyatro oyunları yazdı, “Motor Fiat,
piston Ford, akü EAS, ambalaj Süleymaniye” diye dalgasını geçti.
Ve gazetelerde “Devrim yürümedi,
Devrim yolda kaldı” manşetlerini
okuduğu 30 Ekim 1961 sabahı kederlendi. Yenilginin acısını bölüştü.
Aradan 33 uzun yıl geçti. Bir kaç
hafta önce, hazırlamakta olduğu bir
başka yazı dizisi için Eskişehir’e, eski
adıyla Cer Atölyesi, yeni adıyla Türk
Lokomotif ve Motor Sanayine, (TÜLOMSAŞ) yolu düştü. Türkiye’nin belki de en büyük ağır sanayi kuruluşu
Eskişehir Cer Atölyesi’nin hangarlarında dolaşırken, bir köşede, bakımlı,
ama mahzun bir bej otomobil gördü. Plakasında “Devrim” yazıyordu.
- Bu, bu, bu... Nedir bu? diye sordu.
Ustalar omuz silkti:

Unutuldular da…

-Devriiiiim!.. dediler.

(Bazı kaynaklarda otomobillerin
merkeze istendiği ve burada preslerde ezildiği, bugüne kalan son

-Ne yapıyor bu burada?
-Hiiiç, dediler. Arada bir, birşey lazım
olunca biniyoruz.

-Yani yürüyor mu bu hala?
-Elbette. Niye yürümesin?
Aslında “Yok canım, deve. 33 yıl geçmiş aradan” demeleri gerekiyordu.
Demediler.
-Anahtarı nerde bunun?
Gene omuz silktiler:
-Üstündeee!..
Daha ilk çevirişte motor aldı. Vitesleri
bulamamak arabanın değil, sürücünün kusuruydu. Direksiyondan vitesli araba görmeyeli kim bilir kaç yıl
olmuştu. Birinci vites bulundu. Takıldı ve Devrim yürüdü. Hangarın kapılarını açtılar Devrim, gazeteci sürücü
ile birlikte Eskişehir Cer Atölyesi’nin
uçsuz bucaksıza benzeyen bahçesine çıktı. Başladı tur atmaya. Birinci
vites, ikinci, sonra geri, bir daha birinci, ikinci, üçüncü... Yürüyor, evet
yürüyor,’ koşuyor Devrim. 33 yıldır
unutulduğu hangarından çıkmış, keyifli bir motor gürültüsüyle koşuyor.
Biraz (33 yıl kadar biraz) yaşlanmış.
Çalışırken titriyor. Gazetecinin de keyiften, mutluluktan, coşkudan elleri
titriyor..."
Bu satırların yazarı da 1998’de
Tülomsaş’ı bir ziyaretinde Devrim’e
aynı heyecan ve hislerle binen şanslılardan biridir.

Günümüzde AR-GE
“Mühendislik Mimarlık Öyküleri”
serisinde sonraki zamanlara dair
önemli AR-GE çalışmalarına örnek
olabilecek öykülere de yer verilmiştir. Dr. Fikret Yücel’in “PTT-Arla”,
Dr. Baha Kuban’ın “Cam Sanayimiz”,
Prof. Nuri Saryal’ın “ORDOT Projesi”,
Hakan Altınay’ın “İlk Robot”, Refik
Üreyen’in “Bir AR-GE Öyküsü”, Aydın
Eken’in “Kartal Araba Vapuru” öykü-
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gürbüz ve arkadaşlarınca Türkiye’nin
sağlık sistemine yönelik olarak yakın
zamanda yapılan bir çalışmada şöyle
ortaya konmaktadır:

Türk Otomobilinde Türkçe Kadranlar….

leri bunlardan bir kaçıdır. Kuşkusuz
yukarıda yazılanlardan başka da pek
çok değerli AR-GE öykümüz vardır.

