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

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

6-7 Kasım 2017

Trabzon Şube

8 Kasım 2017

6-7 Kasım 2017

Kayseri Şube

8 Kasım 2017

8-9 Kasım 2017

Diyarbakır Şube

9 Kasım 2017

15-16 Kasım 2017

Diyarbakır Şube

16 Kasım 2017

17-18 Kasım 2017

İstanbul Şube

19 Kasım 2017

9-12 Kasım 2017

İstanbul Şube

13 Kasım 2017

14-17 Kasım 2017

İzmir Şube

17 Kasım 2017

15-18 Kasım 2017

Kayseri Şube

19 Kasım 2017

9-11 Kasım 2017

Trabzon Şube

12 Kasım 2017

9-11 Kasım 2017

Kayseri Şube

12 Kasım 2017

10-12 Kasım 2017

Diyarbakır Şube

12 Kasım 2017

24-26 Kasım 2017

Diyarbakır Şube

26 Kasım 2017

24-26 Kasım 2017

İstanbul Şube

27 Kasım 2017

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

27-30 Kasım 2017

Ankara Şube

30 Kasım 2017

Basınçlı Hava Tesisatı

14-16 Kasım 2017

Kocaeli Şube

17 Kasım 2017

6-9 Kasım 2017

Kocaeli Şube

10 Kasım 2017

10-13 Kasım 2017

Kocaeli Şube

14 Kasım 2017

22 Kasım 2017

İstanbul Şube

22 Kasım 2017

20-22 Kasım 2017

İstanbul Şube

23 Kasım 2017

22-24 Kasım 2017

İzmir Şube

24 Kasım 2017

4-5 Kasım 2017

Kocaeli Şube

6 Kasım 2017

7-8 Kasım 2017

İstanbul Şube

9 Kasım 2017

14-18 Kasım 2017

Kocaeli Şube

19 Kasım 2017

1-5 Kasım 2017

Kocaeli Şube

6 Kasım 2017

3-5 Kasım 2017

Bursa Şube

5 Kasım 2017

8-10 Kasım 2017

Antalya Şube

10 Kasım 2017

14-16 Kasım 2017

Ankara Şube

16 Kasım 2017

MİEM KURS PROGRAMI

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Asansör

Doğalgaz İç Tesisat
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü
*

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

Havuz Tesisatı

Havalandırma Tesisatı
Klima Tesisatı
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
(3 Gün)
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MİEM

Medikal Gaz Tesisatı

Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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24-26 Kasım 2017

