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TMMOB adına Makina Mühendisleri
Odası (MMO) sekretaryalığında düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi
14-13 ,2019 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara‘da İMO Teoman Öztürk
Konferans Salonu’nda başarıyla
gerçekleştirilmiştir. 1962 yılından
bu yana yapılan, 1987 yılından itibaren geleneksel olarak iki yılda bir
düzenlenen sanayi kongrelerinin
yirmi ikincisi Bunalım, Sanayi ve
Mühendisler ana temasıyla düzenlenmiştir.
Son 17 yıldır uygulanan sanayisiz,
istihdamsız, ranta ve borçlanmaya dayalı, dışa bağımlılığı gittikçe
pekiştiren ekonomi politikaları, bu
bunalımın temel nedenleri arasındadır. Sanayisizleşme olgusunun
izlendiği bir diğer yer ise sosyal
alandır. İstihdamın niceliksel değişiminin yanında niteliksel olarak
yaşanan değişim eğitimli işgücünü
de çalışma yaşamı dışına itmekte ve

ekonomik ve sosyal haklarda ciddi
bir gerilemeye neden olmaktadır.
Aynı zamanda mühendislerin üretim ve hizmet süreçlerinde yaşadığı
değişim/dönüşüm bu sürece eşlik
etmektedir. Mühendisliğin işlev ve
iradesinin sanayileşme ve kalkınma
paradigmasından koparılarak en
aza indirilmesi, aynı zamanda doğal
ve kültürel değerler üzerinden daha
hızlı bir sermaye birikimini iktidara
yönlendirmeyi hedefleyen rant sistemi ve yoğun sömürüye daha açık
bir çalışma rejimi inşasına olanak
sağlamıştır. Tüm bu sorunlara ışık
tutmak ve en doğru yanıtları aramak
amacı ile TMMOB Sanayi Kongresi
2019 “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” ana teması ile düzenlenmiştir. Kongrenin ilk gününde dünya ve
ülkemizdeki eğilimler ele alınırken,
sanayi ve alt dallarına ilişkin analizlere yer verilmiştir. Kongremizin
ikinci gününde ise Makina Mühen-

disleri Odası tarafından hazırlanan
ve Türkiye genelinde birçok sektörden mühendislerle anket çalışmasına dayanan “TMMOB Üye Profili
Araştırması: Krizin Gölgesinde Mühendisler” çalışmasının bulguları
paylaşılmıştır. Baş döndürücü bir
hızla ilerleyen teknolojik gelişimin
işleri, istihdamı ve sosyal yaşamı
dönüştürücü etkisi yine ikinci gün
gerçekleşmiş olan iki oturumun ana
konusunu oluşturmuştur.
Bunalım, Sanayi ve Mühendisler
ana temasıyla gerçekleşen Sanayi
Kongresi 2019 etkinliğinin hazırlık
süreçlerine katkı koyan Kongre Yürütme, Düzenleme ve Sekretaryasına teşekkür eder, kongre oturumlarını eksiksiz olarak içeren Bildiriler
Kitabının ilgili tüm kesimlere fayda
sağlayacağına olan inancımızla iyi
okumalar dileriz.
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Haziran ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.

EĞİTİM KURS PROGRAMI

Eğitimin Adı

Eğitim Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı

22-24 Haziran 2020

Ankara

10

29 Haziran -02 Temmuz
2020

İzmir (Çevrimiçi
Eğitim)

26

Asansör Yetkili Servis

16-19 Haziran 2020

Kayseri

14

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin
Doğalgaza Dönüşümü

26-28 Haziran 2020

Eskişehir

6

17-19 Haziran 2020

Denizli

15

18-20 Haziran 2020

Bursa

4

23-25 Haziran 2020

Diyarbakır

9

01 Haziran 2020

Ankara

2

Asansör Avan Proje Hazırlama
Asansör Periyodik Kontrol Muayene
Elemanı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
Eğitimi (3 Gün)

Asansör Periyodik Kontrol Muayene
Elemanı Uygulama Sınavı
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Bir ülkenin kalkınması, uluslararası platformda rekabet gücünü yükseltmesi ancak imalat sanayisini geliştirmesi ile mümkündür . Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin altıncı sayısında,”İmalat”
konu başlığı olarak belirlenmiştir. İmalat konusu ile ilgili hazırlanmış üç yazıya, bir söyleşiye ayrıca
Birlik’ten, Haber, Sanayi Analizleri, Basın Açıklaması, Eğitimlerimiz ve Kitap Tanıtımı bölümlerine yer
verilmiştir.
Dergimizde yer alan yazılarımızın ilki, Prof. Dr. Alp Esin ile gerçekleştirmiş olduğumuz “İSG’nin Temel
Direği İnsan Sevgisidir” başlıklı söyleşimizdir. Bu söyleşide Prof. Dr. Alp Esin’in meslek hayatı, yayımlanmış kitapları ve İSG çalışmalarından bahsedilmiştir.
İmalat bölümünün ilk bölümünde Prema-Chandra Athukorala’nın yazısından çevrilen “Devlet-Çuş
Ortaklığı Yoluyla Sanayileşme: Malezya’nın Milli Otomobil Projesinden Dersler” başlıklı yazı 1980’lerin başında başlatılan devlet destekli endüstrileşme programının zirvesi olan milli otomobil (Proton) projesinin akıbetinin üzerinde durarak, Malezya’nın otomobil endüstrisinin güncel durumunu
ve büyüme yörüngesini irdelemektedir.
Halil Öz tarafından hazırlanan İmalat Bölümünün ikinci yazısı “Araçların Yukarı Açılan Beşinci Kapılarında Amortisör Yerleşimi” dir. Dünyada üretilen otomobillerin beşinci kapılarının çoğu yukarı
doğru açılmaktadır. Bu açılma işlemi gazlı amortisörler ile yapılmaktadır. Bu yazıda, amortisör yerleşiminin ne şekilde yapılması gerektiği incelenmiştir.
İmalat Bölümünün son yazısı olan, Kerem Çizmeci ‘nin “Boru Sıvama Prosesinin Modellenmesi ve
Analizi” başlıklı yazısında ticari sonlu elemanlar yazılımı olan “Transvalor Forge” ile yapılan analizler
ile boru sıvama prosesi incelenmiştir.
Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in 5 Haziran Dünya Çevre
Günü nedeniyle yapmış olduğu “ Yanlış Politikalar Çevre ve Toplum Sağlığını Tehdit Ediyor” başlıklı
açıklama ile “Çevreyi Kirlettiği için Kapatılan Linyit Yakıtlı Santraller Tekrar Devrede” başlıklı basın
açıklamasına yer verilmiştir. Ayrıca Odamız (MMO) ile İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren
İSKAV, İSKİD, MTMD, TTMD, MÜKAD ve TRFMA, öncelikli olarak pandemi önlemlerine yönelik ortak çalışmalar için İklimlendirme Teknik Kurulu oluşturuldu açıklaması ve bu kapsamda yapılan,
AVM’lerde Pandemi Tedbirleri , Oteller ile Toplu Taşıma Araçlarında Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri, Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri başlıklı basın açıklamalarına yer verilmiştir.
Birlik’ten bölümünde, kıdem tazminatının kaldırılarak “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” adı altında
gasp edilmesi girişimlerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde yapılan basın açıklamasına yer verilmiştir.
Haber bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in Evrensel Gazetesi’ne yazmış olduğu “Kamu- Toplum Yararını Savunmaya ve Özerk Demokratik Yapımızı Korumaya Devam Edeceğiz” başlıklı habere ve “Mühendis ve Makina” ile “Endüstri Mühendisliği”
dergileri yeni online makale yönetim sistemi “OMYS Altyapısı Tamamlandı” haberine yer verilmiştir.
Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri Bölümünde, Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan “Pandemi Sürüyor Kriz Büyüyor (59)” başlıklı yazı ile mühendislerimize yönelik Haziran ayı içerisinde
gerçekleştirilen eğitimlerin takvimine, Tanıtım bölümünde TMMOB Sanayi Kongresi 2019 Bildiriler
Kitabı tanıtımına yer verilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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KAMU-TOPLUM YARARINI SAVUNMAYA VE
ÖZERK DEMOKRATİK YAPIMIZI KORUMAYA
DEVAM EDECEĞİZ
Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener,
Evrensel Gazetesi'ne
meslek kuruluşları
yasasının değiştirilmesi
girişimi hakkında yazdı.

A

KP iktidarının TMMOB ve bağlı Odalarına yönelik girişimleri,
2007 yılında başlayıp 2009 yılında tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Devlet
Denetleme Kurulu (DDK)’nun “Meslek Kuruluşları Üzerine Araştırma ve
İnceleme Raporu” ile birlikte başladı.
DDK’nin bu raporu ile Liberal Düşünce Topluluğunun 2010-2012 yıllarında hazırladığı üç ayrı rapor aynı
anlayış ve ideolojik siyasi kurguya dayanmaktadır. Bunların hepsinde neoliberal bir hedef olan kamu yararının
tasfiyesi ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının dayanağı
olan Anayasa’nın 135. maddesinin
değiştirilmesi açıkça talep ediliyordu. Yine o raporlar doğrultusunda
şimdi yapılmaya çalışılan özetle şudur: TMMOB ve bağlı Odaların üye
çoğunluğuna dayalı seçim sistemi

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



HAZİRAN 2020

ile özerk demokratik idari/örgütsel
yapılarının değiştirilerek yandaşlarına yer açılması ve rant talanının
önündeki engellerin kaldırılması
hedefleniyor. Böylesi bir değişikliğin
kamusal üretim, hizmet ve denetim
alanlarının tasfiyesi ve kamu idari yapısındaki neoliberal piyasacı otoriter
dönüşümlerle doğrudan bağlantılı
olduğu çok açıktır.
Kamusal alanı üretimden hizmet ve
denetimlere varıncaya dek tasfiyeye
çalışan iktidarın kurgusu, liberal çevrelerin alternatif örgütlenme formu
olarak önerdiği “sivil toplum kuruluşu
yapıları” projeksiyonu ile uyumludur.
Örgütlerimizi bu yönde dönüştürme
çabası, totaliter ve rantçı bir yönetim
anlayışıyla yapılmak isteniyor. Odalarımız ve TMMOB ise halkımızın alın
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terinin ürünü olan kamusal birikim
ve hizmetlerin sermaye güçlerine
peşkeş çekilmesine karşı mücadele
eden; demokrasi, laiklik, bilim ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadeleyi eğilip bükülmeden sürdüren
demokratik mesleki kitle örgütleridir.
Bu mücadelemizin iktidara özellikle
serbestleştirme ve özelleştirmelerde,
kent-kır, doğal çevre, arazi, taşınmaz
vb. rantlar konusunda engel oluşturduğu bilinmektedir. TMMOB’nin
kamu-toplum çıkarları ile bilimi ve
tekniği esas alan sömürü-rant karşıtı
işleyiş ve çizgisini tasfiye girişimleri,
sürekli olarak bu nedenle gündeme
geliyor. Öyle ki AKP iktidarının meslek
alanlarımızla ilgili yasa ve yönetmelik
değiştirme girişimi olmayan yıl neredeyse yoktur. Üzerimizde Anayasa ve
hukuka aykırı ve otoriter tarzda bir

9
vesayet oluşturmak için, “idari ve mali
denetime” yönelik birçok girişimde
bulunuldu. 2017 Anayasa değişikliğiyle de DDK’nin görevleri arasına
kamu kurumu niteliğindeki meslek
örgütlerine yönelik “idari soruşturma”
yetkisi eklendi.
TMMOB Yasası değişikliği girişimlerinin önemli hedeflerinden biri yok
edilmek istenen kamusal mesleki denetim yetkilerimizdir. Oysa Mesleki
Denetim vazgeçilemez bir kamu hizmetidir. Bu denetim “mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, müelliflik
haklarını gözetmek, haksız rekabeti
önlemek, mesleki sorumlulukları tanımlamak” ilkelerine dayanmaktadır.
Bu çerçevede uyguladığımız mesleki denetim; mesleklerimizin rant
odaklı kullanılmasını önlemek için en
önemli denetim mekanizmasıdır. Bu
denetim ile projelerin yetkili Mühendis ve Mimarlarca yapıldığı kontrol
edilmektedir. Bu yetkinin kaldırılması
hem ODA/ÜYE ilişkisinin yok edilmesi hem de projelerin işin ehli olmayan insanlarca yapılması anlamına
geliyor. Yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle bırakalım yetkili olmayan
mühendis/mimarları, sahte mimar ve
mühendisler türemiştir. Sonuçta proje kalitelerinin düşmesiyle kaybeden
ülkemiz, halkımız ve büyük gelir kayıpları yaşayarak bu alanı bırakmak
zorunda kalan üyelerimiz olmuştur.
Halkın can ve mal güvenliğini içeren
her alan kamusal denetim konusudur ve bu iş kamu kurumları ya da bu
niteliği olan kurumlar eliyle yürütülmelidir. Odamız bu anlayışla teknik
ekipmanların, asansörlerin periyodik
muayenelerini yapmakta ve bu işin
ehil insanlarca yapılmasını temin
için Eğitim ve Belgelendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Odamızın
meslek alanları arasında yer alan konularda işçi sağlığı ve iş güvenliği ek-

sikliğinden kaynaklanan iş kazaları/
cinayetleri, deprem tahribatı ve yapı
denetimi, tren ve yüksek hızlı tren
kazaları, çevre tahribatı, fabrika/tesis
yangınları, otobüs yangınları, okul
servis araçları, hastanelerin ve büyük
mekanların/tesislerin havalandırma/
tesisat sistemleri, LPG’li araçlar, asansörler gibi birçok konuda kamusal
denetim dışlanmakta ve meslek örgütlerinin işlevleri ile birlikte geriletilmeye çalışılmaktadır.
Odamız ve TMMOB ise toplumsal
yaşamın her alanıyla bağlantısı bulunan meslek alanlarımızda halkçı kamucu politikaları savunmaktadır. Bu
vesileyle, birkaç gün önce yayınladığımız ve başlangıcından bugüne Türkiye’deki serbestleştirme ve özelleştirme sürecini de irdeleyen “TMMOB
Makina Mühendisleri Odası’nın
Kamusal Üretim, Kamusal Hizmet,
Kamusal Denetim Savunusu ve Serbestleştirme-Özelleştirmelere Karşı
Mücadelesi Oda Raporu”muzun bütün meslek alanlarımızda yürüttüğümüz mesleki demokratik mücadeleyi
özetle sergilediğni belirtmek isterim.

Kısaca AKP iktidarı neoliberal ideoloji
ve rant düzeninin düşman bellediği kamu-toplum yararı kavram ve
uygulamaları ile yerinden yönetime
dayalı özerk meslek kuruluşu hüviyetimizi dönüştürerek yok etmek
istiyor. Ama bizler örgütlü toplumu
savunmaya ve mesleki demokratik
kitle örgütü hüviyetimizi korumaya
devam edeceğiz. TMMOB Makina
Mühendisleri Odası olarak yaşanan
sanayisizleşme ve dış girdiye bağımlı
fason üretime, tarımdaki gerilemeye, emek düşmanı çalışma rejimine,
mühendislik disiplinlerinin itibarsızlaştırılması ve işlevsizleştirilmesine
karşı çıkmaya devam edeceğiz. Demokrasinin, laikliğin, hukukun tasfiyesi ile paralel olarak gündeme gelen iktidar uygulamaları ve yasamızı
değitirme girişimine karşı onurlu bir
şekilde direnmeye devam edeceğiz.
Odamızın örgütlü üye gücüne dayalı
mücadeleci yapısı ve gelenekleri ile
TMMOB’mizi geleceğe taşıyacak ve
bu demokratik mevzileri halkımızın
çıkarları doğrultusunda korumaya,
doğru bildiklerimizi söylemeye kararlılıkla devam edeceğiz. 

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



HAZİRAN 2020



www.mmo.org.tr

10

HABER

OMYS ALTYAPISI TAMAMLANDI
“Mühendis
ve Makina”
ile “Endüstri
Mühendisliği”
Dergileri Yeni
Online Makale
Yönetim Sistemi
Altyapısı
tamamlanmıştır.
Dergilerimiz, TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde aktif olarak DergiPark altyapısında çalışmaya başlanmıştır. DergiPark, dergi yayımlama sürecinin daha
kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine
imkan sunan Açık Dergi Sistemleri
(ADS) üzerinden, bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar
geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunan yapıdır.

tarafından değerlendirilir. Makaleleri
değerlendiren hakemlerin isimleri ve
yazar adları gizli tutulur. Kapalı İnceleme Süreci (Double-Blind Peer Review) değerlendirmesi garanti edilir.
Makaleler, dergilerin ilgili sayfalarında yer alan yönlendirici talimatlarda yazan tüm dosyaları ile birlikte
sisteme yüklenir. Dergi Editörlüğü
sisteme yüklenen dosyaları kontrol
eder. (Toplam benzerlik düzeyi %25
altında olmalıdır) Uygun olan editörü
tarafından bilimsel açıdan yüzeysel
değerlendirir. Dergide yayınlanabilir olduğuna kanaat getirir ise yazarın önerdiği ve hakem havuzunda
mevcut hakemlerden en az 3 kişiyi
makaleyi değerlendirmek üzere atar.
Hakemler makaleyi değerlendirir ve
“Hakem Değerlendirme Formu”nu
doldurarak dergiye gönderir. Hakemlerin görüşleri dikkate alınarak, Alan
Editörü önerisiyle kabul veya düzeltme veya red kararı verilir.

Dergimizin makale takip sürecini
verimli bir hale getirmek amacıyla
elektronik ortamda makale sunumu,
hakem ata¬ma, izleme, raporlama
vb. çalışmaları içeren makale yönetim
sistemi adresinden uygulanmaktadır.
Ayrıca Kullanıcı olarak son beş yıla ait
yayımlanan makale verilerine bu altyapı üzerinden de ulaşılabilmektedir.

Makalelerin Değerlendirme Süreci
Nasıl İşler?
Değerlendirme sürecinde makaleler
ulusal ve/veya uluslararası hakemler
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Bu süreçler için ayrıntılı bilgi ve eğitim dokümanlarına aşağıdaki belirtilen sayfalarda, sağ sütunda yer alan
Makale gönderme ve değerlendirme
süreçleri sayfasından ulaşılabilir.

Makalelere DOI numarası alınır mı?
Evet. 2020 yılından itibaren kabul
alan makalelere aktif olarak DOI numarası verilebilmektedir. (Digital Object Identifier)-Dijital Nesne Tanımlayıcı, elektronik ortamda bulunan
kitap, dergi, makale vb. gibi içerikleri
numaralandırmak suretiyle kolay erişimlerini sağlamak için uygulanan bir
sistemdir.)
Mühendis ve Makina için: https://
dergipark.org.tr/tr/pub/muhendismakina
Endüstri Mühendisliği için: https://
dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi. 

BASIN AÇIKLAMASI
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YANLIŞ POLİTİKALAR ÇEVRE VE TOPLUM
SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR
Oda Yönetim
Kurulu Başkanı
Yunus Yener, 5
Haziran Dünya
Çevre Günü
nedeniyle bir
basın açıklaması
yaparak Odamızın
görüşlerini
kamuoyu ile
paylaştı.

5

Haziran tarihi, 1972 yılında
Birleşmiş Milletler tarafından
Dünya Çevre Günü olarak
ilan edilmiştir. Ancak çevre tahribatından birinci derecede sorumlu
olan iktidarlar eğer hatırlarlarsa bu
günü, usulen yapılan etkinliklerle
geçiştirmektedir. Oysa dünya genelindeki çevre tahribatı iklim değişikliğinin ciddi boyutları ile birleşerek günümüzün en önde gelen
sorunları arasında yer almaktadır.
Bu duruma esasen sermayenin dizginsiz sömürü ve azami kâr güdüsü ile yürütülen doğa ve kentselkırsal alanlar üzerindeki rant talanı
yol açmaktadır..
Sanayi, tarım, imar/yapı, ulaşım,

enerji, maden, orman, hazine arazileri, koruma alanları, mera ve
çayırlar, kıyılar, doğal kaynaklar,
yeraltı-yerüstü su kaynakları gibi
birçok alanda izlenen yanlış politikalarla çevre ve toplum sağlığı
sorunları artmaktadır. Endüstriyel
ve nükleer atık ve kirlilik, su kaynaklarının yanlış ve aşırı kullanımı
ve kirlenmesi, sulardaki yaşamın
zarar görmesi, kuraklık, ormansızlaşma, tarımda verimliliğin ve ürün
çeşitliliğinin azalması, çarpık-sağlıksız kentleşme, ranta dayalı imar
ve yapılaşmanın doğal, kültürel, tarihi değerlerin yok edilmesine varması, sel, kanalizasyon, atık/çöp,
yanlış otoyol, köprü, ulaşım, trafik
ve yanlış enerji politikalarının yol
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açtığı tahribat ve hava kirliliği, çevre ve toplum sağlığı sorunlarının
başında gelmekterdir. Yanlış hidroelektrik, termik, nükleer santral
yapım çalışmalarının oluşturduğu
büyük çevre tahribatı söz konusudur. Kamusal denetim ve yaptırım
eksikliği ve kamu yararı yaklaşımının tasfiyesi ile bu tahribat daha da
artmaktadır.

kınma yaklaşımı temelinde sanayi,
teknoloji, tarım, enerji, maden, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer alanlara
yönelik politikalar ile çevre politikası bir bütünlük içinde ele alınmalıdır.
Sanayide emek-kaynak-enerji yoğun üretimden yüksek teknoloji
yoğunluklu, enerji verimliliğini
esas alan bir üretim yapısına geçilmelidir.

Oysa çevreye duyarlılık, insan türü
ile doğanın esenliği ve geleceğiyle
bağlantılı yaşamsal bir konudur. İnsanların sağlıklı, temiz bir çevrede
yaşamaları en temel haklarıdır. Bu,
anayasalara da girmiş ama en çok
istismar edilen konuların başında
gelmektedir. Bu noktada çevre tahribatı ve sömürüsüne son verecek
bilimsel, toplumsal, siyasal irade
oluşumu önem kazanmaktadır.

Teknoloji, sanayi, tarım, çevre ve istihdam politikaları arasında uyum
sağlanmalıdır.
Tarım alanlarına sanayi tesisleri
kurulmamalı, çarpık kent ve yanlış
imar/yapı politikaları terk edilmeli,
arazi ve doğal kaynak rantlarının
önüne geçilmeli, atıklar kontrol altında tutulmalı, arıtma tesisleri şart
olmalı ve denetlenmeli, geri dönüşüm teknolojilerinin kullanılmı
artırılmalıdır.