tesisler, makina alımı gibi teknoloji
transfer yöntemleri tercih edilmiş,
dünyada teknoloji geliştirme süreçleri kısaldıkça, yani yeni makinalar
piyasaya çıktıkça eskisi rekabet için
yeterli olmamış, eskiler atılarak büyük paralarla yeniler alınmış; ama
kısa bir süre sonra o da eskimiş ve bu
kısır döngü ve bağımlılık artarak sürmüştür. Oysa, gelişmiş ülkelerle geri
kalmış ülkeler arasındaki temel farkı
işte bu teknoloji transfer yöntemleri oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkeler,
Araştırma-Teknoloji Geliştirme ve
Yenilikçilik, üniversite-sanayi işbirliği
gibi yöntemlerle teknolojileri üreten,
geri kalmış ülkeler ise onları yüksek
bedellerle satın alan ve bağımlı olan
ülkelerdir. Aslında geri kalmış ülkeler
kendi AR-GE’sine kaynak ayırmaz;
ama satın aldığı ürün/tesis içinde
teknoloji geliştirme hakkı fiyatın çok
büyük kısmını oluşturduğundan diğer ülke AR-GE çalışmalarını finanse
eder. Bu bağımlılık teknolojide giderek artan bilgi yoğunluğu ile doğru
orantılı olarak artmakta ve maliyet
büyümektedir.

Ancak bu gün geldiğimiz durumda
AR-GE kültürü edinmiş, özümsemiş
bir ülke konumundan oldukça uzak
olduğumuz bir gerçektir.
Dünyada sanayi devrimi ardından
talebin arzdan fazla olması nedeniyle 1960’lara kadar üretim ölçeği en
önemli rekabet gücünü oluşturmuş;
ama daha sonraları yüksek üretim
ölçeği yeterli olmamaya başlamıştır.
Onar yıllık periyotlarla maliyet, kalite,
hız ve bilgi unsurlarının daha öncekilere ilave olarak en önemli ülkelerarası sanayi rekabet unsuru olduğu
görülmektedir. Tüm bu dönemlerde
AR-GE önemini hep korumuştur. Ancak özellikle 21. yüzyıldan itibaren
önemi çok daha fazla öne çıkmıştır.
Çünkü teknolojik savaş giderek daha
yakıcı olmaya başlamıştır.
Oysa, Türkiye’nin 1950’lerden sonraki tercihi teknolojiyi sürekli satın
almak ve dışa bağımlı olmak yönünde olmuştur. Özetle, anahtar teslim
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“Türkiye yılda gerçekleştirdiği 56 milyar dolarlık harcama ile bölgede en
yüksek sağlık harcaması yapan ülke
konumundadır. Her yıl GSMH’sinin
%7’lik kısmını buna harcamaya devam ederse 2020 yılında 100 milyar
doların üzerinde bir miktarı sağlığa
ayıracak konuma ulaşacaktır. Bu rakamlar büyüme ve kârlılıkta sıkıntı
çeken yabancı firmalar için son derece iştah kabartıcıdır. Türkiye, ilaç sektörü bakımından dünyada 16. sırada
yer almakta olup, tıbbi cihaz harcamalarında ise ilk 30 içerisindedir.
Kabaca bir analizle Türkiye’nin sağlık sektörü pazarı olarak dünyada ilk
20’ler civarında olduğu söylenebilir.
Pazar olarak oldukça iştah kabartıcı
bir büyüklükte olmamıza karşın aynı
pozitif konumlanmayı araştırma
ve yenilikçilik açısından söylemek
pek mümkün değildir. Her ne kadar
Batı’nın en iyi eğitim kurumları ile
yarışabilecek bazı üniversitelerimiz
olduğu bir gerçekse de genele vurulduğunda durumun çok parlak
olmadığı açıktır. Dünya Ekonomik
Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi sıralamasına göre Türkiye;
• İnovasyon Kapasitesinde 71,
• Bilimsel araştırma kurumlarının kalitesinde 89,
• AR-GE’de Üniversite endüstri İşbirliğinde 74,
• Eğitim sistemi kalitesinde 94,
• Fen Bilimleri ve Matematik eğitim
kalitesinde 103,
• Girişim Sermayesi imkanında 82.
sıradadır.