Toplumsal gereksinimlere yönelik
bir ekonomi ve planlı sosyal kal-
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Su israfı ve kirliliğinin, katı ve tehlikeli atıkların, toprak kirliliğinin,
erozyonun, sera gazı salımının,
deniz kirliliğinin, kentsel hava
kirliliğinin kontrolü, biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, temiz
üretim teknolojilerinin kullanılması, çevre dostu yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik bilimsel seferberlik
ilan edilmelidir.
Başka türlü doğayı ve insanı bir bütün olarak gözeten doğa, yaşam,
toplum ekolojisi oluşturulamaz. Bu
çerçevedeki sanayi, enerji, çevre
konulu kongre, sempozyum vb. etkinliklerle toplumsal bilinçlenmeye katkı koymayı sürdüreceğimizi
kamuoyuna duyururuz.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı

BASIN AÇIKLAMASI
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ÇEVREYİ KİRLETTİĞİ İÇİN KAPATILAN LİNYİT
YAKITLI SANTRALLAR TEKRAR DEVREDE!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Çevreyi Kirlettiği İçin Kapatılan
Linyit Yakıtlı Santrallar Tekrar Devrede başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
Çevreyi Kirlettiği İçin Kapatılan Linyit
Yakıtlı Santrallar Tekrar Devrede!
Meslek Etiği, Toplum Sağlığı ve Toplum
Yararı İçin Soruyoruz:
Çalışmalarına İzin Verilen Kömür
Yakıtlı Santrallarda Baca Gazlarındaki
Toz, Kükürt ve Azot Oksit Salımlarının
Azaltılması ve Katı-Sıvı Atıkların
Bertarafına Dair Yükümlülükler Eksiksiz
Olarak Yerine Getirildi mi?
Çevre Mevzuatına Göre Alınması
Gereken Tüm Önlemleri Aldıkları ve
Yasal Yükümlülükleri Karşılayarak
Çalıştırıldıklarına Dair Ciddi Bilimsel
ve Güvenilir Çalışmalar Kamoyu ile
Paylaşılmadan, Salt İdari Kararlarla
Santralların Çalışmasına İzin Verilmesi
Kamu Vicdanına Uygun mudur

H

atırlanacağı üzere iktidar tarafından geçtiğimiz yıl sonunda, halen kamu tasarrufunda olan Afşin-Elbistan B ve 18 Mart Çan
Santralları ile özelleştirilen diğer yerli kömür yakıtlı eski santrallar için çevre mevzuatına uyum konusundaki muafiyet süresi uzatılmış ve kamuoyu
tepkileri üzerine bu düzenleme Cumhurbaşkanı
tarafından veto edilmişti.
Bununla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan kararlarla, söz konusu santrallar 01.01.2020
tarihi itibarıyla üç gruba ayrılmıştır. Bu santrallardan beşi yükümlülükleri gerçekleştirene kadar
kapatılmış, birine kısmi izin, dördüne iyileştirme
yapmaları kaydıyla Haziran 2020 sonuna kadar
geçici çalışma izni verilmiş, üç santralin ise yü-
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kümlülükleri yerine getirdiği bildirilmişti.

li çalışmada çevre mevzuatı sınır
değerleri açısından yeterli olup
olmayacağı ve maliyet nedeniyle
sürekli devrede olup olmayacakları belirsiz durumdadır.

Geçtiğimiz günlerde ise Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un
kapatılan termik santrallara ilişkin
Manisa’da yaptığı bir açıklama basında yer almıştır. Bakan, bu açıklamasında, kapatılan santrallerde
yapılan incelemelere göre, işletmecilerin zorunlu olarak kurması
gereken baca gazı filtrelerini, baca
gazı arıtma ve sürekli emisyon
ölçüm sistemlerini büyük ölçüde tamamladığına işaret ederek,
santrallerin kalan kısmında ise çalışmaların devam ettiğini, yaklaşık
142 milyon lira tutarındaki çevresel yatırımlarını tamamlayan Soma
Termik Santrali’nin 6 ünitesinden
4’üne, Kangal Termik Santrali’nin
kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali’nin kapalı olan
2 ünitesine, Seyitömer Termik
Santralinin 4 ünitesinden 2’sine,
Tunçbilek Termik Santralinin 3
ünitesinden 2’sine ve Afşin A Termik Santralinin de 4 ünitesinden
2’sine bir yıl geçici çalışma ruhsatı
verildiğini, bu ünitelerin mevzuata uygun hale getirildiğini kamuoyuna bildirmiştir. (https://www.
enerjigunlugu.net/k apatilantermik-santrallere-1-yil-calismaruhsati-verildi-37674h.htm)

Önceki açıklama ve yayınlarımızda belirtildiği gibi, bu santrallardaki tek eksiklik Baca Gazı Kükürt
Arıtma Tesisi (veya kamuoyuna
yansıtıldığı ifadeyle sadece “filtre”)
olmaması değildir. Kükürt arıtma
tesisi yanı sıra, 01.01.2020 tarihinde çalışmasına izin verilen santrallar da dahil olmak üzere eski-yeni
tüm santrallarda baca gazındaki
azot oksit salımı için de önlemler
alınması gerekmektedir. Öte yandan eski santralların birçoğunda
katı atık depolama sahaları da
problemlidir. Öyle ki küller uçuşmakta veya sızıntı nedeniyle zararlı maddeler toprağa ve yeraltı
sularına karışmaktadır.
Çevre mevzuatının gereklerini tam
olarak yerine getirip getirmedikleri hususu tartışmalı olmasına karşın Ocak 2020 başında Geçici Faaliyet Belgesi verilerek Haziran 2020
sonuna kadar çalıştırılmalarına
izin verilen söz konusu santrallarda (kamu bünyesindeki Afşin-Elbistan B Santralı ile özelleştirilmiş
olan Yatağan, Orhaneli ve Çayırhan Termik Santralları), toz filtrelerinin ve baca gazı kükürt arıtma
tesislerinin iyileştirilmesi, azot oksit salımları için önlemler alınması
ve katı-sıvı atıkların bertarafının
çevre mevzuatına uygun olması
gerekmektedir.

Bakan’ın yaptığı açıklamada, söz
konusu santrallara kurulduğu öne
sürülen yatırım maliyeti görece
daha düşük, ancak işletme giderleri fazla olan baca gazı kükürt
arıtma sistemlerinin amaca ne
kadar uygun oldukları, uzun süre-
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Özetle, 01.01.2020 tarihi itibarıyla
çalıştırılmasına izin verilen santralların ve geçtiğimiz günlerde yeniden çalışma izni verildiği bildirilen
santralların çevre mevzuatının gereklerini tam olarak yerine getirip
getirmedikleri hususunda ciddi
kuşkular bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen hususlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
yetki, görev ve sorumluluk alanındadır. Bu nedenle ilgili yöneticilere
soruyoruz:
• Söz konusu santralların yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine
getirdiğine dair ciddi bilimsel
ve güvenilir çalışmalar ne ölçüde yapılmıştır? Böyle çalışmalar
yapılmışsa, neden kamuoyuyla
paylaşılmamıştır? Yapılmamışsa, salt idari kararlarla bu santralların çalışmalarına nasıl izin
verilmektedir?
• Bütün eksiklerin giderildiğine dair bilimsel ve güvenilir
çalışma ve belgeler kamuoyu
ile paylaşılmadan, söz konusu
santralların çevre mevzuatına
göre olması gereken ekipman
ve sistemleri tam olmaksızın
çalışmalarına izin verilmesi,
kamu yönetimin görev etiği ve
sorumluluğu ile bağdaşmakta
mıdır, toplum yararına uygun
mudur?
• Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi yatırımlarına başladıkları ve
ilerleme kaydetmiş oldukları
gerekçesiyle çalışma izni ve-

15
rilmiş olan santrallarda (kamu
bünyesindeki 18 Mart Çan ile
özelleştirilen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralları) gerekli
yatırımlar tamamlanmış ve devreye alınmış mıdır?
• Söz konusu santrallarda baca
gazı salımlarının (emisyonların)
anlık olarak izlendiği sistemlerin mevcut olduğu ve katı–sıvı
atıkların da izlenebildiği bilinmektedir. Bu atıkların başta
yerel halk olmak üzere ülke halkının sağlığını çok ciddi şekilde
olumsuz yönde etkilediği, canlı
yaşamını ve doğayı tahrip ettiği kuşkusuzdur. Buna rağmen
veriler neden kamuoyuyla paylaşılmamakta ve gizli tutulmaktadır?
• Yukarıda belirtilen, azot oksit
ve katı atık depolama tesisi sorunları bu santrallarda çözülmüş müdür yoksa devam mı
etmektedir? Sorunların çözümlenmediği ve devam ettiği santrallarda gerekli çevre koruyucu önlemler tamamlanmadan
elektrik üretiminin sürdürülmesi, hangi bilimsel çerçevede uygun görülebilmektedir?
• Çevreye verilen zararları azaltıcı
yatırımları sonuçlandırmayan
santralların üretimlerini sürdür-

meleri ve üzerine bir de kapasite tahsisi vb. mekanizmalarla
kamudan maddi destek almaları toplumsal vicdana uygun
mudur?
• Geçtiğimiz yıl kamuoyundan gelen baskılar sonucunda Cumhurbaşkanınca çevre
mevzuatı muafiyet süresi veto
edilen ve veto kararı da basında “halkın zehirlenmesine izin
verilmeyeceği” başlıklarıyla duyurulan santrallarda o günden
bugüne gerekli iyileştirme yatırımlarının eksiksiz olarak yapıldığı kanıtlanmamış iken bugün
itibarıyla çalışmalarına izin verilmesi vicdani, adil ve yasal bir
uygulama olarak kabul edilebilir mi?
• Bu durum, ülkemizi doğasıyla
ve yurttaşlarıyla santralların neden olduğu birçok zararlı etkiye
maruz bırakmak anlamına gelmiyor mu?
Bu sorular yanıt beklerken, çalışmasına izin verilen söz konusu termik santrallardan birinin yeniden
faaliyete geçmesine yöre halkının
tepki göstermesi üzerine halkın, ilçenin mülki amirince dile getirilen
“asker yığma, sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası
vb. tedbirlere”(!) muhatap olduk-

ları yönünde haberler de basında
yer almaktadır.
Sonuç olarak Odamız, atanmış ve
seçilmiş yöneticilerin görevinin,
santral yatırımcısı sermaye gruplarının çıkarlarını kollamak değil, her
ne pahasına olursa olsun o bölgede yaşayan insanların, toplumun,
çevrenin, doğanın ve ülkenin çıkarlarını korumak olduğu düşüncesindedir.
İlgili yöre halkı ve tüm yurttaşların
söz konusu santralların gerekli önlemleri alıp almadıklarını, kurulan
tesislerin “göstermelik, göz boyamalık” olup olmadığını bilme hakları; konuyla ilgili idarelerin de bu
konularda halkı aydınlatma, bilgilendirme sorumluluğu vardır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bu
doğrultuda davranmaya, izin belgeleri ve denetim raporlarını yurttaşların erişimine açık hale getirmeye, tüm santral ve endüstriyel
tesislerde salımlar ve atıklarla ilgili
anlık ve toplu ölçüm ve izleme verilerini ilgili santral ve tesislerin internet sitelerinde yayımlanmasını
sağlamaya, şeffaflığı ve erişilebilirliği tesis etmeye çağırıyoruz.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Başkanı
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BASIN AÇIKLAMASI

İKLİMLENDiRME TEKNiK KURULU
OLUŞTURULDU

T

MMOB Makina Mühendisleri
Odası olarak kurulduğumuz
günden beri toplum için mühendislik yapmaya, mesleki bilgi birikimimizi ülkemiz ve halkımız adına
kullanmaya devam ediyoruz. Pandeminin ülkemizde görüldüğü andan
itibaren üyelerimizin büyük bir çoğunluğu ile iletişime geçip onlarla
dayanışma içine girdik. Üyelerimizin
evde kaldığı bu dönemde çevrimiçi
teknik söyleşiler yaptık. Sağlık emekçilerine 30.000 siperlik temin ederek,
onların vermiş olduğu çabaya destek olmaya çalıştık. Bunların yanı sıra
pandeminin ilk gününden itibaren
konusunda uzman üyelerimizi bir
araya getirdiğimiz bir “Teknik Kurul”
ile birlikte hazırladığımız, “Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekanlarda

TMMOB Makina
Mühendisleri
Odası (MMO) ile
İklimlendirme
Sektöründe Faaliyet
Gösteren ISKAV,
İSKİD MTMD,
TTMD, MÜKAD ve
TRFMA, Öncelikli
Olarak Pandemi
Önlemlerine Yönelik
Ortak Çalışmalar İçin
İklimlendirme Teknik
Kurulu Oluşturuldu
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Yapilması Gereken Acil Düzenlemelere Dair Önerilerimiz” açıklamamızı
kamuoyu ile paylaştık. Daha sonra
kurulumuz büyüyerek çalışmalarına
devam etti ve bu konuda makale yayını da yaptı.
“Normalleşme” takviminin açıklanması ve AVM’lerin açılışı için 11
Mayıs tarihinin verilmesi üzerine,
içeriği ve zamanı konusunda tereddüt yaşadığımız bu süreçle ilgili 14
maddelik “AVM’ler, İşyerleri ve Toplu
Bulunulan Mekânların Tesisatlarında
Mutlaka Alınması Gereken Corona
Virüs Önlemleri” basın açıklamasını
yaptık.
Pandeminin ortaya çıkmasından
sonra Sağlık Bakanlığı tarafndan bir
Bilim Kurulu oluşturulmasını takdirle

17

karşılıyoruz ancak diğer yandan bu
kurulda Türk Tabipleri Birliği’nin de
kurumsal olarak bir temsiliyetinin
olması, bunun yanında pandemi sürecinde hayati önem taşıdığını hep
birlikte gördüğümüz bina ve mekanların iklimlendirme/ tesisat sistemleri ile ilgili de TMMOB ve MMO olarak
Odamızın da yer almasının çok daha
doğru bir karar olacağı kanaatindeyiz. Bu şekilde oluşturulacak bir kurul
sayesinde Pandemi sürecinde alınacak önlemler bütünlüğü sağlanmış
olacak ve ortak akıl ile alınmış kararlar ile daha doğru uygulamaların yapılmış olacaktır. 11 Mayıs tarihinde
AVM’lerin belirli bölümlerinin belirli
yoğunlukta açılmış olması ile ilgili
olarak da duymuş olduğumuz mesleki sorumluluk gereği AVM’lerin İklimlendirme Sistemlerinde Alınması
Gereken Önlemlerle ilgili hazırlamış
olduğumuz yazıyı tüm kamu kurumları ile ivedi olarak paylaştık.

(Türk Tesisat Mühendisleri Derneği)
ve TRFMA (Tesis Yönetim Derneği)
ile farklı mühendislik disiplinlerini
bünyesinde barındıran MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği)
temsilcilerinin ve TTB üyesi Tabip
arkadaşların katılımlarıyla daha da
güçlendi ve adı İklimlendirme Teknik Kurulu olarak değiştirildi. Teknik
Kurul, bu güçlenmiş haliyle çeşitli alt
komisyonlarda farklı alanlarda çalışmaları ortaklaştıracak ve kamuoyu
ile belli aralıklarla paylaşacaktır.

Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederek,
özellikle İklimlendirme Sistemleri ile
ilgili bir takım yanlış bilgilendirme
ve uygulamaların önüne geçmek
maksadıyla, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) çatısı altında
oluşturulan “Teknik Kurulu”, daha da
genişletmek kararı aldık ve iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ISKAV (Isıtma Soğutma Klima
Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), TTMD

• Oteller

İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmalarını mevcut yapılar ve proje
aşamasındaki yapılar olmak üzere
iki ana başlıkta toplayacaktır. Ayrıca toplu taşıma araçlarında doğru
havalandırma ve bireysel taşıtlarda
doğru havalandırma sistemleri konularında da incelemeler yapacaktır.
Yapılacak çalışmalarda,
• Hastane ve Sağlık Yapıları
• Alışveriş Merkezleri
• Askeri ve Lojistik yapılar
• Spor Tesisleri-Yüzme Havuzları
• Okullar ve Eğitim Tesisleri
• Konutlar
• Fabrikalar ve Endüstriyel Tesisler
• Düğün Salonu-Restoran-Disco ve
Barlar
olmak üzere ayrı başlıklar halinde bu
yapılarda hangi önlemlerin alınması
ve neler yapılması gerektiği ile ilgili
yönergeler oluşturulacaktır.

Bu yönergelerin takibi ve kontrolü
için usul ve esaslar belirlenecektir.
Bu yapılarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların yayınları takip edilecektir.
Mevcut yapılar ve yeni projelerde
olası pandemic senaryolarına gore
koşul ve kriterler belirlenecektir.
Ortaya çıkan raporların ilgili kurum
ve kuruluşlar ve toplumla paylaşılması hedeflenmiştir. İklimlendirme Teknik Kurulu Odamızın sektör
dernek ve vakıflarıyla (ISKAV, İSKİD,
MTMD, TRFMA, MÜKAD ve TTMD ile)
oluşturduğu İklimlendirme Teknik
Kurulu belirli aralıklarla kamuoyunu
bilgilendiren açıklamalar yapacak,
yapılan denetlemeler varsa sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak ve
gönüllülük esasıyla kendisine başvuru yapacak ortak kullanımlı kapalı alanlara sahip yapıların inceleme
sonuçlarını yapı sahipleri veya işletmecileri ile paylaşıp iç hava kalitesi
yönünden iklimlendirme sistemini
vasıflandıracaktır.
Bütün bu bilgilerin güncel olarak
izlenebilmesi için yurtttaşlarımız ve
basınımızın www.mmo.org.tr web
adresimizi ve Twitter: @MMOtmmob
, Instagram: mmogenelmerkezi , Facebook: TMMOB Makina Mühendisleri Odasıhesaplarımızı takip etmelerini önemle tavsiye ediyoruz.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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AVM’LERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ METNİ
AÇIKLANDI
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu tarafından hazırlanan AVM'lerde Pandemi
Tedbirleri Metni yapılan online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı.
Uzman Sekiz Kuruluşun ve TTB Üyesi Tabiplerin Katılımı ile Oluşan
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pandemisine Yönelik İlk
Çalışması Olan AVM’lerde Pandemi Tedbirleri Metni Açıklandı

2

8 Mayıs 2020 tarihinde yapmış
olduğumuz açıklama ile Makine Mühendisleri Odası olarak,
Pandemi sürecinde oluşturduğumuz
Teknik Kurul çalışmalarını genişlettiğimizi duyurmuş ve belli alanlardaki uzmanları bünyesinde barındıran
yedi kurum ile birlikte Tabiplerden
oluşan “İklimlendirme Teknik Kurulunun” oluşturulduğu bilgisini sizlerle
paylaşmıştık.

ve farklı alanlardaki incelemeler için
de kurulacak alt komisyonlarla çalışmalarına devam edecektir. Yapılan çalışmaların belli aralıklarla ilgili kurum/
kuruluşlarla birlikte kamuoyu bilgisine de sunulacağı daha önceki açıklamamızda da yer almıştı.
MMO (Makina Mühendisleri Odası), ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma
ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme
Soğutma Klima İmalatçıları Derneği),
MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), MÜKAD (Mühendis ve
Mimar Kadınlar Derneği), TTMD (Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği), TRFMA
(Tesis Yönetim Derneği), UTTMD
(Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri
Derneği) ve TTB (Türk Tabipleri Birliği)
üyesi Tabiplerin katılımıyla oluşturduğumuz “İklimlendirme Teknik Kurulu”
dokuz alt komisyon kurarak çalışmalarına başlamıştır.

COVİD 19 Pandemi döneminde gündeme gelen İklimlendirme ve tesisat
sistemleri ile ilgili alınacak önlemler
konusunda toplumun doğru bilgilendirilmesi ve sürecin doğru yönetilmesi
büyük önem taşımaktadır. Bu bu konuda duymuş olduğumuz mesleki sorumluluk gereği, “İklimlendirme Teknik
Kurulunun”, çalışmalarına başlaması ve
bu konuda en sağlıklı ve doğru bilginin
toplum yararına sunulması konusuna
büyük önem veriyoruz.

Hastane ve sağlık yapıları, oteller, alışveriş merkezleri, askeri ve lojistik yapılar, spor tesisleri-yüzme havuzları,
okullar ve eğitim tesisleri, konutlar,
fabrika ve endüstriyel tesisler, düğün
salonu-restoran-disco ve barlarda

Kurulumuz çalışmalarını “Mevcut Yapılar” ve “Tasarım aşamasındaki Yapılar” olmak üzere iki ana başlık halinde
ele almış olup, toplu taşım ve bireysel
araçlardaki havalandırma sistemleri

hangi teknik önlemlerin alınması ve
neler yapılması gerektiği ile ilgili metinler oluşturacak olan İklimlendirme
Teknik Kurulu’nun ilk yayını AVM’lerde
Pandemi Tedbirleri üzerinedir.
AVM’lerde bulunan Klima santralları
(taze havalı, karışım havalı santrallar) ile diğer cihaz ve sistemlere ait
alınması tavsiye edilen önlemlerin
yanısıra mevcut durum raporunun
çıkarılması, bir pandemi senaryosu
hazırlanması ve uygulamaya dair aşamaları içeren iş akışı başlıkları altında
dile getirilen tüm önlemler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine ek
olarak hazırlanmıştır. Bu çalışma ile
Pandemi sürecinde AVM’lerde alınması gerekli önlemler bütünlüğüne
önemli bir katkıda bulunduğumuzu
düşünüyoruz.
Açıklamamızın ekinde sunduğumuz
AVM’lerde Pandemi Tedbirleri’nin tüm
ilgililerce toplum sağlığına katkıda
bulunmak üzere eksiksiz olarak uygulanmasını diliyoruz.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı

NOT: AVM'LERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ (29.06.2020 / Rev.01 ) tam metin için: https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/avmlerde-pandemi-tedbirlerimetni-aciklandi
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OTELLER İLE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA
ALINMASI GEREKLİ PANDEMİ TEDBİRLERİ
İklimlendirme Teknik Kurulu'nun, Covid-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı
“Otellerde Pandemi Tedbirleri” ve “Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri”
metni, Kurulda yer alan dokuz meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla
yapılan online basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşıldı.
İklimlendirme Teknik Kurulu Yeni Katılımlarla Daha da Büyüdü
Kurulun Covid-19 Pandemi Sürecine Yönelik Oteller ile Toplu Taşıma Araçlarında
Pandemi Tedbirleri Üzerine Hazırladığı İki Yeni Metni İlgili Kurum/Kuruluşlar ve
Kamuoyunun Dikkatine Sunuyoruz

T

MMOB Makina Mühendisleri
Odası olarak, Covid-19 Pandemi
sürecinde, uzmanlık alanlarımızdan hareketle alınması gereken önlemlere katkı sunmak amacıyla önce
Odamız üyesi uzmanlarla, ardından
iklimlendirme/tesisat, tesis yönetimi kuruluşları ve hekim dostlarımızla
oluşturduğumuz İklimlendirme Teknik
Kurulu çalışmaları büyüyor, yeni metinler üretiyor.
Önce MMO (Makina Mühendisleri
Odası), ISKAV (Isıtma Soğutma Klima
Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları
Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği), TTMD
(Türk Tesisat Mühendisleri Derneği)
ve TRFMA (Tesis Yönetim Derneği)’nın
katılımıyla oluşturduğumuz Kurul; iki
hafta önce UTTMD (Uluslararası Tesis
Teknik Müdürleri Derneği)’nin, geçen
hafta da ESSİAD’ın (Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği) katılımıyla
dokuz uzman kuruluşu kapsamaktadır.

Kurulumuzda hekim dostlarımız Prof.
Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek,
Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç. Dr.
Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu
Tanık da yer almaktadır. Katkıları için
kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmaları, “Mevcut Yapılar” ve “Tasarım
Aşamasındaki Yapılar” ile bağlantılı konular ve ayrıca toplu taşıma ve bireysel
araçlardaki havalandırma sistemleri
ile farklı alanlara yönelik kurduğumuz
dokuz alt komisyonla çalışmalarına devam etmektedir.
Kurulumuzun ilk çalışması olan
AVM’lerde Pandemi Tedbirleri’ni iki
hafta önce açıkladık. Şimdi de Otellerde Pandemi Tedbirleri ve Toplu Taşıma
Araçlarında Pandemi Tedbirleri üzerine
olan iki yeni metni ilgili kurum/kuruluşlar ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
İklimlendirme Teknik Kurulumuzun
alt komisyonlarında hastane ve sağlık

yapıları, askeri ve lojistik yapılar, spor
tesisleri-yüzme havuzları, okullar ve
eğitim tesisleri, konutlar, fabrika ve
endüstriyel tesisler, düğün salonu-restoran-disco ve barlarda hangi teknik
önlemlerin alınması gerektiği üzerine
hazırlık çalışmaları da sürmektedir. Her
komisyon çalışması tamamlanınca ilgili kurum/kuruluşlar ve kamuoyu ile
ayrıca paylaşılacaktır.
Gerek Corona Virüs salgınının dünya
ve ülkemizi uzun bir süre etkileyeceği
gerçeği, gerekse mevcut eksiklik, yanlış
bilgi ve uygulamaların giderilmesi ve
sağlıklı, güvenli ortamlar oluşturmaya
yönelik bu çalışmalarımızın dikkatle
değerlendirilmesi gerekiyor. Açıklamamızın ekinde sunduğumuz Otellerde
Pandemi Tedbirleri ve Toplu Taşıma
Araçlarında Pandemi Tedbirleri’nin
toplum sağlığına katkıda bulunmak
üzere tüm ilgililerce eksiksiz olarak uygulanmasını diliyoruz.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı

NOT: KARAYOLU TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA PANDEMİ ÖNLEMLERİ ve OTELLERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ (29.06.2020 / Rev.01) Tam Metin İçin: https://www.
mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/oteller-ile-toplu-tasima-araclarinda-alinmasi-gerekli-pandemi-tedbirleri
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OKULLAR VE KREŞLERDE PANDEMİ
TEDBİRLERİ
İklimlendirme
Teknik Kurulu'nun,
Covid-19 Pandemisi
nedeniyle hazırladığı
“Okullar ve Kreşlerde
Pandemi Tedbirleri”
metni yapılan online
basın açıklaması
ile kamuoyu ile
paylaşıldı.

T

MMOB Makina Mühendisleri
Odası bünyesinde iklimlendirme/tesisat ve tesis yönetimi üzerine dokuz meslek kuruluşunun katılımıyla oluşturduğumuz
ve hekim dostlarımızın yer aldığı
İklimlendirme Teknik Kurulu’nun
çalışmaları hızla sürüyor.
Bu ay içinde açıkladığımız
AVM’lerde Pandemi Tedbirleri,
Otellerde Pandemi Tedbirleri, Karayolu Toplu Taşıma Araçlarında
Pandemi Tedbirleri metinlerinin
ardından bugün Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri metnini
açıklıyoruz.

ve hekim dostlarımız Prof. Dr. Ali
Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın
Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek,
Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç.
Dr. Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın yer aldığı MMO
İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmaları, hastane ve sağlık yapıları, askeri ve lojistik yapılar, spor
tesisleri-yüzme havuzları, konutlar, fabrika ve endüstriyel tesisler,
düğün salonu-restoran-disco ve
barlarda pandemi tedbirleri üzerine sürmektedir. Kurulumuzun
alt komisyonlarında süren seri çalışmaların her biri tamamlanınca
kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

ESSİAD, MMO, ISKAV, İSKİD, MTMD,
MÜKAD, TTMD, TRFMA, UTTMD

Covid-19 Pandemisinin dünya ve
ülkemizi uzun bir süre etkileyeceği

gerçeğinden hareketle gündemimize aldığımız bu bir dizi çalışma,
ilgili mekanlardaki mevcut eksiklikler ile yanlış bilgi ve uygulamaların giderilerek sağlıklı, güvenli
ortamlar oluşturmamıza yöneliktir.
Açıklamamızın ekinde bulunan
Okullar ve Kreşlerde Pandemi
Tedbirleri’nin toplum sağlığına
katkıda bulunmak üzere tüm ilgililerce eksiksiz olarak uygulanmasını, çocuklarımızın aileleri ve yetişkin öğrencilerimizin de bu konuda
duyarlı olmalarını diliyoruz.!
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı

NOT: OKULLAR ve KREŞLERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ Tam Metin İçin: https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/okullar-ve-kreslerde-pandemi-tedbirleri
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ÇALIŞANLARIN EMEKLERİNE EL
KONULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!
Kıdem Tazminatı'nın
kaldırılarak
“Tamamlayıcı
Emeklilik Sistemi” adı
altında gasp edilmesi
girişimlerine ilişkin
TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin
Koramaz tarafından 23
Haziran 2020 tarihinde
basın açıklaması
yapıldı.

Ü

lkemizde ne zaman ekonomik
kriz yaşansa hükümetin ilk aklına gelen çözüm, emekçilerin
birikimlerine göz dikmek oluyor. Üretime değil, yurt dışı kaynaklı sıcak paraya dayanan ekonomimizin ihtiyacı
olan sıcak para sağlanmadığında,
çalışanların ücretlerine çeşitli isimler
altında el koyuluyor. Bugünlerde hükümetin “İstihdam Kalkanı” adı altında gündeme getirdiği “Tamamlayıcı
Emeklilik Sistemi” de emekçilerin kıdem tazminatına el koymaya yönelik
girişimlerinden birisidir.
İşçinin işyerinde çalışması karşılığında, çalışırken hak kazandığı ve
işyerinden ayrılırken aldığı bir ücret
olarak kıdem tazminatı, emekçilerin

uzun yıllar içinde kazandığı ve hukuki
güvenç altına aldığı bir haktır. İşçinin
alınteri ve gelecek güvencesi olan bu
hak, uzun zamandan beri işverenler,
IMF-Dünya Bankası gibi uluslararası
kuruluşlar ve sağ iktidarlar tarafından hedef gösterilmektedir. Hayatlarımızı kabusa çeviren neoliberal
politikaların en önemli adımlarından
birisi “Kıdem Tazminatının Fona Dönüştürülmesi” projesidir.
Neoliberal politikaların toplumu ne
denli savunmasız bıraktığını, neoliberal politikalar uyarınca sağlık ve
sosyal güvenlik sistemlerini özelleştiren ülkelerin salgın döneminde
yaşadıkları çaresizliği hepimiz ar-

tık daha yakından biliyoruz. Bütün
bunları bile bile, emekçilerin güvencesini ellerinden almak istemek
kelimenin gerçek anlamıyla emek
düşmanlığıdır.
Her ne isim altında olursa olsun,
emekçilerin alınterini gasp edecek,
çalışanları güvencesizleştirecek, esnek istihdam biçimlerini yaygınlaştıracak, işsizliği artıracak, ücretlerin
düşmesine neden olacak uygulamalara sessiz kalmayacağız. Kıdem
Tazminatı hakkının ortadan kaldırılmasına, çalışanların emeklerine el
konulmasına izin vermeyeceğiz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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SANAYİ ANALİZLERİ

PANDEMİ SÜRÜYOR, KRİZ BÜYÜYOR (59)
Mustafa Sönmez2

Özet
Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mayıs verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısı 149 bine ulaşırken hayatını kaybedenler 4 bini geçti. Hastalıktan iyileşenler ise yine Bakanlık verilerine göre 110 bini buldu.
Hükümet, salgının kontrol altına alınmaya başlandığı iddiasıyla 11 Mayıs’ta başlatılan bir “Yeni Normal” takvimi açıkladı. Konuyla ilgili çoğu bilim çevreleri, açıklanan takvimin erken olduğunu belirtirken, iktidar yanlıları “Ekonomi”nin daha fazla bekleyemeyeceği argümanını öne çıkardılar. Hem dünyanın birçok ülkesinde hem Türkiye’de pusuda yatan pandeminin ikinci
dalga riski içermesi, yeniden kısmi karantinaları gerektirebilir ve bunun ekonomiye yükü daha da ağır olabilir.
Pandemiye karşı, bilinen en etkili yöntem olarak “sosyal mesafeleşme” yani eve kapanma, toplu üretimden, tüketimden ve bunun yapıldığı mekanlardan uzaklaşma önlemleri, yeniden ve yeniden uygulanıyor. Bu da hem üretimin hem tüketimin azalması, firmaların ayakta kalmalarının zorlaşması, hükümetlerin yeni destek paketleri açıklamaya mecbur kalmaları demek aynı
zamanda. Ancak bu destekler ülkelerin mali gücüne göre belirlenirken Türkiye gibi ülkelerde destekler yetersiz düzeydedirEkonomiyi sadece 2020’de değil, 2021’de de aşağı çekecek sektör “hizmetler” sektörü olacak. Türkiye, GSYH’nin yüzde 54’ünü
oluşturan hizmetler sektörü ile ağır darbeler alan perakende ticaret sektöründe ile turizmdeki kayıplardan çok etkileniyor.
Hizmetlerin yanında imalat sanayiinde de hızlı gerilemeler başladı. Sanayi üretimi, pandeminin başladığı Mart’ta, Şubat’a
göre yüzde 7 azaldı. İmalatta ortalama düşüş yüzde 7,5 iken, bazı alt dallarda daha derin düşüşler görüldü. Örneğin, ihracatın
lideri otomotivde yüzde 23, bilgisayar-elektronikte yüzde 23, ihracatın ikincisi giyimde yüzde 20 aylık daralmalar görüldü.
Tekstildeki daralma yüzde 14’e yaklaşırken, makine üretiminde de ona yakın daralma yaşandı. Dayanıklı tüketim mallarından
mobilyada ve elektrikli cihaz üretiminde yüzde 8-9 arası aylık düşüşler yaşandı.
Ekonomik daralmanın ürkütücü boyutları, artan işsizlik ve iş kayıplarına da yansıyor. Kısa çalışma, işsizlik ve ücretsiz izin ödeneklerine başvuranlar ile istihdamda olup sokağa çıkması yasaklanan 65+ ile 15-17 yaş çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar
ile kentsel kayıt dışı istihdamdan işsiz kalanlar dikkate alındığında, işsiz sayısının 16 milyonu bulduğu söylenebilir. Bu işsiz
kitlenin ancak dörtte birine asgari ücret dolayında ve 3 aylık destek sağlanabiliyor, geri kalan dörtte üçlük kesim herhangi bir
sosyal korumadan yoksun kalıyor.
Henüz kontrol altına alınamayan pandemiye ve beraberinde büyüttüğü krize karşı AKP hükümetinin müdahaleleri yetersiz
kalırken, bütçe açıkları da her ay biraz daha büyüyor. Merkezi yönetim bütçe açığı 2020 yılının ilk çeyreğinde 29,6 milyar TL’yi
buldu. Bütçe açığı ilk 3 ayda net dış borçlanmanın yanı sıra, büyük ölçüde iç borçlanmayla finanse edildi. 2020 ilk çeyreğinde
gerçekleştirilen kamu borçlanmaları ile merkezi bütçenin borç stoku Mart sonunda 1 trilyon 462 milyar TL’ye ulaştı. Borç stokunda iç borçlar yüzde 55’lik pay alırken dış borçlar yüzde 45’e ulaştı. Borç stokunun önümüzdeki çeyrek yıllarda daha da hızlı
artması beklenmelidir.
Pandeminin başladığı Mart’ta ihracat, turizm ve öteki hizmetlerden gelen döviz girişinin azalmasıyla, ilk 3 ayın cari açığı 7,7
milyar doları buldu. Cari açığa ek olarak ilk çeyrekte yabancılar 6 milyar dolar da sermaye çıkardılar. Ayrıca ilk çeyreğin net
hata noksanı da 3 milyar dolar yük oluşturdu. Böylece toplamda 16,5 milyar dolar finansman gerekti ve TCMB rezervleri bu
miktarda azalarak iyice zayıfladı.
1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 59'un tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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orona virüsün yol açtığı COVID19’dan Mayıs ayı ortalarında
hastalanan (vaka) sayısı 4,5 milyonu
bulurken ölenlerin sayısı da 300 bini
aştı; hastalıktan iyileşenlerin sayısı
ise Dünya Sağlık Örgütü verilerine
göre 1,7 milyonu buldu. Yine Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mayıs verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısı 149
bine ulaşırken hayatını kaybedenler
4 bini geçti. Hastalıktan iyileşenler
ise yine Bakanlık verilerine göre 110
bini buldu.

toplu üretim, tüketim, sosyal mekanlardan uzaklaşma önlemleri, yeniden
ve yeniden uygulanıyor. Bu da hem
üretimin hem tüketimin etkilenmesi,
firmaların ayakta kalmalarının zorlaşması, hükümetlerin yeni destek
paketleri açıklamaya mecbur kalmaları demek aynı zamanda. Ancak bu
destekler ülkelerin mali gücüne göre
belirlenirken Türkiye gibi ülkelerde
destekler yetersiz düzeydedir.

Birçok ülke salgında en kötüyü geride bırakıp “yeni normal” hazırlıklarına giriştilerse de tedbirsizlik, erken
açılma, pandemide ikinci dalgayı
beraberinde getirdi ve yeniden karantina önlemlerine başvuran ülkeler oldu.

Pandemi başlangıcı, Türkiye için
Mart’ın ortaları olarak kabul edilince, karşılaştırmalar hep Mart öncesi
ve sonrası olarak yapılıyor. Ekonomik küçülmenin ölçülmesi açısından
2020 ilk çeyrek verileri 29 Mayıs’ta
açıklandığında resmin bir kısmı görülebilecek. Ocak ve Şubat aylarında,
özellikle düşürülen faizler ve açılan
kredi muslukları ile büyüyen ekonomi, Mart’ın ikinci yarısında sert düşüşlere yerini bıraktı.

Türkiye’de de 11 Mayıs’ta başlatılan
bir “Yeni Normal” takvimi açıklandı. İlk iş olarak 11 Mayıs’ta alışveriş merkezleri (AVM’ler) açmayı iş
edinen iktidar, kapatılan berber ve
kuaförlerden başlayarak bazı işyerlerine de “sosyal mesafe” normlarına
uymak şartıyla açılma izni verdi. Kıyı
şeridindeki illerde seyahat yasağı
kaldırılırken uçuşlara Haziran başında başlanacağı, futbol endüstrisinin
12 Haziran’da maçlarını yeniden
oynatabileceği takvimde yer aldı.
Başta tıp olmak üzere konuyla ilgili
bilim çevreleri, açıklanan takvimin
erken olduğunu belirtirken, iktidar
yanlıları “Ekonomi”nin daha fazla
bekleyemeyeceği argümanını öne
çıkardılar.
Hem dünyanın birçok ülkesinde hem
Türkiye’de pusuda yatan pandeminin ikinci dalga riski içermesi, yeniden kısmi karantinaları gerektirecek.
Bilinen en etkili yöntem olarak “sosyal mesafeleşme” yani eve kapanma,

Küçülme ürkütücü

İçişleri Bakanlığı’nca hizmet sektöründe yer alan 150 bin dolayındaki
işyerinin kapatılması, kendi başına,
hizmet sektöründe yaratılan katma
değerde sert bir düşüşe yol açtı.
Bunun devamında 65 yaş üstü ile
20 yaş altı gruplara getirilen sokağa
çıkma yasağı ile toplamı 1,4 milyon
olarak hesaplanan istihdam eksilmeleri, yine gayri safi yurtiçi hasılayı aşağı çeken önemler arasında yer
aldı. Bunlardan daha önemlisi, her
hafta kredi kartı harcama verilerinden izlendiği gibi, tüketicilerin gıda
dışı harcamalarını sert bir şekilde düşürmeleri ile ilk çeyreğin son ayı olan
Mart’ta sert bir daralma yaşandı.
Ekonominin gidişatı hakkında en
iyi sinyal verecek bir öncü gösterge
elektrik tüketimi.

Aylık olarak bakıldığında, Nisan’daki elektrik tüketiminin Mart’a göre
yüzde 17’ye yakın azaldığı, Mart’taki
düşüşün de Şubat’a göre yüzde 8’in
üstünde olduğu görülüyor. Bu da ilk
çeyreğin son ayında sert düşüşlerin
başladığı ve ikinci çeyreğin ilk ayında, Nisan’da bunun iyice hissedildiğini ortaya koyuyor.
İlk çeyreğin ilk iki ayında görece canlanma olduğu için ilk çeyrek sonucunda pandeminin etkisi yeterince
görülmeyecek. Asıl pandemi etkisi
Nisan-Mayıs-Haziran aylarını içeren
ikinci çeyrekte görülecek ve Eylül
ayında yayımlanacak bu veride, belki de Türkiye tarihinin en derin küçülmesinin sayısal ifadesi ile karşılaşılacak. Ama sonuçta IMF’nin Türkiye
için tahmini olan 2020’de milli gelirin
yüzde 5 küçülmesinden daha derin
bir küçülme yaşanacağının ipuçları
yeterince ortaya çıkmış bulunuyor.

Hizmetler sektöründe sert düşüş
Ekonomiyi sadece 2020’de değil,
2021’de de aşağı çekecek sektör
hizmetler sektörü olacak. Türkiye,
GSYH’sinin yüzde 54’ünü oluşturan
hizmetler sektörü ile ağır darbeler alan perakende ticaret sektötrü
ve turizmdeki kayıplardan oldukça
etkilenecek. Turizmi de içeren hizmetlerin sadece dış talepte uğradığı kaybı, ödemeler dengesinin Mart
verilerinden görmek mümkün. Mart
ayının ancak ikinci yarısında yaşanan
pandemi, Mart ayında hizmetler sektöründen döviz girişini 1 milyar dolar azalttı. Bunun önümüzdeki aylarda daha yüksek meblağlarda olacağı
açık.
Sosyal mesafe normlarının başta havacılık, konaklama, yeme-içme sektörlerinde önemli talep düşüşleri ve
katma değer azalmaları, hatta sıfırla-
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malarına yol açacağı açık. Örneğin
2019 yıllık yolcu trafiği 215 milyon
yolcuya ulaşan havacılıkta, Mart ayı
yolcu trafiği Şubat’a göre yüzde 37
dolayında azalırken uçuşların durdurulduğu Nisan ayında Mart’a göre
azalış yüzde 99’a yaklaştı. Nisan’da
tahliye uçuşları kapsamında ancak
84 bin kişi uçak kullanabildi.

Hem iç, hem dış talep daralması yaşayan sektörlerde Şubat’tan Mart’a
sanayi üretimi düşüşü daha derin
oldu. İmalatta ortalama düşüş yüzde 7,5 iken, bazı alt dallarda daha
derin düşüşler görüldü. Örneğin,
ihracatın birincisisi otomotivde yüzde 23, bilgisayar-elektronikte yüzde
23, ihracatın ikincisi giyimde yüzde
20, daralmalar görüldü. Tekstildeki daralma yüzde 14’e yaklaşırken,
makine üretiminde de ona yakın
daralma yaşandı. Dayanıklı tüketim
mallarından mobilyada, elektrikli cihaz üretiminde yüzde 8-9 arası aylık
daralmalar görüldü.

Türkiye yolcu trafiğinde yüzde 60
payı olan İstanbul’daki hava alanlarından yeni yapılan İstanbul
Havalimanı’nın aylık ortalama 5 milyon, Sabiha Gökçen’in 3 milyon yolcu trafiği Nisan’da neredeyse sıfırlandı. Bu sonuç Mayıs’ta da aynı olacak.

Sanayinin nabzı ile ilgili İstanbul Sanayi Odası’nın Satınalma Yöneticileri
Endeksi (PMI) de geleceğe dönük iyi
işaretler vermiyor. Eşik değer olan
50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği
anket sonuçlarına göre, Mart’ta 48,1
olarak ölçülen PMI nisanda 33,4’e gerileyerek imalat sektöründe belirgin
bir yavaşlamaya işaret etti. Salgının
yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin sonucu olarak şiddetlenen
imalat sektöründeki yavaşlama, 2008
yılındaki küresel finansal krizden beri
en yüksek oranda gerçekleşti.

Hizmetlerde durma, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Mart 2020 konaklama istatistiklerinde de görülüyor.
Turizm işletmeli belgeli konaklama
tesislerindeki doluluk oranı mart
ayında yüzde 19’a kadar geriledi.
Yani her 10 yataktan 8’i boş kaldı.
2019 yılı mart ayında otellerde doluluk oranının yüzde 40 olduğu dikkate alındığında korona virüs etkisiyle
konaklamaların yüzde 50 azaldığı
görüldü. Öte yandan, doluluk oranı bu yılın ocak ayında yüzde 39,
Şubat’ta ise 35 seviyesindeydi. Mart
2020’de bir önceki yılın aynı ayına
göre tesise geliş yüzde 52, geceleme
sayısı yüzde 53,5 azaldı.

Nisan’da imalatçıların yaygın bir şekilde üretime ara verdikleri görülürken, bu durum hem üretim hem de
yeni siparişlerde ciddi yavaşlamalara
yol açtı. Her iki göstergede de anketin başladığı Haziran 2005’ten beri
en belirgin ivme kaybı gözlendi.

Sanayide Gerileme
Hizmetlerin yanında ve etkisinde
imalat sanayiinde de hızlı gerilemeler başladı. Bunu, sanayi üretim
endeksindeki veriler ortaya koydu.
Sanayi üretimi pandeminin başladığı Mart’ta, Şubat’a göre yüzde 7 azaldı. İmalat sanayisinde azalma yüzde
7,5 oldu. Sanayide geçen yılın mart
ayına göre de düşüş yüzde 2 olarak
gerçekleşti.
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siparişlerdeki yetersizlik, firmaların
son dört ayda ilk kez istihdam düzeyini azaltmalarına yol açtı. Söz
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konusu düşüş son 11 yılın en yüksek
oranında gerçekleşti. Nisan’da satın
alma faaliyetleri azalırken bu durum
girdi stoklarındaki düşüşün hızlanmasına katkıda bulundu
Üretim son beş ayda ilk kez hız kaybederken yeni siparişler iki aylık genişleme sürecinin ardından düşüş
gösterdi. Salgının küresel boyutunun yansıması olarak, yeni ihracat siparişleri de büyük ölçüde yavaşladı.
Yeni ihracat siparişlerindeki gerileme, toplam yeni siparişlerdekinden
daha yüksek oranda gerçekleşti.

Çığ gibi işsizlik
Ekonomik daralmanın ürkütücü boyutları artan işsizlik ve iş kayıplarına
da yansıyor. Resmi verilere yansımasa da bir kısmı “geçici” sayılan
işsizlerin toplamının bazı hesaplamalara göre 16 milyonu bulduğu
söylenebilir.
TÜİK tarafından açıklanan son işgücü-işsizlik veriler, Şubat 2020 dönemi (Ocak-Şubat-Mart) sonuçlarını
yansıtıyor. Bu verilerde COVID-19’un
yarattığı ekonomik depremin sonuçları, işsizlikteki artış ve istihdam kaybı
ancak altı anketten 1’ini içerecek kısmını kapsıyor. TÜİK her ay iki anket
uyguluyor. Dolayısıyla ilk 3 ayın 6 anketinin ancak sonuncusu pandemi
dönemine rastladı. COVID-19’un asıl
etkilerini Haziran ve Temmuz ayında
açıklanacak TÜİK Hanehalkı İşgücü
Araştırması sonuçlarında görmek
mümkün olacak. Ancak açıklanan
TÜİK verileri bu haliyle bile vahim bir
tabloya işaret ediyor.
Şubat ayı ile ilgili açıklanan TÜİK verilerinin en çarpıcı yanı işgücü ve istihdamın birlikte düştüğünü göstermesi. 2019 Şubat ayına göre işgücü
1 milyon 102 bin azalarak 30 milyon
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982 bine geriledi. İstihdam ise son
bir yılda 602 bin azaldı. İstihdam son
iki yılda ilk kez 27 milyonun altına
geriledi. Ekonomik krizin başladığı
Ağustos 2018’e göre istihdam kaybı
2 milyon 565 bin olarak gerçekleşti.
Öte yandan iş aramayıp çalışmaya
hazır olanların ve özellikle de ümidini kaybeden işsizlerin sayısında ciddi
bir tırmanış görülüyor. Örneğin ümidini kaybeden işsiz sayısı bir önceki
yıla göre 486 bin artarak 1 milyon
107 bine yükseldi. Bu tablo işsizlerin
iş arama ümidini kaybettiklerini gösteriyor.
İşsiz sayısı 2020 Şubat döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre 502
bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin
kişi olarak gerçekleşse de bu durum
işgücü piyasalarında bir iyileşme
anlamına gelmiyor. Aksine Türkiye
ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesi günden güne zayıflıyor. Bu
verilerin büyük ölçüde Covid-19 salgını öncesini yansıttığı düşünülecek
olursa, önümüzdeki ay çok daha vahim bir tablonun ortaya çıkacağını
söylemek mümkün.
TÜİK tarafından açıklanan Şubat
2020 verileri COVID-19 ile ilgili güncel durumu yansıtmasa da İŞKUR
tarafından açıklanan Nisan 2020
açık iş ve işe yerleştirme istatistikleri
COVID-19’un yaratacağı işsizlik dalgasının öncü göstergesi niteliğinde.
İŞKUR verilerine göre Nisan 2020’de
açık işler bir önceki aya göre yaklaşık 115 bin azaldı ve 52 bin 418’e
geriledi. Açık işlerde yaşanan azalma
yüzde 68,7 oranında. Bu durum pandeminin yaratacağı depremin öncü
göstergesi sayılabilir
TÜİK’in kullandığı mevcut işsizlik hesaplama yöntemi ile COVID-19’un
yaratacağı işsizliğin ve istihdam

kaybının tahmini kolay değil. Bilindiği gibi TÜİK’in standart işsizlik
hesaplaması referans (anket) haftasından önceki son dört hafta içinde
iş arama kanallarından herhangi
birini kullananları ve 15 gün içinde
çalışamaya hazır olanları “işsiz” kabul
ediyor. Ücretli olup çeşitli nedenlerle
anket döneminde işlerinin başında
bulunmayanlar, üç aydan kısa süre
içinde işlerinin başına geri döneceklerse veya işten uzak kaldıkları
süre içinde ücretlerinin en az yüzde
50 ve daha fazlasını almaya devam
ediyorsa “istihdamda” kabul ediliyor.
Bu durumda kısa çalışma ödeneği
ve ücretsiz izin ödeneği kapsamında olanların ezici çoğunluğu anketlerde “istihdam halinde” gözükebilir.
İşte bu nedenle, geniş tanımlı işsizlik
hesaplama yöntemiyle COVID-19
döneminin işsizliğini hesaplamak en
makul yol olarak görünüyor.