71
INSEAD
“Küresel
Yenilikçilik
Endeksi”nde ise ülkemiz 74. sırada yer almakta, yine aynı kurumca
yapılan incelemede “inovasyon altyapısı” yönünden ülkemiz 141 ülke
içerisinde maalesef 130. sırada yer
almaktadır.”
Özgürbüz ve arkadaşları acı sonucu
çarpıcı bir biçimde tek bir cümlede
şöyle özetlemektedir: “Diğer bir deyişle Dünya’yı 20’şer ülkelik liglere
ayırırsak Türkiye pazar büyüklüğünde 1’inci ligde yer alırken bilgi üretimi/AR-GE/eğitim/inovasyon konularında 4, 5 hatta 6’ncı ligde kendine
yer bulabilmektedir.”
Mühendislik Mimarlık Öyküleri Serisinin 4. kitabında Arçelik’in AR-GE
öyküsünü anlatırken Refik Üreyen,
ülkemizin 1950’lerden sonraki temel
teknoloji transfer tercihi olan lisans
ve know-how alımları için ders niteliğindeki şu tesbiti yapıyor: “Bir müddet sonra size verilen bilginin ne kadar pahalı ve onun ötesinde sizi ve
şirketinizi ne ölçüde sınırlayıcı hatta
bir bakıma köreltici hale getirdiğini
görüyorsunuz. Önemli olan şirketinizin ileriye bakıp gördükleridir. İleride
bir belirsizlik görüyorsa teknolojisini
yönetme girişimlerine başlamalıdır.
Teknolojiyi bulmakta problemi olacaksa bugün ÜR-GE ve ÜR-YÖ-GE’sini
oluşturması ve kuvvetlendirmesi yarın da AR-GE projelerini belirleyip işe
koyulması gerekir.”
Arçelik firmasının özgün ürünler
geliştirme sürecinde dönüm noktası olduğunu düşündüğüm AR-GE
Merkezi’nin kurucusu ve ilk başkanı
Refik Bey’in bir şirket için yaptığı bu
tesbit, bir ülke için de aynen geçerlidir ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki

yapılanlardan ve söylenenlerden hiç
ders alınmadığını göstermesi bakımından da özel bir önem taşır.
Şu sözler Mustafa Kemal’e aittir: “...
Eski teknolojileri bize kolaylıklar tanıyarak getiren yabancı devletlerin
kurnazlıklarını anlamamak için insanın kör ya da aptal olması gerekir.
Dünya savaşı biter bitmez tüm silahlar birden demode oluverdi. Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar ellerindeki bu silah fabrikalarını
uzun vadelerle geri kalmış ülkelere
satmaya çalışıyor. Neden? Çünkü
onlar daha modernlerini daha etkili
olanları yapabilecek fabrikalar kurmakla meşguller. Biz yeni, genç bir
Türkiye kuruyoruz. Dost düşman ülkelerin geride kalmış teknolojilerine
gereksinmemiz yok. Ya en yenisini
kurar, onlarla boy ölçüşürüz, ya da
biraz daha sabreder bunu yapabilecek güce erişmemizi bekleriz...”
Genç Cumhuriyet örneklerden görüleceği gibi, gelişmişlerle boy ölçüşmek için fazla da beklememiş, ancak
sonra kendi kurduklarını, yarattıklarını kendi elleriyle yok etmiştir. Sonra da modası geçmiş otomobil kalıplarını alıp lisansla üretimler yapmış,
pek çok alanda geri teknolojilere büyük paralar ödemiştir. Hem de Mustafa Kemal’in bu sözlerinden yarım
asır sonra…
Ancak bu döngüyü tekrar bir yerlerden kırmaktan başka çıkar yol yoktur.
Tek çıkar yol ise ulusal AR-GE kaynaklarını artırmak, nasıl zamanla üretim
kültürü edindiysek, AR-GE kültürünü
de edinmektir. Türkiye, bu konuda
önemli parametreler olan gerek AR-

GE’ye ayrılan kaynak, gerek devlet
ve özel sektör katkı oranları ve gerekse de araştırmacı sayısı olarak çok
gerilerde bulunmaktadır. Bu yönde
atmamız gereken adımlarda hızlanmamız gerekmektedir.
Tüm bu çerçevede bazı siyasilerin
öne sürdüğü gibi, ülkemizin tarihsel bir çerçevede AR-GE yeteneğinin
olmadığını söylemek doğru olmaz.
En azından bu öyküde anlatılanlar
hem de oldukça dar imkanlarla nelerin başarılabileceğine dair önemli
örneklerdir.
Kaldı ki kurumsal AR-GE çabalarında da Cumhuriyet döneminde
1980’lere uzanan önemli uygulama
ve çabalar olduğunu unutmamak
gerekir. Hem sanayi ve hem de ülkemiz için kritik önemde olan tarım
ve hayvancılık alanında Cumhuriyet döneminde değerli yapılanmalar ve başarılar görülür. Prof. Fazilet
Vardar Sukan ve arkadaşları önceki
bölümlerde anılan çalışmalarında
Cumhuriyet döneminde hayvancılık
alanında yapılanlarla ilgili bilgiler de
sunmaktadır. İşte birkaç örnek:
Osmanlı’dan miras kalan Pendik ve
Etlik Veteriner Kontrol Araştırma
Enstitüleri’nde 1925’te, koyun çiçeği
aşısı, koyun çiçeği serumu, keçi çiçeği aşısı, sığır vebası aşısı ve serumu;
1928 yılında çiçek (smallpox) aşısı ve
1938 yılında semple tipi kuduz, tifüs
aşısı ve 1950’lerde influenza (grip)
aşısı ve viral bir aşı olan şap aşılarının
geliştirilmesi başarılmıştır.
1950’li yıllarda, Refik Saydam Hıfz-ı
Sıhha Enstitüsü, beşeri aşıların üretimine başlamış ve Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) tarafından resmi ola-
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rak Ulusal İnfluenza Merkezi olarak
kabul edilmiştir. Acaba bu gün bu
enstitümüz bu aşıları hala üretebiliyor mu?