çabasında, kısa çalışma, işsizlik ve ücretsiz izin ödeneklerine başvuranlar
ile istihdamda olup sokağa çıkması
yasaklanan 65+ ile 15-17 yaş çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ile kentsel kayıt dışı istihdamdan işsiz kalanlar hesaba katılmalıdır.

Geniş tanımlı işsizlik hesaplamasında standart işsizliğe ilave olarak COVID-19 nedeniyle istihdam başında
olmayanları (kısa çalışma ödeneği
ve ücretsiz izin ödeneği alanları), iş
aramayıp çalışmaya hazır olanları,
mevsimlik çalışma nedeniyle istihdamda olmayanları ve zamana bağlı
eksik çalışanları da hesaba katmak
gerekir Nitekim TÜİK de COVID-19
nedeniyle veri toplama yönteminde bazı değişiklikler yaptı. 30 Nisan
2020’de yapılan TÜİK açıklamasına
göre Hanehalkı İşgücü Anketi’ne,
anketin mevcut soru akışı değiştirilmeksizin, COVID-19 salgınının işgücü piyasasına etkilerinin ölçülmesi
için yeni bir soru setinden oluşan
modül eklendi.

Henüz kontrol altına alınamayan
pandemiye ve beraberinde büyüttüğü krize karşı AKP hükümetinin
müdahaleleri yetersiz kalırken, bütçe açıkları da her ay biraz daha büyüyor. 2018-2019 krizinde küçülen
ekonomiden yeterince vergi toplayamayan hükümet, daha çok Merkez
Bankası’nın temettü ve yedek akçelerini kullanmış, ayrıca imar barışı,
bedelli askerlik vb. gibi bir defalık
gelirlerle krizi hafifletmeye çalışmıştı. Buna rağmen, bütçe önemli açıklar vermeye devam etti, açığı finanse
etmek için borçlanma önemli boyutlara çıktı.

Açıklanan çeşitli verileri dikkate alarak COVID-19nedeniyle yaşanacak
iş/istihdam kaybını tahmini olarak
hesaplamak mümkündür. Bu tahmin

COVID-19’un ilk aylardaki etkisinin
(Mart-Nisan-Mayıs) 7 ile 8 milyon istihdam ve iş kaybı olacağı tahminen
söylenebilir. Böylece COVID-19’un ilk
dönemlerinde dar tanımlı iş ve istihdam kaybının 12 milyona, geniş tanımlı işsizliğin 15-16 milyon civarına
ulaşabileceğini tahmin etmek mümkün. Kuşkusuz bu sayıların bir bölümü tahminidir; çakışmalar, mükerrer
hesaplamalar ve resmi verilerdeki değişikliklere bağlı olarak artabilir azalabilir de.

Hazine açıkları büyüyor

Pandemi, birçok ülkede olduğu gibi
Türkiye’de de kamu müdahaleleri,
destekleri gerektirdi. AKP Hükümeti, ilk elde yapmış göründüğü 100
milyar TL’lik destek paketi ile sürece
müdahil göründü ama bunun mağdurlara doğrudan dokunan kısmı
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çok sınırlı kaldı. Pandeminin ilk ayını
içeren 2020 ilk çeyreğinde bütçe açığı önemli boyuta çıkarken gelecekle
ilgili de ciddi risk sinyalleri verdi.

ekonomideki yavaşlama sonucunda, vergi gelirleri zayıfladı. Bununla
birlikte, kamunun tüketim harcamaları ve cari transfer giderlerindeki
yükselişle birlikte faiz dışı harcamalarda artış hızlandı. Yılın ilk çeyreğinin ilk 2 ayında kamu, tüketim harcamaları kanalıyla büyümeye pozitif
katkıda bulundu. Vergi gelirlerindeki zayıf seyre karşılık, Merkez Bankası kâr transferi ve ihtiyat akçesinin
aktarımıyla artan vergi dışı gelirler,
yılın ilk çeyreğinde bütçe açığındaki
artışı sınırladı. Pandeminin başladığı
Mart ayı ise seyri değiştirdi.

Bütçe gelirlerinin tüketimden alınan
KDV, ÖTV’lere dayandığı Türkiye
Merkezi Bütçesi için, daha az vergi geliri, buna karşılık görece katı
harcamalar karşısında daha büyük
bütçe açıkları ve sonuçta daha ağır
kamu borçlanma ihtiyacı, kamu
borç stoku artışı anlamına geliyor.
2020 yılının ilk iki ayını, onları takip eden Mart ayından ve sonraki
çeyreklerin aylarından ayrı tutmak
gerekir. Ocak ve Şubat aylarında
ekonomi, hükümetin izlediği kredi
ucuzlatma ve tüketimi canlandırma
politikalarının etkisiyle canlı geçti.
2018 yılında yüzde 2,6, 2019 yılında
yüzde 0,9 gibi iki düşük büyüme yılını üst üste yaşayan Türkiye ekonomisini 2020’de yüzde 5 büyütme, hükümetin Orta Vadeli Program(OVP/
YEP) hedefiydi. Bu hedefi, IMF iddialı
bulmuş ve Ocak 2020’de yani salgından hemen önceki raporunda, 2020
için Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5
büyüyebileceği tahmininde bulunmuştu.

Merkezi Yönetim Bütçesi 2020 yılının ilk çeyreğinde 29,6 milyar Türk
Lirası açık verirken, faiz dışı bütçe
dengesi 8,7 milyar Türk Lirası fazla
verdi. Bütçe açığı bu dönemde net
dış borçlanmanın yanı sıra büyük ölçüde iç borçlanmayla finanse edildi.
Salgının ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak üzere dünya genelinde ve Türkiye’de mali önlemler
alındı. İktisadi faaliyetteki zayıflamaya bağlı olarak bütçe gelirleri azalırken bütçe harcama ve transferlerin
artmasıyla, bütçe açığı ilk çeyrekte
büyüdü, devamında da artması bekleniyor.

Yılın ilk 2 ayında Merkez Bankası’nın
politika faizlerini sürekli indirmesi
ve kamu bankaları üstünden kredi
hacmini genişletmesinin etkisiyle,
tüketici kredisi kullanımı hızlandı ve
bu, iç talepte belli bir canlanmaya,
dolayısıyla sanayide, hizmetlerde
hareketlenmeye imkan verdi. Sürmekte olan ihracat ve üretim için yapılan ithalatların da etkisiyle ısınan
ekonomi, beraberinde tüketimden
alınan vergilerde, harcamalarda artış getirdi.

İlk çeyreğin bütçe açığındaki durum
şudur: Merkezi Yönetim Bütçe açığı
2020 yılının ilk çeyreğinde 29,6 milyar TL’yi buldu. Vergi dışı gelirler, ya
da bir defalık gelirler, özellikle Merkez Bankası’nın temettü ve yedek
akçe gelirlerinin bütçeye aktarılması
sonucu, 2019 yılının ilk çeyreğinde
2,8 milyar TL açık veren faiz dışı denge, 2020 yılının aynı döneminde 8,7
milyar Türk Lirası fazla verdi.
2020 Ocak ve Şubat toplamında
bütçe geliri cari fiyatlarla 208 mil-

Mart ayında salgına bağlı olarak
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yar TL’ye çıkarak 2019’un ilk 2 ayının
gelirlerini yüzde 27 aştı. Salgının
Türkiye’ye ulaştığı ve özellikle ikinci
yarısında alınan önlemlerle ekonominin daraldığı Mart ayında ise şemsiye ters döndü; 2019 Mart ayı bütçe
geliri 54 milyar TL iken 2020 Mart
ayında 47 milyar TL’ye düştü. Bu, cari
fiyatlarla yüzde 13 bir gerileme anlamına geliyor.

Kamu Borçları artıyor
Merkezi yönetim bütçe dengesi
2020 yılının ilk çeyreğinde 29,6 milyar Türk Lirası açık verirken, faiz dışı
bütçe dengesi 8,7 milyar Türk Lirası
fazla verdi. İlk çeyrekte yaklaşık 30
milyar TL’yi bulan bütçe açığının
10,4 milyar TL’lik kısmı bütçe avansları ve emanetlerden karşılanırken
yaklaşık 19,2 milyar TL’lik kısmı için
ise borçlanmaya gidildi.
Bütçe açığı ilk 3 ayda net dış borçlanmanın yanı sıra büyük ölçüde iç
borçlanmayla finanse edildi. Yaklaşık
23 milyar TL karşılığı dış borçlanmaya, 43,5 milyar TL’lik de iç borçlanmaya gidilerek, sonraki ayların açık
finansmanı için yığınak yapıldı. Böylece, Hazine’nin TCMB’deki mevduatına ilk çeyrekte 47,4 milyar TL eklenmiş oldu.
Bütçe açığının finansmanı ve geleceğe dönük yığınak için yapılan borçlanmalar, kamunun borç stokunu da
yukarı çekti.
2020 ilk çeyreğinde gerçekleştirilen kamu borçlanmaları ile merkezi
bütçenin borç stoku Mart sonunda
1 trilyon 462 milyar TL’ye ulaştı. Borç
stokunda iç borçlar yüzde 55’lik pay
alırken dış borçlar yüzde 45’e ulaştı.
Borç stokunun önümüzdeki çeyrek
yıllarda daha da hızlı artması beklenmelidir. 

SÖYLEŞİ
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PROF. DR. ALP ESİN:
İSG’NİN TEMEL DİREĞİ İNSAN SEVGİSİDİR
Hülya Aydın*

Odamız tarafından
“İSG Mevzuatını
Uygulama
Kılavuzu” adlı kitabı

Tasarım, üretim, malzeme, kalite
ve güvenlik konularında yurt dışı
ve yurt içindeki saygın kaynaklarda yayınlanmış altmışın üzerinde
makalesi, bildirisi ve kitapları bulunan Prof. Dr. Alp Esin, son yıllarda
çalışmalarını ağırlıklı olarak İş Sağ-

lığı ve Güvenliği (İSG) alanına yönlendirmiş. Ama Esin’in İSG’ye ilgisi,
aslında oldukça eskilere dayanıyor.
1960’lı yılların başlarında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) adına Ankara
Üniversitesi’nde İSG konusunda bir
sergi düzenlenir ve teknik bir sergi

yayınlanan, Makina
Yüksek Mühendisi
Prof. Dr. Alp Esin
ile meslek hayatı,
kitapları ve İSG
konusunda sohbet
ettik…

*

Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com
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olduğu için ODTÜ’den yardım istenir. O sıra ODTÜ’de öğrenci olan Esin,
sergilenen güvenlik araçları hakkında konuklara açıklama yapmak üzere birkaç arkadaşı ile görevlendirilir.
Serginin başındaki Amerikalı İş Güvenliği Mühendisi Mark Burbridge,
görevli öğrencilerle sohbet ederken
ileride hangi alanlara yöneleceklerini sorar. Esin oradaki birçok öğrenci
gibi bu soruya ileri teknoloji alanlarından bahsederek cevap verir. Cevapları alan Burbridge, öğrencilere
dönerek “Bütün bunlar insan hayatından daha mı kıymetli?” diye sorar.
Esin yanıttan oldukça etkilenir. Ama
o an bunun farkında değildir.

yapılan değişiklikler nedeniyle biraz
gecikme yaşansa da MMO yayını olarak ilk kitabı “Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği” yayınlanır
ve kitabın sonunda bu gençlik anısını paylaşır. Esin artık İSG konulu tüm
kitaplarının sonunda bu anısına yer
veriyor ve “Bunca yıldan sonra insandan daha kıymetli bir şey olmadığını
anladım” diye de not düşüyor…

Kendinizden ve meslek
hayatınızdan biraz bahseder
misiniz?
ODTÜ’den mezun olduktan sonra
bir süre yurtdışında yaşadım. Döndükten sonra, yine ODTÜ’de öğretim
hayatına devam ettim. Doktora sırasında havacılıktaki ileri uygulamalar
üzerine araştırmalar yaptık. Ancak
ülkemizde bu alanda olanaklar oldukça kısıtlıydı ve araştırmalarımız
sınırlı kaldı. Bu yüzden başka alanlara yöneldim. TSE malzeme laboratuvarlarının kurulması, MPM’nin
hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması ve MMO’nun o yıllardaki çabalarına katkıda bulundum.
Yönettiğim tez çalışmaları ile çeşitli

Mezun olup birçok alanda çalıştıktan
sonra, kendi deyişiyle kalite yönetim
sistemi furyası da geçtikten sonra,
AB ile uyum sağlanması için İSG konusundaki mevzuatın da gündeme
geleceğini düşünerek, AB direktifleri üzerinde çalışmaya ve bir kitap
hazırlamaya başlar. İşte o zaman bu
çalışmanın dürtüsünün, Güvenlik
Mühendisi Mark Burbridge’in sergide vaktiyle söylemiş olduğu sözler
olduğunu fark eder. Mevzuatta sık
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endüstriyel ekipmanın yerli olanaklarla imalini sağladım. Yaptırdığım
tez çalışmaları sonucu, 1971 yılında
Başak’tan önce ilk küçük yerli traktörün prototipi ortaya çıktı. Amacım,
yerli üretimle küçük çiftçinin alım
gücü içinde tarımda mekanizasyon
olanağı sağlamaktı.
O yıllar birçok parçanın yerli üretimi yoktu ve prototip çalışmalarında
birçok güçlük yaşadık. Buna rağmen yerli olanaklarla üretilecek bir
küçük traktör ortaya çıkartmak ana
amacından hiç sapmadık. Güç kaynağı olarak yerli imal Gümüş Motor
kullanıldı ve elektrikli marş motoru
yerine kolla çevrilerek çalıştırma gibi
ucuz çözümlere gidildi. O dönemde
dişli kutusu imali imkânsız gibiydi.
Ayrıca, normal dişli kutusu traktörün
maliyetini arttıracaktı. Bu nedenle,
traktörde, bugün birçok otomobilde
kullanılan V-kayış düzeneği ile hız
değiştirme sistemi kullanıldı (continuously variable transmission CVT)
ve kavrama sorunu da bu sistemin
içinde çözüldü. Vites kutusunun
ufaltılması için hız düzeneğinde tırtıllı gelişmiş prototipte V kayışları

29
Ankara’ya döndükten sonra
ODTÜ Meslek Yüksek Okulu’nun
kuruluşunda da görev aldınız
sanırım…

ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi

kullanılması gerekiyordu ve tez öğrencimin akrabası, yurt dışından bavulunda kaçak getirdi. Gereken desteğin sağlanamaması ve Gaziantep
Yerleşkesi’nin kurulmasında görev
almam nedeni ile o zamanın parası
ile 5000 TL’ye mal etiğimiz prototip
traktörün seri üretimine geçilemedi... Başak’da tutunamadı; çünkü küçük traktör olarak pahalı idi ve büyük
traktörlerle rekabet edecek özelliklere sahip değildi. Sonuçta, Türkiye gereksiz yere büyük traktör mezarlığı
oldu ve traktörlerin tasarım amaçları
dışı, dolayısıyla pahalı kullanımı yaygınlaştı. Oysa bizim “ufaklık” da malzeme taşıyabiliyor, sulama, biçme,
vb. işler için de kullanılabiliyordu.

ODTÜ Gaziantep Yerleşkesi’ni
kurmak için bir süre Gaziantep’te
yaşadım dediniz. Bu kararı nasıl
aldınız?
Büyük şehirler dışında güçlü bir eğitim kuruluşunun kurulabileceğini
göstermek için ODTÜ’den bir bölüm hocamızla birlikte 1971 yılında
Gaziantep’e yerleştim ve orada 13 yıl
kaldım. ODTÜ Gaziantep Yerleşkesi

bağımsız Gaziantep Üniversitesi’ne
dönüştükten ve üç yıl yurt dışında
kaldıktan sonra da Ankara ODTÜ’ye
döndüm.
ODTÜ Gaziantep Yerleşkesi mezunlarının hayatta çok başarılı olmaları
en büyük gurur kaynağımdır. Öğrencilerim, Türkiye’de NC programlamasını öğrenmiş ilk öğrenciler olarak
anılırlar. Pratik eğitimine verdiğim
önem nedeniyle çok gelişmiş bir
atölye kurdum. Tüm öğrenci tezgahlarında kullanılan kesici takımlar gerektiğince korunmuştu ve öğrencilerin hepsine gereken KKD verilmişti.
Bir kaza durumunda acilen müdahale için uygun yerlerde eğitime nezaret eden arkadaşların hemen basabileceği imdat düğmeleri, duvarlarda
uygun uyarı levhaları vardı. Kullanım
yakından denetlenirdi. Öğrenci atölyesi İSG açısından özellikle bir dershane gibiydi demek yanlış olmaz.
Ankara’ya döndükten sonra yeni
teknoloji takım tezgâhları için gelişen gereksinimi göz önünde tutarak,
ilk MMO yayınlarımdan birisi olan
Sayısal Denetimli Takım Tezgâhları’nı
yazdım.

O zamanlar YÖK’ün temel ilkelerinden biri, her üniversitenin bir Meslek
Yüksek Okulu olması idi. Gaziantep’te
ODTÜ’nün iki Meslek Yüksek Okulu
vardı. Ama Gaziantep Üniversitesi
kurulunca bunlar oraya bağlandı ve
ODTÜ’ye yenisinin kurulması için
baskı arttı. Ankara’ya döndüğümde,
ODTÜ Meslek Yüksek Okulu’nu kurma görevini üstlendim. YÖK’ün bu
okullar ile ilgili amacı genelde küçük
sanayide görev alacak “ara elemanı”
yetiştirmekti. Bu iş yerlerinin eleman
sayısındaki sıkıntıları belliydi. “Ara
elemanı ister misin?” diye sorulduğunda, küçük işverenler şunu diyecek: “Adı ara elemanı, demek ki bunun altına lazım, üstüne lazım; öyle
ise benim neme lazım?” Bu yüzden
okulu “küçük iş yerinin mühendisini
yetiştirme” ilkesi ile kurdum. Nitekim
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gören,
CNC, robot programlaması öğrenen
yegâne öğrencilerdi. Sonraki değişikliklerle bu okul da emsallerinin
arasına çekildi ve şeklen kapandı.
Eski MYO’nun verdiği mezunlar, bugün önemli sanayi kuruluşlarında üst
düzeyde hizmet veriyorlar. MYO’nun
halen eski programı ile mezun verdiğini sanan kuruluşlardan uzun süre
eleman talebi geldi.

İSG’den önce kalite alanında
çalışmalarınız ve kitaplarınız
olduğunu biliyoruz. Biraz anlatır
mısınız?
Türkiye AB üyesi olma yolunda çaba
gösterirken, bir bölüm AB mevzuatına Türkiye’nin uyum göstermesi
söz konusu oldu. Kalite Yönetim Sis-
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temi ilk dalgadır. Bölümden değerli
arkadaşım Y. Prof. Dr. Macit Karabay
ile Kalite Yönetim Sistemlerini orta
ve küçük ölçekli sanayiye tanıtma ve yerleştirmeyi ödev sayarak
KOSGEB’in yurt genelinde kalite sistemleri seminerleri düzenlenmesi,
küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kurulması yolundaki etkinliklerine katıldık. 400’e yakın küçük ve orta ölçekli
iş yeri ile çalışma olanağımız oldu.
Dolayısıyla çok farklı yerlerdeki ve
düzeydeki kuruluşlarda iş güvenliği
durumunu da görmüş olduk.

elektrik işi yapan bir teknisyen aşağı
düştüğünde, eldeki mevzuatta yüksekte elektrik işleri yapılırken alınması gereken önlemler olmadığından, işveren kusursuz sayılıyordu.
Yeni mevzuat bu konuda evrensel
kurallar getiriyor. Kalemden arabaya, tesisten makinaya iş yapmakta
kullandığın her şeyi iş ekipmanı sayıyor ve iş ekipmanını kullanırken
(kurma, ayar, onarım, bakım gibi etkinlikler de dahil) ortaya çıkabilecek
hastalık veya kaza için işvereni sorumlu tutuyor. Örneğin; çalışan bir
tornavidayı keski yerine kullanırken
eline batırarak yaralansa, yeni mevzuat bunu iş kazası sayıyor. Çünkü
tornavida keski olarak işe uygun olmasa da iş ekipmanı olarak kullanılmıştır. Üstelik işe uygun olmayan iş
ekipmanı kullanarak iş yaptırmak da
yeni mevzuata göre kusur.

O dönemde, başta İstanbul olmak
üzere değişik şehirlerde ve yurt dışında seminerler, açık oturumlar düzenledim ve kalite yönetim sistemi
ile ilgili yayınlar yaptım. MMO adına
"ISO 9000’in Işığında Toplam Kalite,"
"ISO 9000’in Işığında Toplam Kalite
Uygulama Kılavuzu” ve “ISO 9001;
2000 Işığında Hizmette Toplam Kalite” kitaplarını yayınladım.

Yeni mevzuat, yaptırılan işin niteliğini göz önünde tutarak, bir kaza
veya hastalığa karşı tüm tedbirleri
alacaksın diyor ve yalnızca güvenli
sonuç istiyor. Tüm bunların yaşanmayacağı ortamı ve şartları sağlayacaksın diyor. Ama bunun nasıl yapı-

Türkiye’de iş hastalıkları ve iş
kazaları rakamları çok yüksek
seviyelerde. Mevzuatta yapılan
değişiklikler faydalı olmadı mı
sizce?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Yeni
mevzuat eski mevzuattan çok farklı. Eski mevzuat reçeteseldi. Yani
her hükmü “Şunu yap, bunu yapma, şöyle yap” gibi bir tanımdı. Yeni
mevzuat ise; her şeyi tanım yerine
elde edilmesi gereken sonuca bağladı. Bunun bir nedeni, Batıdaki kusur değerlendirmesindeki hukuksal
gelişmelerdir. Eskiden her şey reçetesel yönetmeliklerle tarif edildiğinde, yönetmeliğin yer vermemiş
olduğu bir kaza veya iş hastalığında, işverene hukuksal olarak kusur
verilemiyordu. Örneğin; yüksekte
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labileceğini çoğu kez tarif etmiyor.
Bunlar her iş yerinde farklıdır. Hatta
aynı iş yerinin farklı bölümlerinde
bile farklılık gösterebilir. Bu yüzden
reçetesel bir çözüm her durumda
yeterli ve geçerli olmayabilir. Ayrıca, aynı sonucu sağlamanın değişik yolları olabilir. Çünkü teknolojik
seçenekler çok arttı. Bu nedenle,
yeni mevzuatta reçetesel olmaktan
kaçınılmıştır. Çünkü önlem alınması gereken koşullar eski mevzuatta
yazanlardan farklı, değişik çözüm
seçenekleri var ve iş yerleri daha
çeşitli. Örneğin eski İSG tüzüğündeki hükümlerin çoğu hastaneler,
oteller, AVM’ler gibi işyerleri için
yetersiz ve geçersizdir. Özetle, artık
yapılan işin risklerini ve mevzuatın
beklentilerini göz önünde tutarak,
yeterli ve geçerli önlemleri alma
sorumluluğu tümü ile işverene yüklenmiştir.