Geçmişte, benzeri AR-GE merkezlerinin başka kurumlar çatısı altında da
kurulduğu ve önemli başarılar sağladığı bilinmektedir.

1961’de Elazığ Veteriner Kontrol ve
Araştırma Enstitüsü’nde at vebası
aşısı üretimi,

Ayrıca, zamanla kuruluşlar bünyesinde önceleri “Etüt Büroları” ve daha
sonraları da “Araştırma, Planlama ve
Koordinasyon Daireleri” ya da bilinen
kısa ismiyle APK’ler oluşturulmuş ve
bu yapılar değerli AR-GE çalışmaları
ve kuruma ilgili konuda birikim ve
yetkinlik kazandıran faaliyetler yürütmüşlerdir.

1968-1987 arası canlı virüs Newcastle aşısı üretimi gerçekleştirilmiştir.
1967’de Refik Saydam Hıfz-ı Sıhha
Enstitüsü’nde kuru çiçek aşısı üretimine geçilmiştir.

Bu gelişmenin özellikle 1980’lerden
itibaren sönümlenmeye ve sonra da
bu merkez ve dairelerin ya kapandığına ya da işlevsiz bırakıldığına tanık
olunmaktadır. Öyle ki, APK Daireleri
sürgün yerleri olmuş ve kimi kurumlarda “Al Paranı Konuşma” Daireleri
olarak anılmaya başlanmıştır.

Anılan çalışmaya göre, bir dönemde
sadece tarım ve hayvancılık alanında etkin bir şekilde çalışan 60 kadar
araştırma merkezi vardı. Bunların
35’i tarımsal, 14’ü su ürünleri ve 11’i
de veteriner ve hayvancılık üzerineydi. Bugün biyoteknolojinin çok öne
çıkmasına paralel olarak bu alanda
ülkemizin çok hem de çok değerli
hammadde kaynakları olarak değerlendirilebilecek endemik tıbbi,
aromatik bitki, gen kaynakları, yaban hayat zenginliği ve yenilenebilir
enerji kaynakları dikkate alındığında
bu tür AR-GE merkezlerinin yeniden
ve güçlü şekilde hayat bulmasının
kritik önemi daha iyi anlaşılacaktır.
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Ülkenin zorlukla oluşturduğu AR-GE
birikimlerinin yok edilmesinde özelleştirme uygulamalarının katkısı da
büyüktür. NETAŞ, Teletaş ve benzeri
özelleştirmelerde satın alan yurt dışı
firmaların ilk yaptığı işler AR-GE birimlerini kapatmak olmuştur.
Temel sorun girişte belirtildiği ve bu
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serideki pek çok öyküden görüleceği gibi, başarıların cezalandırılması,
umutların kırılması ve AR-GE sonuçlarının seri üretime alınması için
gerekli şartların devlet yetkililerince
–bağımsız politikalar yerine dış güdümlü baskıların da etkisiyle- sağlanmamasıdır ve bu durum dünyadaki gelişmiş ülke hikayelerinin hiç
birinde görülmemektedir.
Son dönemlerde her ne kadar AR-GE
destekleri, AR-GE Merkezleri ve Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisleri ve
benzeri mekanizmaları özendirecek
ve destekleyecek pek çok önemli
program uygulamaya konsa da bunların ülkemiz AR-GE kapasitesi ve
buna dayalı teknolojik yetkinliklerimiz adına önemli bir kritik büyüklük
yarattığını ve bizi küresel arenada
bir yerlere taşıdığını söylemekten
henüz uzağız.
Artık kaçınılmaz şekilde etkisi büyük
AR-GE öykülerinin yeniden başlaması gerekmektedir.
Kaldı ki Selahattin Beyin dediği gibi,
“O gün o koşullarda yapılanların
bugün yapılmamasının mazereti
olamaz…”