Peki bu yeni mevzuatın getirdiği
zorlukları aşmak için neler
yapılmalıdır?
Bizim sorunlara kendimize özgü
çözüm getirme alışkanlığımız yok

31

Eşi, kızı, oğlu, gelini ve torunuyla birlikte.

sayılır. Çoğu konudaki çözümlerimiz ya gereken uyumu sağlamadan
dışarıdan aynen, hatta kerhen alınmış veya yabancı çözümler yalan
yanlış uyarlanmıştır. Yeni mevzuat,
gerekliliklerin yerine getirilmesinde kimseyi sınırlamıyor, yani sadece
sonuca bakılıyor. Sonuçta, yaptırılan
işte kaza veya hastalanma yaşanmayacak ve sen bunu nasıl istiyorsan
öyle sağla diyor. Oysa uygun çözüm
getirmedeki yeteneksizliğimiz yeni
mevzuatın gerekliliklerini yerine
getirmede de zorlanmamıza neden
olmaktadır. Dolayısıyla mevzuatın
beklentisi tam tanımlanamadığında,
getirilecek çözüm yolunun yeterli ve
geçerli olması da şüpheli olacaktır.
Özetle, yeni mevzuat uyarınca alınacak önlemlerin geçerli ve yeterli
olabilmesinin koşulu yönetmelik-

teki beklentilerin, alınması gereken
önlemlerin niteliklerine sadakatle
çevrilmesidir. Bu nedenle son kitaplarımın amacı, iş güvenliği ile ilgili
kesimlere özellikle bu konuda yardımcı olmaktır. Yönetmeliklerin istediklerini yapmak açısından burada
en önemli sorun, tekrarlıyorum çeviri
yapabilmektir. Bunun için yapılan işin
risklerini iyi bilen bilinçli çalışanlar olması veya yetiştirilmesi gerekiyor.

İSG alanında reçetesel yöntemin
olumlu ve olumsuz yönleri
nelerdir?
Artık yapılması gereken, dikkat etmenin gereklerini tariflemek ve yapılmayacakları da anlatmak. Yani
önce tariflenmeli ve daha sonra reçete haline getirilmelidir. Nitekim
çok riskli işler için güvenli iş yapma

usullerinin konulması ileri ülkelerde
yeniden önem kazanmıştır. Söz konusu uygulama bir tür reçeteleşme
ise de kaçınılamazdır. Reçeteleşmenin eleştirilen zararı, eldeki ile yetinerek daha güvenliyi arama dürtüsünü
sınırlamasıdır. Ama modern reçeteleşme çabaları belirli düzeydeki kuruluşları bir araya getirdiğinden, eski
devlet eliyle reçeteleşmeden çok
farklıdır, yani itici gücünü korur. Devlet eliyle reçeteleşmenin en büyük
zararı ise, reçeteye uyulduğunda
herkes daha sağlıklı ve güvenliyi aramaktan vazgeçebilir veya eldeki resmi mevzuatın günün koşullarında
uygun ve yeterli olup olmadığının
üzerinde dahi durulmayabilir.
Makinalar reçeteleşmeye güzel bir
örnektir. Örneğin; ilgili uzmanlar bir
makinanın yaratabileceği tüm zararlı
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etkileri belirleyerek tasarım gerekliliklerini saptadılar. İş ekipmanının
gerekliliklere uygunluğunun sağlanmış olduğunun kanıtı için CE işareti
verilmesi usulünü ve CE işareti olmayan iş ekipmanlarının kullanılamayacağı şartını koydular. Yeni nesil CE
işaretli iş ekipmanlarının kullanımı
sayesinde, iş kazaları her yerde, ülkemizde de azaldı. Ama iş ekipmanları
için asgari gerekliliklerin olması bir
kuruluşun daha güvenli iş ekipmanı
üretmesine engel değildir. Herkes
daha iyiyi arayabilir.

liği, işverenlerin önlem alma konusundaki duyarlılıklarını da olumsuz
etkiliyor. Sonuçta sorunun temeli,
sağlıksız ve güvensiz işyeri ile insana
değer vermemektir. Ucuz Çin mallarının arkasındaki kanı ve canı aklımıza getirmeksizin onları satın almıyor
muyuz? Çalışana verilen değer insancıl değil ise sonuç budur…
İş Güvenliği Uzmanlığı için alınan
eğitimler yeterli mi sizce? Bu uzmanların işverene bağlı çalışmak zorunda olmaları da sakıncalı bir durum
yaratıyor sanırım…

Daha güvenli ve sağlıklı çalışma
usullerinin getirilmesi konusunda
azimli olunmalıdır. Nitekim yakında
yürürlüğe girmiş olan ISO TS 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
Standardının başlıca amacı, bir iş
yerindeki sağlık ve güvenlik uygulamalarının sistemli olması ve geliştirmenin sürdürülmesinin ana amaç
olarak benimsenmelidir. Yol yakın
iken, ISO 45001 uygulamaları için
küçük iş yerlerine yönelik ortak çalışma içinde olunması şarttır.

İş Güvenliği Uzmanlığı tıp uzmanlığı
gibidir. Eğer İş Güvenliği Uzmanıysanız öncelikle insana değer vereceksiniz, ardından o işyerindeki sağlık
ya da kazalar yönünden eksiklikleri
doğru teşhis edip doğru tedavi edebileceksiniz. Yani geçerli ve yeterli
çözümler getirebileceksiniz. Açıkçası
bu kolay bir iş değil ve Türkiye’de çok
az kişi bunu yapabilir. Bir sürü belgeli
kişi yaratmış olmamız çözüm getirilmiş demek değildir.

İşsizliğin de İSG’deki olumsuz
tabloya etkisi var değil mi?

Bir diğer sıkıntı da şu; çözüm zor

Ne yazık ki bir bakıma öyle. Ülke ekonomisi ve işsizlik öyle bir boyutta ki
bir kişi iş göremez duruma gelse on
kişi yerine atlıyor. Ancak söz konusu
durum işsizliğin olduğu her yerde
aynı. AB ülkelerinde bile kaçak gelen işçilerin çalışma şartlarının aynı
olmadığı açıkça söyleniyor. Nitekim
onların kaza oranları da yüksek. Üstelik bunların çoğunluğu bildirimsiz
çalıştığı için kaza ve hastalık sayılarına ilişkin raporlar sağlıklı da değil.
İşsizlik insaniyetsizliğin ve boyun
eğmişliğin derecesini artırır. İşini
kaybetme korkusu ile hastalığını
saklayan çalışanlar özel bir sorun
oluşturuyor. İşsizlerin boyun eğmiş-
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ve uzun vadeli ise kimsenin umuru
değil. Örneğin; bu kadar direktif ve
yönetmelik var. Tonla üniversite ve
kurum var. Ama ancak yabancı kaynaklardan çeviri yapılıyor ve çok bildiğini göstermek için gerektiğinde
İngilizce atıf yapılıyor. Bu direktifleri
yorumlamaya ve genel kullanıma
uygun basitleştirmeye çalışan hiç
kimse yok. Kişi beceremiyor ve ne
yapacağını bilmiyor. Gidin küçük iş
yerlerine, işyeri sahiplerinin çoğu
kendi iş kazası yaşamıştır. Bazıları
da kaza geçirdikçe ustalaşmış sayar
kendini. Düşünün bu kişinin yanına
çırak veriyorsun meslek öğrensin
diye. Kendini koruyamayan biri kendinden daha fazla çırağını korur mu?
Örneğin cinsiyet farkı bile iş kazalarında çok önemli rol oynar. Türkiye’de
erkek adam emniyet kemeri kullanmaz diyen bir zihniyet var. Tüm
bunları toplumsal kültür haline sokamazsak işimiz zor. Trafik sorununu
halledemeyen ülke, İSG’de çok şeyi
halledemez. Çünkü ikisi de benzer
ilkelere dayanıyor. Bu ilkelerden birincisi kurallara uyma, ikincisi kişisel
güvenliğe özen ve üçüncüsü de di-
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ğer kişilerin sağlıklı ve güvenli yaşam
hakkına saygı göstermektir. Bu nedenle, bana göre bunlardan birinde
yol almayı başarırsak diğerini de halledebiliriz. İşin özü kesinlikle bu…

Ülkemizde iş kazalarının yanı
sıra iş hastalıkları konusunda da
tablo oldukça kötü…
Ne yazık ki iş sağlığıyla ilgili problemler hala ortada duruyor. Yani iş kazaları oldukça azaldı ama iş sağlığıyla
ilgili rakamlar yerinde sayıyor. Çünkü
bu konuda ortak çalışma, eğitim ya
da hiçbir şey yok. Düşünün, personel
taşıyan servislerin can pazarı olduğu
bir ülkede, iş yerindeki işçinin canına
kim kıymet verir. Bunlar, bir ülkede
insana verilen değeri gösteriyor.
Aslında bütün dünyada iş hastalıkları iş kazalarından çok daha fazla
yaşanıyor. Ama özellikle iş hastalıklarında Türkiye ne yazık ki çok kötü
durumdadır. Üstelik vakaların hepsi
küçük iş yerlerinde yaşanmıyor. Burada da en temel sorun yine insan

sevgisine dayanıyor. Geçmişte karşılaştığım acı bir örneği paylaşayım.
Devlete ait büyük bir tersane de çalışan bir işçi silikozis hastası olmuştu.
Bu tersaneyi çalıştıran devlet kuruluşunun büyük bir de hastanesi vardı.
Söz konusu işçi de bu hastanenin kayıtlarına göre bu hastane de defalarca kontrolden geçmiş ve muayene
olmuş görünüyordu. Ama ciğerleri
çökene kadar kimse bu işçiye sen
de silikozis başlangıcı var dememiş
bile. Düşünün, bu nasıl bir insanlıktır? Yani her şeyde olduğu gibi İSG’de
de insan sevgisi temel direktir. İnsan
sevgisi olmayan yerde İSG’den bahsetmek mümkün değildir.

İSG uzmanı olan işyerlerinde
belirli periyotlarla İSG eğitimleri
veriliyor oralarda durum nasıl?
Bu konuda da aciz ya da lakayt bir
tutum içindeyiz. İşyerlerinin çoğunda sözde İSG eğitimleri veriliyor. Ne
yapılıyor bu eğitimde? Uzman gelip
yönetmeliği veya talimatı okuyor.
Bunu insan kendi de okusa anlar, se-

nin okumanın ne anlamı var? Senin
esas görevin; o talimatla yönetmelik arasındaki bağıntıyı açıklamak, o
işyerindeki karşılığı ve gereği nedir
bunu anlatmak çalışanlara. Bunu veremiyorsan yaptığının hiçbir anlamı
ve karşılığı yok.
İSG alanında insan psikolojisinin de
rolü büyük. Davranışsal güvenlik birçok riskli işte gereken güvenliği sağlamış. Ben bu konuda üniversitemde
de çalışmalar olsun istemiştim ama
başaramadım. Şöyle düşünün, “akan
su pislik tutmaz” diyen bir zihniyetle
büyüyen bir kişinin temiz su konusunda çok farklı ve yoğun eğitime
ihtiyacı vardır. Kısacası aynı sorun
işyerlerine ve şehirlere göre farklılık
gösterebiliyor. Bu nedenle verilecek
eğitimin sunumunun da çalışanlara
özgü olması gerekiyor.

Türkiye de verilen İSG eğitimlerini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Biz İSG’de bir sürü mevzuatı, ne olduğuyla öğretmeye çalışıyoruz. Mesela
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önerilerini yerine getirmediğinden
kaç iş yerine mevzuattaki yasal işlemler uygulanmıştır? Dişe dokunur,
nesnel geri-besleme var mı? Bu soruların cevapları yok…

Son olarak Odamız tarafından
yayınlanan “İSG Mevzuatını
Uygulama Kılavuzu” kitabından
bahseder misiniz?

Amerikalılar üşenmeyip helikoptere
ilişkin bir konuda beş değişik düzeyde kitap yazmışlar. Helikopterin çok
kritik bir aygıtını gözü kapalı parça
parça toplayacak adamdan, sadece
o aygıtın tozunu alacak adama kadar çalışanın ne yapacağını ayrı ayrı
kitaplarda detaylı ve çizgili/resimli şekillerde anlatmışlar. Düşünün,
böyle olunca başarıyı yakalamak
elbette daha garantili. Bizim hiçbir
konuda bu şekilde bir eğitim verme
alışkanlığımız yok. İSG’de de durum
böyle tabi. Üniversiteliye ders verir
gibi eğitim veriyoruz herkese.

derecede değerlidir. Biz bu anlayışla
fabrikalarda ve iş yerlerinde İSG eğitimleri yapıyoruz. Eğitim diye yazılı
mevzuatı okuyor ve sonra anladın
mı diyoruz. O da bir an önce kurtulmak için veya utandığından anladım
diyor. Kaç yerde eğitimin esaslı pratiği de yapılıyor? Aslında başarının
ölçütü kolay, eğitim verilen kişilere
yaptıkları işin tehlike ve risklerini
sorun ve bakın, kaç kişi eksiksiz sayabiliyor? Bu kadar basit… Ama bizim
her şeyimiz göstermelik. Gidip şu
kadar insana şu eğitimi verdim diye
rapor yazılıyor, bir de imzalatılıyor,
bitiyor. Oysa geri besleme günümüzdeki gelişmenin ana ölçütüdür.
Örneğin; belgeli İSG Uzmanlığı eğitimleri başladığından sonra iş kazalarında azalma ne ölçüde olmuştur?
İSG Uzmanı veya İş Yeri Hekiminin

Mesela İngiltere’de “bilen basitleştirir” diye bir tabir vardır. Ama basitleştirmek bizde ayıptır, hatta küçümsenme nedenidir. Anlatım ne kadar
karmaşık ve anlaşılmaz ise anlatan o
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Bu kitabımın yayınlanan bölümü
birinci cildidir. İkinci cildi de bitirmiş kadar yazdım. Diğer ciltleri tasarlıyorum. Kitaplarımda, yukarıda
konuştuğumuz zorluklara mümkün
olduğu kadar örneklerle de cevap
vermeye çalışıyorum. Örneğin; bir
konuyu anlattım, o konuda şunları yapmazsan şunlar olur dedim ve
gerektiğinde bilirkişi dosyalarımdan
örnekler verdim. Yönetmelik maddesi ne istiyor ne bekliyor ve beklenti
nasıl karşılanacak bunu vurgulamaya çalıştım. Mesela yönetmelik “kaçış
kapısı dışa açılacak” demiş. Kapı dışa
açılacak dediğin zaman yönetmeliğin beklentisini dile getiriyorsun
belki. Ama ben kitapta önlemin ruhuna indim. Şöyle ki; kapı dışa açılır
diyorsun. Bu hiç yoktan iyidir. Ama
gerekeni ve daha iyisini yapmak için
iş güvenliğinden sorumlu olanların
o kapının niçin dışa açılması gerektiğini tüm yönleri ile irdeleyebilmesi
lazım. Bunun için kitaptaki açıklama
ve yorumları bazı yerlerde sorularla
tamladım. Yani okurların kendi örneğini vermesini, kendi mantık zincirlerini kurmalarını amaçladım.
Gücüm yeter se, eldeki yönetmeliklerin günlük hayatımızda daha çok
yeri olanlarına öncelik vererek, diğer
ciltleri yazmaya çaba göstereceğim...
Örneğin; kitabımın ikinci cildi iş ekipmanları ağırlıklı. Ve bu yüzden Oda
üyelerini yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla izleyecek ciltlerin içeriğini
saptamada Odamızdan bolca fikir
alacağım...

ÇEVİRİ
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DEVLET-ÇOK ULUSLU ŞİRKET ORTAKLIĞI
YOLUYLA SANAYİLEŞME: MALEZYA’NIN
MİLLİ OTOMOBİL PROJESİNDEN DERSLER*
Prema-Chandra Athukorala **

1. GİRİŞ
Malezya’nın 1980’lerin sonunda başlayıp 10 seneden kısa
bir süre içerisinde düşük orta gelirli bir ülkeden yüksek
orta gelirli bir ülke olmasını sağlayan dramatik ekonomik
dönüşümünde, imalattaki hızlı büyüme büyük bir rol oynadı. Bundan dolayı, endüstriyel geliştirmeyle ilgili meselelerin, günümüzde Malezya’da “ortadirekten diploma almak” konulu güncel tartışma sahnesinde merkezi bir yer
işgal etmesi anlaşılabilir bir durumdur [1, 2, 3]. Bununla
birlikte, yavaş endüstriyel geliştirme sürecine ve bununla bağlantılı politika reçetelerine ilişkin çeşitli öngörüler
şimdiye kadar ağırlıklı olarak ihracata dayalı endüstrilere
ve özellikle de elektroniğe odaklandı. İronik bir biçimde,
ithal ikameci evreden ihracat genişlemesi yoluyla küresel
ekonomiye entegrasyona geçmekte başarısız olan ve bu
nedenle hayatta kalmak için uzun zamandır süregelen
pozitif ayrımcılık politikasında kökleşen devlet himayesine yaslanmaya devam eden diğer çeşitli sanayilere

*
**

çok az ilgi gösterilmiştir. Bu makalenin amacı, politika
tartışmalarında göze çarpan bu açığı, 1980’lerin başında başlatılan devlet destekli endüstrileşme programının
zirvesi olan milli otomobil (Proton) projesinin akıbetinin
üzerinde de durarak, Malezya’nın otomobil endüstrisinin
güncel durumunu ve büyüme yörüngesini irdeleyerek
resmetmektir.
Otomobil endüstrisi, birçok ülkede istihdam kaynağı,
teknolojik uzmanlık ve geriye doğru bağlılık vasıtasıyla
diğer sektörleri de teşvik ediyor olması nedeniyle, büyüme faktörü olarak endüstriyel kalkınmanın hedefi olmuştur. Otomobil, farklı üretim süreçlerini ve faktör oranlarını
içine alan çok sayıda parçadan ve bileşenden oluşan karmaşık bir üründür. Son yirmi yıldan fazla bir süre içerisinde, dünya otomobil endüstrisinin yapısında, idaresinde
ve performansında devasa bir dönüşüm gerçekleşmiştir ve bu durum çevre ülkelerin küresel otomotiv üretim
ağına katılmasına olanaklar sağlamıştır [4, 5]. Yaklaşık
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olarak 1980’lerin ortalarına kadar, otomobil firmaları tekil ülkelerdeki piyasalara hizmet etmek için o ülkelerde
üretim merkezleri kurmak suretiyle, ağırlıklı olarak çoklu
piyasa operasyonlarıyla meşgul oluyordu. O tarihten bu
yana otomobil endüstrisi imalat, kaynak kullanımı ve pazarlamanın artan bir şekilde uluslararasılaşması ("crossnational") bakımından küresel olarak gittikçe entegre hale
gelmiştir. Üretim standartları artan bir şekilde evrensel
hale gelmiş, buna üretim sürecinde jenerik teknolojiden
modüler teknolojiye belirgin bir geçiş eşlik etmiştir. Bundan dolayı parça ve bileşen üretimi, çeşitli montajcıların
tedarikini sağlamak için hızla büyümüştür. Bu bağlamda,
otomobil üreticileri arasındaki yoğun rekabet, otomobil
endüstrisinin coğrafi yayılımını, olgun endüstrileşmiş ülkelerin ötesine taşımıştır. Düşük maliyetli üretim yerleri
arayışı, çok uluslu otomotiv şirketlerinin çevre ülkelerde
yeni bir üretim fabrikaları kurma dalgasına yol açmıştır.
Bu makale, Malezya’nın neden beklenen kalkınma göstergelerini sağlayan ve uluslararası olarak rekabet edebilir
bir otomobil endüstrisi geliştirmekte başarısız olduğuna
ilişkin kavrayışımızı genişletmeyi ve böylece, küresel otomobil endüstrisindeki hızlı yapısal dönüşüm döneminde
daha iyi sonuçlar elde etmek için politika çerçevesi çizmeye yardımcı olmayı hedefliyor.
Makalede beş ana bölüm bulunuyor. Birinci bölümü oluşturan bu girişten sonra, Bölüm 2, otomotiv endüstrisi ile
ilişkili Malezya siyasal rejiminin evrimini gözden geçiriyor. Bölüm 3, milli otomobil projesinin rolüne vurguyla,
otomotiv endüstrisindeki büyümeyi ve yapısal değişimi
anlatıyor. Bölüm 4, ticaretin serbestleştirilmesi ve küresel otomotiv endüstrisindeki dönüşüm bağlamında milli
otomobilin karşılaştığı meydan okumaları ve onun nihai
ölümünü inceliyor. Son bölümde temel bulgular ve politika çıkarımları özetleniyor.

2. POLİTİKALAR
Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi,
Malezya’da da otomobil endüstrisi, ithal ikamesi yoluyla
endüstriyel kalkınmanın ilk hedeflerinden biriydi. Eylül
1963’te, Malezya hükümeti bir otomobil endüstrisinin
kurulmasını teşvik etme eğiliminde olduğunu duyurdu,
buna endüstrileşme programına itki vermek için otomo1
2
3

“Ministry of Trade and Industry”
“Motor Vehicle Assembly Committee”
“completely knocked down”
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bil montajıyla başlanacaktı. Ticaret ve Endüstri Bakanlığı
(MTI1) otomobil sektörünü yönetmek için Motorlu Taşıt
Montaj Komitesi (MVAC2) adında, işlevleri arasında fiyat
yönetimi, ithalat düzenlemesi, yerli içeriklerin özendirilmesi ve montajcıların, markaların ve modellerin sayısının
kontrol edilmesi bulunan departmanlar arası bir daire
kurdu. Arthur D. Little Inc. tarafından Şubat 1966'da yapılan fizibilite çalışmasına dayanarak koruyucu tarifeler
getirildi. İlk aşamada tarife oranları, motor kapasitesine
bağlı olarak montajlı araçlarda %30 ila %80 arasında, tamamıyla demonte (CKD3) kitler ve otomobil parçalarında
ise %20 ila %30 arasında değişti [6].
İlk montaj tesisi olan Swedish Motor Assemblies (Volvo
ile ortak girişim) 1967 yılında faaliyete geçti. Sonraki üç yıl
boyunca hükümet, Malezya’da faaliyete geçmesi için altı
ayrı montaj tesisine daha onay verdi. 1980 yılına gelindiğinde Malezya’da 25 markadan 122 model binek otomobil ve ticari araç üreten 11 montaj tesisi bulunuyordu.
Fiat, Mitsubishi, Volvo, Honda, Peugeot, Mercedes Benz,
Toyota, Daihatsu, Ford, Chrysler, Land Rover, Citroën, Malezyalı (çoğunlukla Çinli) ortaklarla özsermaye ve/veya
teknik bağlantılar yoluyla montaj faaliyetlerine katıldı.
1974’e gelindiğinde yıllık yerel olarak montajlanan otomobil sayısı 48.000’a ulaşmıştı. Büyük otomobil parçaları
üreten firmalar çoğunlukla yabancı, ağırlıklı olarak da Japonlara ait şirketlerdi [7].
Yerli montaj endüstrisinin doğumundan sonraki birkaç yıl
içerisinde, yerel olarak montajı yapılan otomobillerdeki
düşük yurt içi katkı Malezya için büyük bir endişe kaynağı
haline gelmişti. O zamanlarda, yerli kapsam ortalama olarak %10’dan daha azdı ve çoğunlukla lastik, batarya, boya
ve filtreyle sınırlıydı, ki bunlar montajlanan bir otomobilin
değerinin %5’inden azına tekabül ediyordu. 1972 yılında,
hükümet bir yerlileştirme tedbiri uygulamaya başlayarak,
1972’de %10 olan yerli kapsamı 1982 yılına gelindiğinde
%35’e çıkarmayı hedeflemişti [8].
1979 yılında MVAC, yerlileşmeyi daha fazla teşvik etmek
için ‘zorunlu çıkarma programı’nı gündeme getirdi. Bu
politika, belirli bileşenleri yerli uygunluk durumlarına
bağlı olarak ithalat onay listesinden çıkarmak suretiyle,
yerli parça üreticilerine piyasa fırsatları yaratmayı içeri-
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yordu. 1980’lerin başında, 200 parça ve aksam üreticisi
vardı ve yine 1980’lerin başına gelindiğinde yerel olarak
montajlanmış otomobillerdeki yerli kapsam seviyesi %20
civarına ulaşmıştı [9].
‘Milli otomobil’ politikası
Kasım 1980’de, Ticaret ve Endüstri Bakanı Dr Mahathir
Mohamad (sonraki yıl başbakan olacaktı) ‘imalat sektörünün temellerini kuvvetlendirmeyi’ hedefleyen devlet
destekli ağır sanayi projesini ilan etti [10]. Proje, özel yatırımcıların oluşması uzun süren yüksek maliyetli, yüksek
riskli girişimlere yönelik temkinliliğinin üstesinden gelmek için, doğrudan devlet müdahalesinin gerekli olduğu
ön kabulüne yaslanmıştı. Aynı zamanda devlet desteği,
Yeni Ekonomik Politika (NEP) ile belirlenmiş etnik yeniden
bölüşüm hedeflerine ulaşmanın da bir yolu olarak görülüyordu 4.
Kasım 1980’de, bir kamu şirketi olan Malezya Ağır Sanayi
Birliği (HICOM), yeni ekonomik politikanın uygulanmasında en tepeki hükümet organı olarak hareket etmek
üzere kuruldu. HICOM’un görevi petrokimya, demir ve
çelik, kağıt ve kağıt ürünleri, makine ve ekipman, genel
mühendislik, nakliye ekipmanı ve inşaat malzemesi gibi
alanlarda endüstriler kurmaktı. HICOM’nin endüstrileşme programının sembolü, HICOM ve Mitsubishi Motor
Corporation’ın ortak girişimi olan milli otomobil şirketi
Perusahaan Otomobil Nasional (Proton) idi. Ortak girişim
anlaşması Mayıs 1983’te imzalandı. Mitsubishi, özermayenin %30’una katkı koyarken, HICOM’dan gelen bilanço
da Mitsubishi tarafından tanzim edilen 33 milyon yenlik
krediyle finanse edildi.
Proton projesi, o zamanlar Güneydoğu Asya’nın milli
otomobil endüstrisi geliştirmek için devlet tarafından
yürütülen en iddialı projesi olarak manşetlere çıktı. Malezya, var olan özel sektör otomobil üreticilerini, devlete
ait bir işletme ve bir çok uluslu şirket (ÇUŞ) arasındaki ortak girişim şirketiyle değiştirmeyi hedefleyen bölgedeki
ilk (ve şimdiye kadarki tek) ülkeydi. Milli otomobil şirketinden otomobil endüstrisini rasyonelleştirmesi, parça,
aksam ve diğer yardımcı endüstrileri teşvik etmesi ve
4

5
6

uzun süredir yabancı sermaye ve yerli etnik Çin sermayesinin egemenliği altında bulunan otomobil endüstrisine
Bumiputera’nın katılımını artırması bekleniyordu. Projenin başladığı sırada, yurtiçi montaj ÇUŞ tarafından ya tam
bağlı ortaklıklar ya da yerli firmalarla yapılan ortak girişim
anlaşmaları yoluyla üstleniliyordu (tam bağlı ortaklıklar
%27, Çinli firmalarla ortak girişimler %43, Malay firmalarıyla ortak girişimler %30 [6].
Ağır sanayi hamlesi altında teşvik için ayrılan otomobil
endüstrisine ve diğer endüstrilere, yüksek gümrük tarifesi koruması sağlandı [11]. İlk etaptaki otomobil gümrük
tarifesi, tamamen sökülüp takılabilir (CKD) kitler ve otomobil parçalarında %40 ila %60 arasında, Proton’a tahsis
edilmiş 1200cc ve 1600cc motor kapasiteli araçlara en
yüksek oranlarla birlikte tamamen monte edilmiş (CBU)
otomobillerde %80 ila %150 arasında değişiyordu. Proton ayrıca, korumalı piyasadaki çeşitli vergi indirimleri
ve doğudan olmayan sübvansiyonlar aracılığıyla diğer
otomobil üreticilerine karşı rekabet üstünlüğü sağlıyordu. Proton otomobilleri, CKD kitlerinde uygulamaya yeni
konan %40’lık ithalat vergisinden ve bunun yanı sıra satış vergisi, çeşitli oranlardaki ÖTV ve (motor kapasitesine
bağlı olan) motorlu taşıtlar vergisi gibi iç vergilerden de
muaftı. Malezya Endüstriyel Kalkınma Kurumu (MIDA6),
(doğrudan veya kuraldışı olarak) diğer otomobil üreticilerini, (resmi veya gayriresmi olarak) yalnızca proton
araçlarıyla doğrudan rekabet etmeyen sınırlı kapsamdaki
modelleri üretmeye zorlamaya başladı [7]. Sonraki yıllarda, milli otomobilleri satın almaları için memurlara düşük
faizli krediler verildi.
1983 yılında, (Kuala Lumpur’a 15 km mesafedeki) Shah
Alam’da bulunan HICOM’un sanayi bölgesinde ilk Proton
fabrikası inşa edildi. Fabrika, 1988 yılına kadar kapasiteyi 120.000'e çıkarma yükümlülüğüyle, 80.000 otomobil
üretmek üzere tasarlandı. İlk Proton otomobilinde (Proton Saga, 1300cc ve 1500cc motorla) Mitsubishi Lancer
temel alındı. 1990’ların sonunda, Janjung Malin’deki Proton City’de ikinci fabrika, (2. aşamada 500.000’e çıkarma
yükümlülüğüyle) 250.000 başlangıç kapasitesiyle kuruldu.

Malezya hükümeti, 1971 yılında, ulusal birliği ve toplumsal uyumu korumak hedefiyle, daha çok kırsaldaki düşük gelir getiren faaliyetlerle ilgilenen Malaylar (Bumiputeralar) ile ekonominin modern sektörleriyle ilgilenen çoğunlukla Çinli diğer etnik gruplar arasındaki ekonomik statü uçurumunu yok etmek için hayli kapsamlı bir pozitif ayrımcılık paketini uygulamaya
soktu.
“Heavy Industries Corporaton of Malaysia”
Malaysian Industrial Development Authority”
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Ağır sanayi stratejisinin uygulamaya konulmasından
dört yıl sonra, Malezya hükümeti, ülkenin bağımsızlığını
kazandığı 1957’den beri en kötüsü olan dünya emtia fiyatlarının çöküşüne yakalandı. Bir önceki beş yılda yıllık
yaklaşık %8 büyüyen ekonomi, o dönemde Malezya’nın
ihracat kompozisyonuna hakim olan kalay ve palm yağı
fiyatlarındaki keskin düşüşün sonucu olarak, 1985-86’da
%1 daraldı. Resesyonun en kötü vurdukları arasında motorlu araç projesi de bulunuyordu. Bu yetmezmiş gibi,
zayıflayan ekonomi ve bunun sonucundaki ödemeler
dengesi açığı, Malezya para birimi ringgitin belli başlı
ticaret ülkelerinin para birimlerine göre değerinin düşmesine neden oldu. Bu durum, Eylül 1985’te imzalanan
Plaza anlaşmasının ardından Japon yeninin değerindeki
sert yükselişle birleşince, Proton’un kuruluşundaki yen
kredisinin ödeme yükü ringgit cinsinden arttı. Yenin değerinin artmasıyla CKD’lerin ringgit maliyetleri de sert bir
biçimde yükseldi ve Proton’un üretim maliyetini artırdı.
Bu istikrarsız ortamda, 1988 yılında hükümet kapasiteyi
genişletme ve proton otomobillerini ihraç etmeye başlama karşılığında Proton’un yönetimini Mitsubishi’nin yönetimi altına almayı tercih etti.
Proton’un Mitsubishi ile olan birliği, Malezya’nın uluslararası olarak rekabet edebilir bir milli otomobil endüstrisi
kurma hedefinin Mitsubishi’nin küresel kâr maksimizasyonuyla belirlenen şirket stratejisi hedefiyle uyuşmaz
olması nedeniyle kısa bir süre içinde büyük bir yük altına girdi. İki faaliyet alanıyla ilgili çıkar çatışmaları ortaya
çıkmaya başladı: parçaların ve aksamların yerli olarak üretilmesi ve milli otomobilin ihraç edilmesi. İlki söz konusu
olduğunda, Malezya hükümeti kendi milli otomobilinin,
Japonya’daki ana şirketinden ithal ettiği parçaları ve aksamları kullanan Mitsubishi’nin damga vurduğu bir araçtan fazlası olmasını istiyordu. Ortak girişim anlaşmasında
Mitsubishi, Proton otomobillerindeki yerli kapsamın artırılması hedefini kabul etmişti. Bununla beraber, pratikte,
onları sık sık ‘kalitesiz’ olarak damgalayarak, yerli aksamları kabul etmeye gönülsüz davrandı.
Mitsubishi ile milli otomobil için yerli içerik üzerine Ortak Koordinasyon Komitesi (JCC7, MTI tarafından otomotiv endüstrisinin yerlileştirilmesini denetlemek amacıyla
kurulan bir komite) arasında, yerel olarak elde hazır bulunan parça ve aksamların ithalat listesinden çıkarılması
meselesinde sık sık çatışma yaşanıyordu. Mitsubishi’nin
7

“Joint Coordinating Committee”
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kalite endişelerini doğrulayacak standart bir prosedürün
olmayışı ve Mitsubishi’nin firma içi işlemlerde fiyatları
belirleme gücü nedeniyle çoğu durumda JCC’nin müdahalesi hemen hemen faydasızdı. Orijinal ortak girişim anlaşması kapsamında, Mitsubishi aynı zamanda Proton’un
diğer rekabetçi kaynaklardan aksam satın alımlarına karşı
çıktı. Örneğin, Malezya hükümeti tarafından gelecek nesil Proton otomobillerinde kullanılmak üzere Malezya’da
yüksek kaliteli ABS fren sistemleri üretmek için ortak bir
girişim kurma denemesinden, Mitsubishi yönetiminin
muhalefeti nedeniyle vazgeçildi.
Milli otomobilin ihracatı söz konusu olduğunda, Mitsubishi ile yapılan orijinal anlaşma, Proton otomobillerin
ihracatını de facto olarak kısıtlayan bir içeriğe sahipti:
Anlaşmaya göre Mitsubishi, iç piyasa için otomobil üretimine beş yıl boyunca yardımcı olacaktı. Dr. Mahathir’in
projenin planlama aşamasında Mitsubishi’ye ihracat konusunda baskı yapmaması, iç piyasanın hızlı büyümesinin Saga’ların çoğunu soğuracağı varsayımından kaynaklanmış olabilir. Bununla beraber, projenin yaşayabilmesi
için ihracat ihtiyacı, ekonomik krizin ardından yurtiçi otomobil piyasasının çökmesiyle birlikte açık hale geldi. 1985
yılında Başbakan Mahathir birdenbire, ticari üretimin
başlamasından iki yıl sonra Proton’a ihracata başlaması
talimatını verdi. Resmi olarak, Mitsubishi bu teklifi düşünme sözü verdi, ancak hiçbir zaman bu söz üzerine hareket
etmedi. Büyük ihtimalle, Mitsubishi’nin, Japonya, Tayland
ve diğer yerlerde üretilen 1-3 ve 1-6 litre aralıktaki kendi
otomobilleriyle doğrudan rekabete girecek bir aracı ihraç
etmek için pek az nedeni vardı. Üstelik Mitsubishi yönetimi, Saga’nın düşük kalitesinin Mitsubishi’nin imajına
zarar vereceğine ilişkin endişelerini de sık sık dile getirdi.
Yerel tedarik ve ihracat kararları üzerinde yaşanan çıkar
çatışmasına ek olarak, Malezyalı yetkililer, Mitsubishi’nin
sağladığı eski teknoloji karşılığında ödenen yüksek yönetim ve teknoloji ücretleri ile Mitsubishi’nin küresel ağından
ithal edilen yüksek maliyetli otomobil parçaları nedeniyle
gittikçe daha fazla endişe duyar oldular [9]. Bu faktörler,
Malezya hükümetini Mitsubishi’yi es geçerek diğer küresel ortaklarla birlik oluşturmaya yöneltti.
Başbakan Mahathir 1991 yılında, yeni bir düşük orta sınıf
otomobil piyasası yaratmak amacıyla, doğrudan Proton
modelleriyle rekabet etmeyen küçük sınıf otomobiller
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üretecek ikinci milli otomobil şirketi Perodua (Perusahaan Otomobil Kedua veya İkinci Otomobil Kuruluşu) hakkındaki planları açıkladı. Mitsubishi’nin aynı motor kapasitesinde küçük sınıf otomobiller üretebilme kapasitesi
olmasına rağmen, ortak girişim ortağı olarak bir başka
Japon şirketi (Toyota ile bağlantılı) Daihatsu seçildi. Yeni
şirket 1993 yılında kuruldu ve 1994 yılında 1.000cc’den
düşük motor kapasitesi olan ve aynı tarife imtiyazları, vergi iadeleri ve Proton’un sahip olduğu diğer hususi devlet
destekleriyle birlikte Proton Saga’dan çok daha ucuza mal
olan ilk otomobilinin (Kanchil) üretimine başladı.

Tablo 1. Milli Otomobil Üreticilerinin Yurt İçi Otomobil Satışları ve
Pazar Payları, 1985-2012
Toplam

Milli Otomobillerin Payları

(Adet)

Toplam

Proton

Perodua

1985

63857

12.0

12

1990

80420

64.2

64.2

1995

224991

80.2

62.5

17.7

2000

282103

92.7

63.4

29.2

2005

416692

81.9

40.3

34.9

2006

366738

73.8

32.2

41.6

2007

442885

74.7

30.3

42.4

2008

497459

72.3

29.2

43.1

2009

486342

---

---

---

2010

543594

---

---

---

2011

535113

59.6

26.4

33.2

2012

552189

52.6

22.5

30.1

İlk üç Proton modelinin (Saga, Wira ve Iswar) üçünde
de Mitsubishi platform modeli temel alınmıştı. Bunun
ardından, makyajlı Proton Saga olan Iswara’nın tasarımı
için İngiliz mühendislere başvuran Proton, daha sonra iki
yeni modelin üretimi için Citroën ve onun yerel ortağıyla
(Diversified Resource Bhd) işbirliği yaptı. 30 Ekim 1996’da
Proton, küresel otomobil endüstrisindeki önde gelen
bağımsız mühendislik hizmetleri ve teknoloji tedarikçisi Lotus Group International Ltd’nin çoğunluk hissesini
(%64) elde etti. Lotus, 2004 yılında faaliyete başlayan yeni
Tanjum Malim fabrikasında üretilecek olan otomobillerin
(kod adı Wira olan Proton Gen-2 ile başlamak üzere) tasarımıyla meşgul oldu.

--- Veri bulunmuyor
Kaynak: 1985-2000: [12]; 2001-09: Malezya Taşıt Tüccarları Birliği
http://www.maa.org.my/info_summary

Nihayetinde, Mitsubishi Proton’daki hisselerini 2004 yılında Khazanah National BHD’ye (devletin yatırım kolu)
sattı. Ondan beridir Proton tamamiyle Malezya’nın sahip
olduğu ve yönettiği bir şirkettir ve Mitsubishi’yle olan
bağlantısı sadece emsallere uygunluk anlaşmaları aracılığıyla satın alınan bazı otomobil aksamlarıyla sınırlıdır.

lindiğinde bu iki şirket 1600cc’nin altındaki otomobillerin yurt içi piyasasını neredeyse tamamen ele geçirmişti.
Yerli olarak üretilen parçaların sayısı, 1985’teki 228’den
1990’ların sonundaki 4850’ye yükselmişti ve Proton otomobillerindeki yerli içeriğin oranı %80’in üzerine yükselmişti.

3. PERFORMANS

Proton’un yurt içi piyasaya hızlı girişi, büyük ölçüde devlet politikası tarafından suni olarak yaratılan fiyat rekabetine yaslanmıştı (yukarıdaki bölüme bakınız). İthal edilen
parçlara yönelik ithalat vergisi imtiyazı ve diğer vergi imtiyazları sayesinde, Proton başlangıçta kendi otomobillerini 1-3 ila 1-5 litre sınıfındaki eşdeğer markalara göre en az
%10 daha ucuz fiyatlandırabildi. Genel gümrük vergisi seviyelerindeki artış ve milli otomobil müşterilerine yönelik
düşük faizli krediler biçimindeki ilave devlet destekleriyle birlikte, takip eden yıllarda fiyat farkı daha da arttı ve
1990’ların sonunda %20 civarına erişti. Proton’un yarattığı ‘rekabet’ karşısında diğer otomobil üreticileri üretimlerini dramatik biçimde azalttı, operasyonlarını durdurdu
(Ford ve Mazda) ya da üretimlerini Proton otomobilleriyle

İlk Proton Saga, 1985 yılının Ağustos ayının sonunda,
planlanan tarihten neredeyse bir yıl önce Proton montaj
hattından çıktı. Yeni otomobilin değerinin %47’si yerli
kapsamdan oluşuyordu, diğer yerel olarak montajı yapılmış araçlarda bu oran %35’ti. O yıl içerisindeki toplam
satış (70.000 otomobil), tüm binek otomobil satışlarının
%45’ine karşılık geliyordu. Sonraki iki yıl boyunca, ekonomik resesyon nedeniyle üretim 33.500’e geriledi ancak 1990 yılında 82.000 birimle hızla toparlanarak toplam satışların %70’ini oluşturdu. O zamana gelindiğinde
yurt içi katkı %80’e ulaşmıştı. 2000 yılına gelindiğinde,
iki milli otomobil şirketi yurt içi otomobil piyasasının
%90’ını ele geçirmişti (Tablo 1). 20. yüzyılın sonuna ge-
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rekabet etmeyen ticari araçlara ve/veya yüksek fiyatlı otomobillere kaydırdı.
Bununla birlikte, yurt içi satışların genişlemesi, Proton'un
ölçek ekonomilerine ulaşması için yeterli değildi. 1990’lar
boyunca, yıllık üretimi, tekil bir fabrika için minimum üretim verimliliği ölçeği olan 200.000 birimin altında kaldı
[6], bunun nedeni ihracat piyasasına girememesiydi. Bundan dolayı Proton, hayatta kalması büyük ölçüde devletin
İşçi Tasarruf Fonu ve devlet petrol şirketi Petronas aracılığıyla, periyodik olarak imtiyazlı koşullarda sermaye enjeksiyonu yapmasına bağlı olan yüksek maliyetli bir üretici
olarak kalmaya devam etti [13].
İhracat piyasasına nüfuz etmek, 1980’lerin ortasındaki
resesyon sırasında satışlarının dikey bir biçimde düşmesinden beri, Proton’un temel odak noktası oldu.
Mitsubishi’nin ihracatla uğraşmaya gönülsüz olması dikkate alındığında, Proton’un Malezyalı yönetimi
Mitsubishi’den bağımsız piyasa kanalları geliştirmeye
odaklanmaya başladı. Birçok ülkedeki otomobil satıcılarıyla anlaşma yapmaya çalıştılar, ancak bir Mitsubishi otomobilini Mitsubishi’yle ilgisi olmayan bayiler aracılığıyla
satmanın göz korkutan bir görev olduğu ortaya çıktı.
1984 yılında Proton, iş dünyasının ünlü Malay simalarından olan Kushiri ile birlik olarak ihracat firması Edarlaus Enterprise’ı kurmak istedi. 1984’ün sonunda, Proton
(Edarlaus aracılığıyla), Birleşik Krallık’taki bir otomobil
satıcısı ve halihazırda ülkedeki ucuz otomobil segmenti
piyasasının ihtiyacını karşılayan 11 araç markasının dağıtımının özel bayilik haklarına sahip Mainland Investment
ile anlaşma imzaladı. Başlangıçta, Birleşik Krallık’taki
Japon Teknolojisi, Malezya Stili bayrağı altında yapılan
Proton Saga tanıtımı bazı başarılar kazandı. Saga, Sovyet
Lada ve Yugoslav Zastava ile başarılı bir şekilde rekabet
ederek onları nihai olarak Birleşik Krallık piyasasından
attı. 1990’ların sonuna gelindiğinde Birleşik Krallık’taki toplam yıllık Saga satışı 10.000’in üzerine çıkmıştı.
Bununla birlikte, bu başarı kısa ömürlü oldu. Proton’un
‘ucuz ancak düşük kaliteli’ imajının üzerinde hızlı bir şekilde daha iyi bir imaj elden Japon ve Kore otomobillerinin yoğun rekabetiyle karşılaşınca, takip eden yıllarda
satışlar sert bir biçimde düşmeye başladı. Toplam satışlar
2002’de 2.752’den 2008’de 1.518’e, oradan da 2009’da
960’a geriledi.
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Aralık 1986’da, Proton, Bricklin Industries Inc. of New York
ile bir niyet mektubu imzalayarak, şirketi kârlı ABD piyasasındaki yegane dağıtımcısı olarak tayin etti. Bricklin, ilk yıl
(1988) 100.000 Saga satma planını gündeme getirdi. Ancak Bricklin, ABD’li yetkililerden Proton Saga ithalatı için
teknik onay alamadığı için anlaşmadan çekildi ve sonrasında görülen dava Proton’a milyonlarca ringgite mal
oldu. Anlaşmanın, Proton’un ihraç modelinin Amerikan
güvenlik standartlarını karşılayamadığı ve Mitsubishi’nin
yeni yönetim ekibinin (Proton’un yönetimini 1988’in ortalarında devralmışlardı) kalite güvence konusundaki sorumluluğunu basitçe sakınarak ‘örtük reddetme’ yoluyla
anlaşmadan feragat etmeyi garantiye aldığına ilişkin gayriresmi kanıtlar mevcuttu.
Bunların yanı sıra Proton’un Avustralya, Yeni Zelanda,
İrlanda, Trinidad ve Tobago, Sri Lanka ve Çin gibi çeşitli
ülkelerin pazarlarına girme denemesi çok küçük başarılar
elde etti. Şirket, bu pazarların bazılarından (örneğin Yeni
Zelanda ve İrlanda) birkaç yıl sonra çıkarken, diğer ülkelerdeki satışları, herhangi bir pazar payı kazancı göstermeksizin, ihmal edilebilir düzeyde kaldı.
2000’lerin başlarında, toplam satışlar içerisindeki ihracat
payı %10’dan azdı. Hatta ihracatın şirketin bilançosuna
net katkısı brüt rakam tahminlerinden daha da azdı çünkü Birleşik Krallık ve diğer yurt dışı piyasalarda satılan
otomobiller Malezya’da satılanlara göre kayda değer biçimde daha düşük fiyatlıydı. Dahası, özel olarak Malezya
piyasası için tasarlanmış bir otomobilin ihracatı, aracın
ihraç edilen ülkelerin güvenlik yönetmeliğine uygun olması için modifiye edilmesini gerekli kılıyordu. Bunun
anlamı, bu modelleri yapmanın yurt içi piyasada satılan
modelleri yapmaktan daha maliyetli olduğuydu.
Proton otomobilleri başından itibaren, hatta yurt içi pazarında bile, ‘ucuz otomobil imajı’ndan muzdarip oldu,
çünkü Proton’un pazarlama stratejisi, piyasaları kazanmak için, büyük oranda kaliteden çok fiyata dayalıydı. Dr.
Mahathir’in ilk Proton Saga’yı Eylül 1985’te Shah Alam
fabrikasındaki montaj hattından resmi bir törenle çıkarmasından hemen sonra, yerel mizah figürleri Proton
Saga’ya ‘Proton Haga’ (‘indirimli fiyat’ Proton anlamına
gelmektedir) ünvanını verdiler. Bu imaj, hem yerel hem
de yurt dışı müşterilerinin aklına derin bir şekilde kazındı.
Proton bu kötü imajı, kalite iyileştirmeleri yoluyla silmede
başarısız oldu. J.D. Power tarafından yapılan tüketici algısı
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Şekil 1. Malezya ve Tayland’da Otomobil Üretimi(*), 1999-2012 (‘000 birim)
Not: (*) Üretim, ‘binek otomobiller’ ile hafif ticari araçların, ağır ticari araçların, ağır otobüs ve tur otobüslerinin de içinde yer aldığı ‘ticari araçları’ kapsamaktadır.
Kaynak: Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA) internet sitesinden (http://www.oica.net) derlenen veriler

anketinde, Proton otomobilleri devamlı olarak kullanıcı
tatmin ölçeğinin en alt sıralarında yer aldı. Yakın zamanda
Malezya’daki otomobil sahiplerine yönelik ulusal çapta
yapılan bir ankete göre, 14 marka içerisinde Proton, yalnızca diğer Malezya milli otomobili Perodua’nın üzerinde
yer alarak, sondan ikinci oldu [14].
İhracattaki güven verici olmayan sonuç, yurt içi piyasanın
küçük boyutunun Proton’un operasyonları üzerinde ciddi
bir kısıt olmaya devam ettiği anlamına geliyordu; sınırlı
yurt içi piyasası, birim üretim maliyetini azaltabilecek ölçek ekonomilerinin realize olmasını olanaksızlaştırıyordu.
Kuvvetli bir ekonomik akıl yürütme yerine siyasi menfaatin harekete geçirdiği üretim kapasitesini ikinci ve büyük
bir fabrika kurarak genişletmek ve otomobil piyasasının
alt ucunda yer alan tüketicilere hitap eden ikinci milli
otomobil şirketinin rekabeti de muhtemelen Proton’un
sorunlarına katkı yaptı.
Malezya ve Tayland’daki otomobil üretimi ve ihracatı Şekil
1 ve Şekil 2'de karşılaştırılmaktadır. Tayland’la karşılaştırma, Malezya’nın milli otomobil siyasetinin cansız sonuç-

larını göstermek için idealdir. 1960’larda ve 1970’lerde,
Tayland’ın otomotiv endüstrisi siyaseti Malezya’dakine
çok benzerdi. İthal ikameci endüstrileşme programıyla
uyumlu bir şekilde, her iki ülkede de devlet, yurt içi piyasaya hizmet vermek için montaj planları hazırlama konusunda yabancı otomobil üreticilerini ikna etmek amacıyla
gümrük vergilerini kullandı. Sonrasında yerli kapsam gereksinimleri, başlangıç aşamasındaki otomobil endüstrisini geriye doğru bağlantı oluşturmaya mecbur kılmak
için uygulanmaya başladı. Bununla beraber, aşağı yukarı
1980’lerin ortalarından itibaren Tayland, Malezya’nın devlet destekli yurt içi piyasaya yönelik stratejisinden keskin
bir vazgeçişle, yurt içi otomobil endüstrisini küresel olarak
entegre edebilmek için, Çok Uluslu Şirketlerin katılımının
merkezinde durduğu özel sektörün liderliğinde bir büyümeyi benimsedi [15, 16].
1990’ların başında iki ülkenin üretim seviyeleri çok farklı değildi ancak takip eden yıllarda fark hızla açıldı (Şekil 1). 2012’ye gelindiğinde, Malezya’nın toplam üretimi
Tayland’ın toplam üretiminin yalnızca üçte biriydi. Açılan
farkın başlıca açıklaması, Malezya otomobil endüstrisinin
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Şekil 2. Malezya ve Tayland’ın Otomobil İhracatı, 1990-2012
Kaynak: UN Comtrade veritabanından derlenen veriler

ihracat piyasalarına giremeyişidir (Şekil 2). 1990 yılında,
toplam otomobil ihracatının (araç ve parça) değeri, Tayland’ınki ile kıyaslanabilirdi. Fakat iki ülke arasındaki ihracat değeri uçurumu dramatik bir biçimde arttı: 2012
yılında Malezya’nın ihracatı (271 milyon dolar), Tayland’ın
ihracatının (19,386 milyar dolar) yalnızca %13’üne denk
düşüyordu. Yirmi yılı aşkın bir süre boyunca milli otomobil siyasetinin kalıbına dökülen Malezya otomobil endüstrisi, yoğun olarak binek araç üretimine odaklanmaya
devam eder şekilde karakterize ediliyor. İki milli otomobil üreticisine sert genel koruma ve ayrıcalıklı muamele
altında devam eden binek otomobil üretimine yapılan
vurgu göz önünde bulundurulduğunda, üretimin içeriği
ticari araçlara yönelecek şekilde çeşitlenmedi.

4. TİCARET SERBESTİSİ VE MİLLİ OTOMOBİL
PROJESİNİN ÖLÜMÜ
Malezya, 1980’lerin sonundaki piyasa eksenli reformların ve 1995’ten bu yana Dünya Ticaret Örgütü’ne olan
yükümlülüklerinin parçası olarak, yirmi yılı aşkın bir süredir gümrük vergilerini kayda değer ölçüde düşürdü ve
ithalat miktarı kısıtlamalarını neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Bununla beraber, motorlu araç endüstrisine
tanınan yüksek gümrük koruması ve yurt içi vergi imti8

“ASEAN Free Trade Agreement”
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yazları gibi avantajlar, sonraki iki on yıl boyunca ülkenin
ticari ve endüstriyel siyaset rejiminde büyük bir anomali
olmaya devam etti.
2005 yılına gelindiğinde, tamamen demonte kitlerdeki
(CKD) otomobil gümrük vergileri %42 ile %80, tamamen
montajlı otomobillerde ise %140 ile %300 arasında değişiyordu. Traktör parçaları haricindeki (gümrüksüz) çoğu
otomobil parçası ve aksamına %25-30 gümrük vergisi uygulanıyordu. 2005 yılı verilere dayanan tahminlere göre,
motorlu binek araca yönelik korumanın efektif oranı
%57,1 iken, genel imalattaki ortalama %10’dan azdı [17].
Daha önce belirtildiği gibi, devlet aynı zamanda, rakiplerine vergi koyarken, milli otomobilleri çeşitli teşvikler yoluyla daha ucuz tuttu.
Ticaret ve endüstri siyaset rejimindeki bu anomali halihazırda kıyamet gününe gelmişti. İki milli otomobil üreticisinin tadını çıkardığı sert koruma altında geçen kapalı
yaşam, Malezya’nın AFTA8 ve diğer bazı büyük ticaret ortaklarıyla imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının getirdiği serbestleşme yükümlülükleri nedeniyle tehdit altına
girdi. Yüksek gümrük vergilerini sürdürmek, Malezya’nın
DTÖ9’ne olan yükümlülükleriyle de uyumlu değildi.
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Malezya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN10)
ve ASEAN Serbest Ticaret Anlaşması’nın (AFTA, 1992’de
imzalandı) kurucu üyelerindendir. Malezya, AFTA’nın
Müşterek Efektif İmtiyazlı Tarifesi (CEPT11) hükmü kapsamında, 2002 yılında, tüm AFTA üye ülkelerinden yapılan
ithalata uygulanabilir şekilde 8.764 gümrük vergisini 0
ila %5 arasına düşürdü. Bununla beraber, Malezya yurt
içi otomobil endüstrisinin karşı karşıya kaldığı güçlükleri göz önünde bulundurarak, otomobil ürünlerini
(218 gümrük vergisi türü) CEPT planına dahil etmeme
konusunda AFTA’nın onayını aldı. Ertelenen indirim yükümlülükleri 1 Ocak 2008 tarihinde yerine getirildi. 2010
yılında uygulanacak bir sonraki CEPT kesintileriyle, serbest ticaret anlaşması içi ticaretteki tüm ithalat vergilerinin bertaraf edilmesi bekleniyordu. CEPT düzeni aynı
zamanda, (toplam katma değerin %40’ı kriterine dayanarak) “Made in ASEAN” olarak değerlendirilen mallara
(araçlar dahil) yönelik ayrımcılık yapan üye ülkelerdeki
tüm gümrük ve gümrük dışı engellemeleri yasaklıyordu.
Bu da demek oluyor ki, iki milli otomobil şirketinin tadını çıkardığı imtiyazlı ÖTV ve diğer ayrıcalıklı muameleler
AFTA ile uyuşmuyor. Malezyalı yetkililer henüz bu taahhütleri ne zaman yerine getireceklerini açıklamış değiller,
ancak bir kere uyulduğunda, iki milli otomobil şirketinin
parça ve aksam ithalatı vergilerinden %50 indirim ve yurt
içi ÖTV imtiyazları yoluyla elde ettiği fiyat avantajının
çoğu ortadan kalkacaktır. Bazı geçici tahminlere göre, bu
imtiyazlar, kıyaslanabilir ithal otomobillerin, Proton ve
Perodua tarafından üretilen otomobillerden %30 ila %60
arasında daha pahalı olmasını sağladı.
CEPT düzeni kapsamındaki gümrük vergisi indirimleri, iki
milli otomobil şirketini şimdiden, diğer AFTA üyesi ülkelerde, özel olarak da Tayland’da halihazırda üretim merkezlerini kuran uluslararası otomobil üreticilerin rekabetine
maruz bırakmaya başladı. Proton satışları %35 daralmayla
2005 yılında 166.118’den 2006 yılında 115.538’e düştü.
2007 yılında Proton, Malezya pazarındaki en çok satan
pozisyonunu, 1985 yılından beridir ilk kez kaybetti. İki şirketin müşterek pazar payı da, yabancı otomobil üreticilerinin Malezya’da monte edilen otomobillerde artışa başlamasıyla birlikte (Tablo 1), son yıllarda inişe geçti (2000’de
%92,7’den 2012’de %52,6’ya). 2006 mali yılında Proton 23

milyon dolarlık zarar açıklarken bu rakam 2007’de yükselerek 46 milyon dolar oldu. Ocak 2008’de devlet, hastalıklı otomobil üreticisinin mali pozisyonunu desteklemek
amacıyla, 830.000 hissesini satın alması için EPF’yi ayarladı. Görünen o ki, Perodua’nın ithalat rekabeti karşısındaki
göreli direnci, otomobil piyasasının ucuz segmentindeki
rekabet üstünlüğünü yansıtıyor [18].
O dönemlerde, Malezya siyaset çevrelerinde, yeni rekabetçi piyasa ortamı içerisinde Proton’un yabancı bir şirkete satılacağı spekülasyonu vardı. Oysaki bu seçenek
yalnızca milli bir kahramanı kaybettirecek herhangi bir
hamlenin siyasi hassasiyeti nedeniyle değil, aynı zamanda olası istihdam kayıpları ve yıllar içinde Proton’un etrafında inşa edilmiş tedarikçi/tüccar ağını bozacağı için de
siyaseten makbul değildi. Proton’a otomobil parçası tedarik eden firmaların çoğuna, iktidardaki UMNO partisinin destek tabanının belkemiği olan bumiputera iş adamları sahipti [13]. Uygulanabilir tek seçenek, Proton’un yurt
içindeki ve küresel piyasalardaki rekabet edebilirliğini
artıracak stratejik bir ortak bulmaktı.
Proton, Ekim 2004’te, stratejik bir ortaklık kurmak için
Alman Volkswagen AG ile müzakerelere başladı. Önerilen ticari bağ kapsamında, Proton Volkswagen Group’un
üstün teknik kapasitesine ve teknolojisine erişim sağlayabilecekti. Volkswagen, Alman otomobil devinin zayıf bir
varlığının bulunduğu Güneydoğu Asya pazarına montajı
yapılan otomobilleri ihraç etmek için, Proton’un Tanjung
Malim fabrikasındaki atıl kapasiteden yararlanacaktı.
Ocak 2006’da, Proton ortaklık görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu. Medyadaki yorumlara göre, Proton’un yabancı bir şirketin önemli bir hisse sahibi olmasını ya da
büyük bir yönetici rol edinmesini reddetmesi nedeniyle
görüşmeler suya düşmüştü. Bu beklenmedik açıklama,
Proton’un hisse senedi fiyatlarının, son yedi yıldaki en
düşük seviyeye gerileyerek bir gecede %19 düşmesine
neden oldu. PSA Peugeot Citroën (Ocak 2007) ve General
Motors (Şubat 2007) ile daha sonra yapılan görüşmeler
de başarısız oldu.
Volkswagen ile yapılan müzakerelerin çökmesinin ardından, Proton ironik bir biçimde yardım için eski ortak girişim ortağı Mitsubishi’ye yöneldi. Eylül 2008’de Proton

Dünya Ticaret Örgütü
“Association of the South East Asian Nations”
11
“Common Effective Preferential Tariff”
9
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ve Mitsubishi teknik işbirliği anlaşmasını müzakere etme
konusunda anlaşmaya vardı [19]. Bu düzenlemeyle, Proton mevcut modellerinden birinin (Waja) yerini almak
üzere Japonya'da üretilen bir Mitsubishi aracını tedarik
edecek ve Mitsubishi de Persona’yı ve Proton’un daha
sonra çıkacak çok amaçlı aracını alarak belirli piyasalarda,
Mitsubishi’nin piyasa ağları aracılığıyla pazarlayacak. Anlaşma aynı zamanda Mitsubishi ile Proton’un, yurt içinde
ve uluslararası piyasalarda satılmak üzere ortaklaşa küçük
hatchback otomobil (alana ve daha fazla yakıt ekonomisine sahip A-sınıfı otomobil) geliştirmesini de içeriyor.
Mitsubishi, anlaşma kapsamında Proton’a herhangi bir
özsermaye katkısı sunma niyetinde olmadığını açık bir
biçimde ifade etti.
Proton, Mart 2009’da, ABD merkezli yeni bir otomobil
üretim girişimi olan Detroit Electric ile üretim paylaşım
anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında, Detroit Electric
Proton’un sedan otomobil ve hatchback üretim platformlarında, Proton’un var olan modelleriyle karışmaması için stil değişiklikleriyle birlikte, elektrikli otomobil
üretecek. Proton ise, Güneydoğu Asya’da satmak için
Detroit Electric’in sürüş sistemlerini kendi otomobillerinde kullanacak. Detroit Electric ilk yıl Malezya’da yapılan 40.000 otomobili, 2012’ye kadarsa 270.000 otomobili küresel olarak satmayı hedefliyordu. Bununla birlikte
piyasa araştırmacıları yeni girişimin başarısına ilişkin
şüphelerini belirtiyorlar: geçtiğimiz sene şirket test sürüşü için muhtemel ABD’li satıcıları davet ettiğinde, yeni
elektrikli otomobil karışık sonuçlar verdi [20].
Mitsubishi’yle yapılan yenilenmiş üretim işbirliği,
Proton’un yurt içi pazar payındaki keskin daralmayı önlemede veya toplam satışlardaki eksilmeyi ihracat genişlemesi yoluyla kontrol etmede başarısız oldu. Nihayetinde,
Ocak 2012’de, en düşük fiyat olan 330 milyon dolara, otomobil montajına kayda değer bir ilgisi olan yatırım holdingi DRB-HICOM’a satıldı. DRB-HICOM Malezya’da Tata,
Honda, Isuzu, Suzuki, Mercedes Benz ve Volkswagen için
otomobil montajı yapıyor. Şirket, şu sıralar Volkswagen’le
işbirliği içinde, 1 milyar doların üzerindeki ortak girişimle
birlikte, Proton’u yeniden yapılandırıyor.

kezli bir milli otomobil endüstrisi olan Malezya deneyimi,
ülkenin ticari serbestleşme taahhütleri tarafından zincirlerinden kurtulmuş hızla küreselleşen bir dünya piyasasının rekabet baskısına direnemeyen, yüksek maliyetli ve
rekabet gücü olmayan bir yurt içi otomobil endüstrisi yarattı. Uluslararası rekabet gücü yüksek bir milli [otomobil
endüstrisi] inşa etme rüyasının trajik bir sonla bitmesinin
nedeni, projenin temellerinden kaynaklanıyordu. Yeni seçici sanayileşme atağı sık sık Japonya ve Kore örneklerine
(bundan dolayı ‘doğuya bakma siyaseti’ terimi 1981’de
Mahathir tarafından icat edildi) benzeme denemesi olarak mantıklı kılınsa da, pratikte milli otomobil projesi
büyük ölçüde geleneksel ithal ikameci ölçütlere dayandı. İki milli otomobil şirketi devamlı olarak sert gümrük
korumasıyla ve çeşitli vergi imtiyazlarıyla desteklenirken,
potansiyel özel sektör rakiplerine, bu rakiplerin performansları piyasa temelli performans normlarına tabi tutulmaksızın, kısıtlamalar getirildi. Kore’den farklı olarak,
özellikle ticaret koruması ve diğer devlet desteklerinde
ihracat performansı şartı aranmadı. İhracat performansı,
daha sonraları ilave bir performans kriteri yapıldı; ancak
etkili olmadı çünkü orijinal ortak girişim anlaşmasının bir
parçası değildi.
Kısıtlı bir yurt içi piyasasının sınırları içerisindeki üretim
genişlemesi, Proton’un ölçek ekonomilerine erişmesi yeterli değildi. Daha sonraki ihracat genişletme denemeleri,
ortak girişim ortağı olan Mitsubishi’nin tarafındaki kesin
yükümlülük eksikliği nedeniyle başarısızlığa uğradı. Proton, Mitsubishi’den bağımsız olarak ihracat piyasalarına
girmek için çok sayıda deneme yaptı, ancak bir Mitsubishi
otomobilini, Mitsubishi’yle ilgisi olmayan bayiler aracılığıyla satmanın göz korkutan bir görev olduğu ortaya çıktı. İhracat fiyaskosu dikkate alındığında, Proton, hayatta
kalması kritik biçimde gümrük koruması, vergi imtiyazları
ve içinde imtiyazlı koşullarda yapılan periyodik sermaye
enjeksiyonlarının da bulunduğu diğer ayrıcalıklı muameleler aracılığıyla devletin desteğine bağlı olan, yüksek
maliyetli bir üretici olarak kalmaya devam etti.
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İMALAT

ARAÇLARIN YUKARI AÇILAN BEŞİNCİ
KAPILARINDA AMÖRTİSÖR YERLEŞİMİ
Halil Öz1
Dünyada üretilen otomobillerin beşinci kapılarının çoğu
yukarı doğru açılmaktadır. Bu açılma işlemi gazlı amortisörler
yardımı ile yapılır. Gazlı amortisörler beşinci kapı üzerine
yerleştirilirken, menteşe merkezine göre kapı ağırlık ve ağırlık
merkezini karşılayan moment alınarak piston kuvvetleri
seçilir ancak bu kuvvetler amortisörün yerleşimine göre
değişkenlik gösterir. Bu makalede amortisör yerleşimin ne
şekilde yapılması gerektiği incelenmiştir. Gazlı amortisörler
gövde bağlantı ve kapı bağlantı noktalarından sisteme
bağlanır. Bazı durumlarda gövde bağlantı noktası aşağıda,
kapı bağlantısı yukarıda (yukarı iten tasarım (push-up
design)), bazı durumlarda ise tam tersi (aşağı iten tasarım (flip
-over design)) yapılır. Bu makale sonucunda gövde ve kapı
gazlı amortisör bağlantısı yukarıda veya aşağıda olmasına
nasıl karar verileceği ve bu yerleşim durumun avantaj ve
dezavantajlarından bahsedilecektir.
1
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1. GİRİŞ
Amortisörler yukarı doğru açılan araç beşinci kapıları üzerine iki şekilde yerleştirilir. Yerleştirme durumuna göre; kapının açma ve kapama performansı,
açma işlemi sonrasındaki sönümlemesi, amortisörün kursu, toleransı ve boşluk profilleri bu yerleşime göre farklılık gösterir.

1.1 Amortisör Yerleştirme Durumu
1.1.1 Aşağı İten Tasarım (Flip Over Design)
Bu yerleşimde amortisör sabit bağlantısı menteşe merkezine yakın pozisyonda gövdeye bağlanır.
Amortisörün hareketli bağlantısı ise kapının üzerine şekil 1a ‘da gösterildiği gibi bağlanır.

47
1.1.2 Yukarı İten Tasarım (Push Up Design)
Bu yerleşimde amortisör (flip over design) aşağı iten tasarımın tam tersi şeklinde yani hareket edecek amortisör bağlantısı menteşe eksenine yakın ve kapı üzerindedir. Şekil
1b’de gösterildiği gibi sabit gövde bağlantısı ise arka stoplara yakın ve gövde üzerindedir.

mumda tutmak, kolay bir kapı kapanma kuvveti ile doğru
orantılıdır. Bunun yanında amortisör kuvveti arttırıldığı zaman açma kuvveti iyileşir. Açma kapama eforları birbirleri ile
ters orantılıdır. Amortisör kuvveti aşağı iten tasarımda yukarı
iten tasarıma göre daha düşüktür. Bu durumda açma kuvveti için şekil 2’de gösterildiği yukarı iten tasarım, kapama
kuvveti için ise aşağı iten tasarım daha avantajlıdır.

a)

b)

Şekil 1. a) Aşağı İten Tasarım (Flip over Design), b). Yukarı İten Tasarım (Push Up Design)

Bu çalışmada, giriş bölümünde de belirtildiği üzere bu iki
yerleşimin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarından
bahsedilmiştir.

1.2 Kuvvet
Kuvvet olarak adlandırdığımız kavram amortisörün kuvvetidir. Amortisör kuvveti ne kadar fazla olursa kapı kapanma
kuvveti artacaktır. Bundan dolayı amortisör kuvvetini mini-

a)

Amortisörün paketlenmesi açısından değerlendirildiğinde
(maksimum açılabilme ve arka stopun konumu) yukarı iten
tasarımdaki L2 ölçüsü çoğunlukla L1 ölçüsünden küçüktür.
Aşağı İten Tasarım (Flip Over Design) için:
G*L(cog)=F1*L1
Yukarı İten Tasarım (Push Up Design) için:
G*L(cog)=F2* L2

b)

Şekil 2. a) Aşağı İten Tasarım, b) Yukarı İten Tasarım
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Sonuç olarak;
F1*L1 =F2*L2

L1>L2 (maksimum açılabilme ve arka
stopun konumundan dolayı)
F1(Aşağı İten Tasarım)
<F2 (Yukarı iten tasarım)
olarak açıklanabilir.

1.3 Sönümleme Etkisi
Sönümleme etkisi, bagaj kapağının tam açık konumuna
gelirken yapmış olduğu sönümlemedir yani bagaj kapağının açmada ölü noktadan sonra kendi kendine amortisör
etkisi ile açılırken, tam açık pozisyonuna 20 -30 mm kala

a)

anda sönümlemeye geçiş yapar. Aşağı iten tasarımda kurs
fazla olduğu için, yukarı iten tasarıma göre daha uygun bir
sönümleme yapılır.

1.4 Strok (kurs) & Maliyet
Aşağı iten tasarım, yukarı iten tasarıma göre daha fazla kursa sahiptir ve maliyet açısından daha dezavantajlıdır. Yani
L1>L2’dir. Şekil 3. (a) Aşağı İten Tasarım (Flip over Design), (b)
Yukarı iten Tasarım (Push Up Design) ‘ da L1 ve L2 boylarının
gösterimi mevcuttur.

b)

Şekil 3. a) Aşağı İten Tasarım (Flip over Design), b)Yukarı iten Tasarım (Push Up Design)

sönümleme yapmasıdır. Her iki tasarımda da sönümleme
etkisi olmazsa olmaz koşuldur. Sönümleme etkisi amortisör
firmaları kendilerine özgü yöntemler ile uygulamaktadırlar. Amortisör kursunun son 30-40 mm kala devreye girer.
200 mm’lik bir kursu olan amortisörün son 30 -40 mm’sinde
sönümleme yapması müşteri tarafından farkedilmez iken,
toplamda 70-80 mm kursu olan bir amortisörün son 40
mm’sinde sönümleme yapması algılanan kalite problemlerine yol açabilir. Çünkü amortisör bir anda hızlanır ve bir

Şekil 5. Arka Stop Lambası Sebebi
ile Yukarı İten Amortisör Yerleşimi

Şekil 4. Beşinci Kapı Yandan Saran Mimari
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1.5 Maksimum Açılma Açısına göre Amortisörün Paketlemesi
Bu maddenin önemi diğer maddelere göre farklıdır. Çünkü
amortisör yerleşiminde bazen istenilmesine rağmen (flip
over) aşağı iten tasarım yapılamaz. Yandan saran bir mimariye sahip bir araç sitilinde, arka stop lambası konumu aşağı
iten tasarım (flip over) yapılmasının önüne geçebilir. Çünkü
bagajı yeteri kadar açabilecek kursu sağlayacak alan olmaz
(Şekil 4-5). Bu durumda aşağı iten tasarım (flip over) bizim
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Şekil 6. Yukarı İten Tasarım Gösterimi

istemlerimize daha çok hitap etse bile yukarı iten tasarım
(push up) tasarım tercih etmek gerekir. Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6 ‘da yandan saran mimari ve arka stop konumu sebebi ile
tercih edilen yukarı iten tasarım (push up design) örnekleri
gösterimleri mevcuttur.
Sonuç olarak; amortisörü yerleştirme sıkıntısı çektiğimiz
durumlarda yukarı iten tasarım (push up design), aşağı iten
tasarım (flip over) göre daha az kurs ile daha fazla kapağı
açacağımız için daha avantajlıdır.

1.6 Efor
Amortisör yerleşiminin en önemli maddelerinden bir tanesi açma kapama
eforunu iyileştirmektir. Müşteri kapıyı
açarken kolay açmak kaparken de kolay
kapatmak ister. Kullanılan gazlı amortisörlerin sıcaklığa bağlı olarak basıncının
artması ve azalmasına göre optimum
noktayı yakalaması diğer zorluklarından bir tanesidir. Amortisör kuvveti
fazla olursa açma performansı iyileşir.
Amortisör kuvveti az olursa kapama
performansı iyileşir. Yukarı iten tasarımda (Push Up) amortisör kuvveti fazla olduğu için açma performansı aşağı iten
tasarıma (flip over) göre daha avantajlıdır. Aşağı iten tasarımda (Flip over) ise
amortisör kuvveti yukarı iten tasarıma
(push up) göre düşük olduğu için kapatma kuvveti açısından daha avantajlıdır.
1.7 Gazlı Amortisör Toleransı
Amortisör kuvveti ne kadar artarsa firmaların belirlemiş olduğu tolerans aralığı da artış gösterir. Örneğin 500 N’ luk

bir amortisörün toleransının, 350 N’luk amortisörün toleransından daha yüksek olduğu deneylerle kanıtlanmıştır. Tolerans aralığı ne kadar düşük olursa üretilen beşinci kapıların
açma kapama performanslarında farklılık olmaz. Bundan
dolayı tolerans açısından aşağı iten tasarım (flip over), yukarı
iten tasarıma (push up) göre daha avantajlıdır.

1.8 Boşluk ve Profil
Mesnet noktası yukarıda olan aşağı iten tasarım (flip over
design) kapı kapalı konumda iken sürekli kapıyı aşağı doğru
itmeye çalışır. Mesnet noktası aşağıda olan yukarı iten tasa-

Şekil 7. Amortisörlerin Aşağı İtmesi Gösterimi
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rım (push up design)ise kapıyı sürekli yukarı doğru itmeye
çalışır. Amortisör kuvveti ne kadar fazla ise amortisörler köşe
bölgelerden yukarı veya aşağı iter. Bu durum kapı ile gövde arasındaki boşluk profilinde problemlerine sebep olur.
Yukarı iten tasarımda (Push up design) kuvvetin aşağı iten
tasarıma (flip over design) göre fazla olduğunu daha önceki konu maddelerinde incelemiştik yani yukarı iten tasarım
(push up design) amortisör kuvveti fazla olduğu için kapıyı
yukarı doğru daha fazla iter. Aşağı iten tasarım (Flip over design) boşluk ve profil açısından yukarı iten tasarıma (push up
design) göre daha avantajlıdır.

2. SONUÇ
Aşağıdaki tabloda yukarıda anlatılan maddelerin özet durumu ve kısa açıklamaları bulunmaktadır.
• Amortisör kuvveti ne kadar az olursa kapama kuvveti o
kadar düşük olur ancak amortisör kuvveti ne kadar çok
olursa açma kuvveti o nebze düşer ancak kuvvetin düşük
olması toleransın azlığı üretimin kararlığı açısında daha
avantajlıdır. Yani aşağı iten tasarım yukarı iten tasarıma
göre daha avantajlıdır.
• Sönümleme Etkisi açısından kurs aşağı iten tasarımda
(flip over), yukarı iten tasarıma (Push up) göre daha fazla
olduğu için sönümleme açısından avantajlıdır.
• Kurs- Maliyet: Kurs aşağı iten tasarımda (flip over), yukarı
iten tasarıma (Push up) göre daha fazla olduğu için maliyet açısından dezavantajlıdır.
Tablo 1. Aşağı İten Tasarım (Flip over design) ve Yukarı İten
Tasarım (Push up design)’ın Karşılaştırılması

Aşağı İten
Tasarım
(Flip Over Design)

Yukarı İten
Tasarım
(Push Up
Design)

Amortisör Kuvveti

+

-

Sönümleme Etkisi

+

-

Kurs-Maliyet

-

+

-

+

Θ

Θ

Amortisör Toleransı

+

-

Boşluk Profil

+

-

Maksimum Açılma
Açısı
Açma Kapama
Performansı
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• Maksimum açılma açısına göre amortisörün paketlemesi
açısından daha az bir kurs ile bagaj kapağı açabileceğimiz için yukarı iten tasarım (Push Up) daha avantajlıdır.
• Açma kapama Performansı: Kuvvet ne kadar az olursa kapama kuvveti o kadar düşük olur ancak amortisör kuvveti
ne kadar çok olursa açma kuvveti o nebze düşer. Bundan
dolayı oluşan ters orantıdan her iki tasarımda açma ve
kapama performansı açısından aşağı iten tasarım yukarı
iten tasarıma göre daha avantajlıdır şeklinde net bir ifade
kullanılamaz. Açma kuvveti önceliğimiz ise yukarı iten tasarım (Push up design), kapama kuvveti önceliğimiz ise
aşağı iten tasarım (Flip over design) seçilebilir.
• Gazlı Amortisör Toleransı Yukarı iten tasarımda amortisör
kuvveti fazla olduğu için tolerans fazla olur ve performans kararlılığı az olur. Aşağı iten tasarım amortisör kuvveti az olduğu için daha avantajlıdır.
• Boşluk ve profil açısından aşağı iten tasarım daha avantajlıdır.
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BORU SIVAMA PROSESİNİN
MODELLENMESİ VE ANALİZİ
Kerem Çizmeci1

Bu çalışmada boru sıvama prosesi incelenmiştir.
İnceleme ticari sonlu elemanlar yazılımı olan
“Transvalor Forge” ile yapılan sayısal analizler
ile gerçekleştirilmiştir. İki boyutlu ve üç
boyutlu sayısal modeller geliştirilmiştir. En iyi
sayısal analiz parametrelerinin bulunabilmesi
için değişken çalışması yapılmıştır. Sayısal
model akademik literatürde bulunan verilerle
karşılaştırılmıştır. Geliştirilen modeller
kullanılarak, boru sıvama proses analizi
gerçekleştirilmiştir.
1

1. GİRİŞ
Metal şekillendirme endüstriyel uygulamaların ve imalat
yöntemlerinin ana odağı olmuştur. Oluşturulan ürünlerin mekanik özellikleri, diğer üretim yöntemleri ile üretilen ürünlerden daha iyidir. Boru sıvama prosesi özellikle
havacılık ve savunma endüstrisinde çeşitli uygulama durumlarına sahiptir. Boru sıvama işleminin makine yatırımı
ve deneme maliyetleri pahalıdır. Bu nedenle, boru sıvama
prosesinin modellenmesi ve analizi, hem deneme maliyetlerinin azaltılmasında, hem de makine gereksinimlerinin tahmininde ve dolayısıyla yatırımda önemli bir rol
oynamıştır. Bu nedenle, sonlu elemanlar analiz metodu
ve simülasyonu boru sıvama işlemi için mutlaka uygulanmalıdır. Bu bölümde boru sıvama prosesinin tanımı verilmiş ve literatür taraması sunulmuştur. Literatür taraması
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örnekleri, deneysel ve sonlu eleman temelli yaklaşımlar
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
1.1 Boru Sıvama Proses Tanımı
Tüm metaller belirli şekiller verilmeden kullanılamaz. Bu
nedenle, ham malzemelere işleme, şekillendirme,kaynak
veya döküm gibi prosesler uygulanarak istenen şekiller
verilmektedir. Metal şekillendirme yöntemleri, metale
şekil veren en gelişmiş yöntemlerden biridir. Metal şekillendirme alanında haddeleme, dövme, ekstrüzyon, derin
çekme, bükme gibi prosesler uygulanmaktadır. Ayrıca,
“Boru Sıvama” olarak adlandırılan bir metal şekillendirme
işlemide vardır. Boru sıvama prosesi metal şekillendirme
teknolojisi alanında gelişmiş bir üretim sürecidir.
Tüm metal şekillendirme işlemleri, iş parçasına kuvvet
uygulayarak şekillendirmeyi içerir. Boru sıvama işlemide
bu şekilde uygulanır; boru sıvama prosesinde, iş parçasına kuvvet uygulamak için silindirler kullanılır. Bu sayede
radyal yönde kalınlık azalırken malzeme eksenel yönde
deforme olduğundan borunun uzunluğuda artar. Boru
şekillendirme işlemi araçları, Şekil 1'de gösterildiği gibi
mandrel (iç kalıp), rulo (roller), kuyruk tutucusu (tailstock),
kafa tutucusu (headstock)’ndan meydana gelmektedir.
Boru şekillendirme prosesi ileri (forward) ve geri (backward) boru sıvama olmak üzere iki şekilde uygulanabilir.

ve ABD'de de uygulanmıştır. Bugün ki proses mekanizması da o yıllarda ki ile benzer bir yapıya sahiptir. İş parçası ve
mandrel dönerken ve parçayı şekillendirmek için metale
dışarıdan kuvvetler uygulanmaktadır. Boru sıvama işlemi
kullanılarak dönme yönünde eksenel simetrik parçalar
üretilebilmektedir; örneğin mutfak aletleri, müzik aletleri,
araba jantları, savunma sanayi parçaları vb.
Literatürde, boru sıvama teknolojisi ile ilgili bazı çalışmalar
bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı mekanik olarak
yapılan proses denemeleri ve deneyimleri içerirken bir
kısmı da sanal olarak yapılan deneylerdir. Genel olarak incelendiğinde proses esnasında mekanik olarak malzeme
iç yapısında neler olduğu ve proses mekaniğinin net bir
şekilde açıklandığı araştırmalar bulunmamaktadır.
Örneğin; silindirik tüplerin sıvama prosesi ile şekillendirmesi üzerine bir çalışma K.S. Lee ve ark. [1]. tarafından
yapılmıştır. Yaklaşımları, her silindir üzerindeki ortalama
basıncın boru ve mandrel arasındaki sürtünme kuvvetine
göre nasıl değiştiği ile ilgilidir. Sonuçlar teknik grafiklerle
desteklenmiştir. Silindir sayısı, silindir geometrisi ve bunların konfigürasyonları gösterilmiş, fakat boru sıvama prosesinin çalışma prensipleri ve teorisinden bahsedilmemiştir. Silindir ve mandrel üzerindeki sensörler kullanılarak
sadece kuvvet hesaplamaları yapılmıştır. Silindir üzerindeki ortalama basıncın, iş parçası ve mandrel arasındaki sürtünme kuvveti ile arttığını bulmuşlar ve raporlamışlardır.
Bununla birlikte; silindirler üzerindeki kuvvetleri azaltmak
için bir çekme kalıbı ile proses esnasında iş parçasına çekme kuvveti uygulamışlardır. Şekillendirme silindirleri üzerindeki kuvvetlerin uygulanan çekme kuvveti ile azaldığı
gözlemlenmiştir.

Şekil 1. İleri ve Geri Boru Şekillendirme Prosesi (ASM
Handbook, 1988)

1.2 Boru Sıvama Proses Literatür Araştırması
Boru sıvama işlemi insanlığın ilk üretim yaklaşımlardan
biri olarak düşünülebilir. Boru sıvama prosesi ilk defa
Mısır'da kullanılan kil ve seramik malzemelerden parçaların üretilmesi ile başlar. Zamanla bu yaklaşım Çin, İngiltere
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Şekil 2. Boru Sıvama Prosesi [1]
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Şekil 3. Boru Sıvama Prosesinde Kullanılan Parametre ve Grafikler [2]

Öte yandan Hayama ve ark. [2] hem ileri hem de geri boru
sıvama işlemleri için bir dizi deneyler yapıp süreci detaylı
olarak incelemişlerdir. Kullanılan malzemenin tüm işlem
parametreleri, silindir geometrisi ve mekanik özellikleri detaylı bir şekilde paylaşılmıştır. Hem ileri hem de geri
boru sıvama prosesinde farklı makara açıları, şekillendirme derinlikleri ve ilerleme hızları kullanılmıştır. Boruyu şekillendirmek için iki adet birbirleri arasında 180° açı olan
karşılıklı olarak konumlandırılmış silindir kullanılmıştır.
Ancak, kullanılan silindirlerin uç yarıçapı ve malzeme ile
aralarında oluşan sürtünme katsayısı hakkında bilgi verilmemiştir. Bu iki parametre silindirler üzerindeki kuvvetleri
doğrudan etkilemektedir. Tüm deneyler için mandrel ve
sistemin dönüş hızı sabittir.

killendirme miktarı grafikleri; teorik yöntemlerle elde edilen hesaplanmış sonuçları göstermektedir. Xu ve diğ. [3],
boru şekillendirme prosesinin sonlu elamanlar yöntemi
ile simülasyonunu gerçekleştirmiştir. Modelde aralarında
120° olan üç adet silindir kullanılmıştır. Mandrelin çapı 70
mm ve tüpün kalınlığı 5mm olarak kullanılmıştır. Şekillendirme işlemi sırasında plastik bölge sadece silindirin temas bölgesi altında oluştuğu ve 3 farklı bölgeye ayrıldığı
belirtilmiştir. Gerilim ve gerinim dağılımlarının çok karmaşık olduğu görülmüştür.

Hayama ve ark. [2], farklı silindir uç açıları için radyal ve
eksenel kuvvet grafiklerine karşı şekillendirme derinlik
miktarları hakkında bilgiler vermişlerdir. Bu kuvvet ve şe-

Literatür araştırmaları örneklerinden de anlaşılacağı gibi
karmaşık deformasyon dağılımı ve modelleme zorluğundan dolayı proses mekaniğinden çok fazla bahsedilme-

2. BORU SIVAMA PROSESİ SONLU ELAMANLAR
İNCELEMESİ

Şekil 4. Boru sıvama Prosesi Kuvvet Yönleri, Sonlu Elemanlar Modeli ve Deformasyon Bölgesi
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mektedir. Bu çalışmanın amacı Hayama ve ark. [2]’nın yapmış olduğu fiziksel deneylerde ki değerlerin kullanılarak
proses mekaniğinin açıklanmasıdır. Boru sıvama prosesinde deformasyon bölgesinde oluşan kuvvet yönleri radyal,
teğetsel ve eksenel olarak adlandırılacaktır.

Silindirler Üzerindeki Radyal
Yükler [MPa]

Boru sıvama prosesi sonlu elemanlar modelinde 2 boyutlu modeller üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Proses esnasında Şekil 4'te de görüleceği gibi yalnızca silindir ile
iş parçası arasında kalan bölgede de lokal deformasyon
oluşmaktadır. Proses eksene yönde simetrik olarak gerçekleştiği için 2 boyutlu modeller proses mekaniğini tam
olarak yansıtmamaktadır, ama kuvvet tahmini için hızlı sonuçlar elde edilmesinde kullanılabilir. Boru sıvama proses
mekaniğinin tam olarak gözlemlenebilmesi için 3 boyutlu
sonlu elemanlar modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Boru
sıvama prosesi analizlerinin çözüm süreleri kullanılan ağ
yapısı (mesh) büyüklüğü ile doğruda ilişkilidir. 3 boyutlu
analizlerin uzun sürmesinin sebebi iş parçası,mandrel ve
şekillendirme silindirlerinin proses boyunca rotasyonel
harekete sahip olmalarıdır. Çalışmaların en başında en uygun çözüm süresi optimizasyonunun belirlenebilmesi için
0.5mm, 0.4mm ve 0.3 mm olarak 3 farklı ağ yapısı büyüklüğü denenmiştir. Sonuç olarak ağ yapısı büyüklüğünün
proses boyunca silindirler üzerinde oluşan radyal kuvvet
farklılıklarının kabul edilebilir yakınlıkta olduğuna karar
verilmiş ve tüm analizlerde 0.5mm büyüklüğündeki ağ
yapısı kullanılmıştır. Radyal kuvvet zaman sonuçları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir; simülasyon 1,2 ve 3 sırasıyla
0.5mm, 0.4mm ve 0.3mm ağ yapısı büyüklüklerini ifade
etmektedir.
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Şekil 5. Radyal Yük –Zaman Grafiği
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Proses mekaniği ile ilgili en önemli sonuç radyal kuvvet zaman grafiğinden elde edilmektedir. Radyal kuvvet boru sıvama prosesi başladıktan sonra belli bir nokta maksimum
değere ulaşıp sabit kaldıktan sonra düşüşe geçmektedir.
Silindirler üzerinde oluşan radyal kuvvetin sabit kalması
prosesin belirli bir noktada kararlı duruma (steady state)
geçtiğini göstermektedir. Sonuç olarak; boru sıvama prosesinin çözüm süreleri çok uzun olduğu için 3 boyutlu sayısal modellerinde borunun tamamının modellenmesi yerine belirli bir kısmının modellenmesinin yeterli olduğunu
kanıtlamaktadır.
İnceleme ticari sonlu elemanlar yazılımı olan “Transvalor Forge” yazılımı ile 16 çekirdekli bilgisayar kullanılarak
yapılmıştır. Çözüm sırasında deformasyonların silindirler
altında lokal olarak oluştuğu gözlemlendiği için o bölgelerde yazılım içerisinde bulunan özel bir ağ yapısı sistemi
olan ; anlık yinelenen ağ yapısı (cylindrical remeshing) sistemi kullanılarak sonuçların gerçeğe daha yakın çıkması
sağlanmıştır ve çözüm süreleri ortalama 70 saat sürerken
4 saate kadar indirilebilmiştir.
Proses mekaniğini anlamak için gerinim oranları (strain rate) incelenmiştir. 3 boyutlu sonlu elemanlar modeli
üzerinde eksenel yönde kesit alındığı zaman gerinimlerin borunun en dış yüzeyinden mandrele yakın olan en iç
yüzeyine kadar nüfuz ettiği gözlemlenmiştir. Boru sıvama
prosesi ile iş parçasının kalınlığının talaş kaldırmadan azaltılabilmesi ve iş parçasının boyunun uzatılabilmesi durumunu kalınlık boyunca iç yüzeye kadar nüfuz eden gerinim oranları(strain rate) açıklamaktadır. Gerinim oranları

Sim-2

3
Zaman [s]

Sim-3

4

5

6

7
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Şekil 6. Kalınlık Boyunca Gerinim Dağılımı

proses sırasında plastik olarak deforme olan alanları ifade
eder. Aşağıdaki görsellerde gerinimin kalınlık boyunca
olduğu ve şekillendirme sırasında silindir önünde biriken
malzeme gösterilmiştir;
3 boyutlu sayısal modellerde eksenel yönde alınan kesit
boyunca “ Von Mises “ gerilim değerleri incelendiği zaman
beklenildiği üzere gerilimlerin borunun dış çapından iç
çapına kadar oluştuğu gözlemlenmiştir. Von mises gerilim
değerleri proses boyunca elastik ve plastik olarak deforme
olan bölgeleri ifade etmektedir;
Von mises gerilim değerleri incelendiği zaman plastik deformasyonun silindirlerin iş parçası ile birbirlerine temas

ettikleri yerin alt kısımlarında lokal olarak oluşurken ; diğer yandan iş parçasının diğer kısımlarının ise elastik deformasyona uğradığı görülmektedir.
Boru sıvama prosesinde iş parçasının en sonuna gelindiğinde kalınlık yönünde homojen olmayan plastik deformasyonun başladığı gözlemlenmiştir. Bu durum prosesin
doğasında vardır ve koni şeklinde açılma (flaring) olarak
tanımlanır. Mandrel ile iş parçası arasında oluşan sürtünme kuvvetleri ve borunun dış yüzeyinde ki gerinim miktarlarının iç yüzeye göre daha fazla olması bu durumun
başlıca sebebidir. Şekillerime işlemi sonunda bu kısım talaşlı imalat yöntemi ile kesilmektedir.

Şekil 7 Kalınlık boyunca gerilim dağılımı

Şekil 7. Kalınlık Boyunca Gerilim Dağılımı
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Şekil 8. Koni Şeklinde Açılma Gösterimi (Flaring)

3. SONUÇ

5.TEŞEKKÜRLER

Boru sıvama prosesi oldukça karmaşık gerilme ve şekil
değiştirme dağılımlarına sahiptir. Deformasyon mekanizmasını anlamak için üç boyutlu model ve çözümler kullanılmalıdır. Çünkü iki boyutlu modelde silindirler önünde
biriken malzeme oluşumu gözlemlenemez. Ayrıca, silindirin önündeki malzeme birikmesi proses mekanizmasını
ve çözüm sonuçlarını doğrudan etkiler. Gerinim oranları,
anlık plastik deformasyon bölgeleri hakkında bilgi verir.
Boru sıvama prosesi sırasında, borunun dış yüzeyinde
maksimum deformasyon meydana gelir. Homojen olmayan deformasyon nedeniyle, silindirler tüpün sonuna
geldikçe, süreksizlik oluşur ve boru mandrelle temasını
kaybeder. Bu duruma “koni şeklinde açılma (flaring)” denir. Sonlu elemanlar yöntemi ile koni şeklinde açılma mekanizmasını gözlemlemek için üç boyutlu model kullanılması zorunludur. Proses üzerinde ölçülen kuvvet değerleri
sonucunda belirli bir zaman aralığından sonra şekillendirme işlemi kararlı hale ulaşmaktadır; bu yüzden 3 boyutlu
sonlu elemanlar yöntemi ile yapılacak çözümler için boru
uzunluğunun tamamının modellenmesine gerek yoktur.

Tez çalışmalarımın tamamlanmasında tez dönemim boyunca sürekli desteğini esirgemeyen ve danışmanlık yapan sayın Dr.Öğr. Üyesi Omer Music’e, çalışmalarım boyunca beni destekleyen iş yerim Nurol Makina ve Sanayi
A.Ş.’ye ve yüksek lisansımı tamamladığım Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet merkezine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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