İstanbul Şube

27 Kasım 2017

10-16 Kasım 2017

Samsun Şube

17 Kasım 2017

13-19 Kasım 2017

Denizli Şube

20 Kasım 2017

14-20 Kasım 2017

Antalya Şube

21 Kasım 2017

17-27 Kasım 2017

İstanbul Şube

2 Aralık 2017

1-2 Kasım 2017

Kocaeli Şube

3 Kasım 2017

2-4 Kasım 2017

Kocaeli Şube

4 Kasım 2017

14-16 Kasım 2017

Bursa Şube

16 Kasım 2017

17-19 Kasım 2017

İstanbul Şube

19 Kasım 2017

22-24 Kasım 2017

Ankara Şube

25 Kasım 2017

4-7 Kasım 2017

Gaziantep Şube

-

4-12 Kasım 2017

Ankara Şube

-

4-12 Kasım 2017

Ankara Şube

-

4-12 Kasım 2017

Ankara Şube

-

4-7 Kasım 2017

Antalya Şube

-

4-7 Kasım 2017

Antalya Şube

-

5-8 Kasım 2017

Mersin Şube

-

5-8 Kasım 2017

Mersin Şube

-

6-9 Kasım 2017

İstanbul Şube

-

6-9 Kasım 2017

Konya Şube

-

6-9 Kasım 2017

Bursa Şube

-

6-9 Kasım 2017

Ankara Şube

-

7-10 Kasım 2017

Bursa Şube

-

7-10 Kasım 2017

İzmir Şube

-

10-13 Kasım 2017

Diyarbakır Şube

-

11-19 Kasım 2017

Bursa Şube

-

11-19 Kasım 2017

İzmir Şube

-

11-14 Kasım 2017

Samsun Şube

-

13-16 Kasım 2017

Ankara Şube

-

13-16 Kasım 2017

İzmir Şube

-

16-19 Kasım 2017

Diyarbakır Şube

-

17-20 Kasım 2017

Konya Şube

-

17-20 Kasım 2017

Eskişehir Şube

-

17-20 Kasım 2017

Samsun Şube

-

18-21 Kasım 2017

Antalya Şube

-

18-21 Kasım 2017

Antalya Şube

-

20-23 Kasım 2017

İzmir Şube

-
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan 1957 yılından itibaren
yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi, 2017
yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası
üyelerine gönderilmeye devam edecektir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
http://www.mmo.org.tr web adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks ya
da e-posta:yayin@ mmo.org.tr adresinden de bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin bu sayısında Etkinlik, Sanayi Analizleri, Teknoloji
Dünyası, Mühendislik Anlatıları, Eğitim, Enerji ve Kitap Tanıtım bölümleri bulunmaktadır.
Etkinlik bölümünde, 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen VII. Güneş
Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi ve 28-30 Eylül 2017 tarihlerinde Denizli’de düzenlenen VIII. Bakım Teknolojileri ve Sergisi etkinliklerinin haber ve sonuç bildirisi metinleri yer
almaktadır. Birinci etkinliğin sonuç bildirisinde güneş, rüzgar ve jeotermale dayalı elektrik
üretiminde yerli ekipman kullanımının geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiği ve ikincisinde ise günümüz rekabet ortamında yaşanan mal ve can kayıplarının, çevre felaketlerinin
önüne geçilebilmesi için bakım teknolojileri felsefesinin toplumun her kesimine yaygınlaştırılması gerekliliği vurgulanmıştır.
Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi
Kongresi hazırlıkları kapsamında ekonomist Mustafa Sönmez tarafından yazı dizisi şeklinde
hazırlanan “Bölgesel Uçurum Azalmadı, Artıyor” başlıklı çalışmaya ulaşabilirsiniz. TÜİK, Hazine Müsteşarlığı, OECD ve Kalkınma Bakanlığı verilerinin kullanıldığı raporda, 2004-2014
dönemleri arasında bölgesel eşitsizliğin devam ettiği, milli gelirin üretiminde İstanbul hegemonyasının değişmediği, Doğu-Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinin temel sorununun
azgelişmişlik ve göç olgusu olduğu ifade edilmiştir.
Teknoloji Dünyası köşesinde, Design World dergisinde yer alan “Motorlarda ve Piyasada
Akıllıca Çözümlere Yönelik Gerçekleşen Değişimler” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur. Makalede, küreselleşmenin/kapitalizmin doğruluk ve güvenilirlik beklentilerini
karşılamak üzere yeni motor tasarımlarının geliştirildiği ve buna bağlı olarak da elektrikli cihazlar, otomatikleştirilmiş güdümlü araçlar ve e-mobilite uygulamalarında servo ve doğrudan tahrikli motorların kullanımının endüstride yaygınlaştığı anlatılmıştır.
Mühendislik Anlatıları bölümünde, Ekrem Murat Zaman’ın “Kömüre Giden Demiryolu”
isimli çalışmasına yer verdik. Çalışmada, bir ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişiminde ulaşım araçlarının önemli olduğu, özellikle de yer altı zenginliklerine, makalede ifade edildiği
gibi kömüre ulaşılabilmesi için öncelikle demiryollarının inşa edilmesi gerektiği ve böylesi
bir anlayışın da Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kurumsallaştırılarak hayata geçirildiği
üzerinde durulmuştur.
Eğitim bölümünde, Sinan Özgöz, Burak Erdoğan, Ersan Gönül ve Burak Bayraktaroğlu’nun
“Kaynakçılar İçin Eğitim Organizasyonu ve Önemi” başlıklı çalışması okuyucularımıza sunulmuştur. Çalışmada, uluslararası rekabetin artmasının bir sonucu olarak kaynak alanında çalışanların eğitiminde ve vasıflandırılmasında bir dizi teorik-pratik uygulamanın olduğundan;
kaynak yöntemleri, eğitim süresi ve eğitim ekipmanlarından bahsedilmiştir.
Enerji bölümünde, İbrahim Üçgül’ün “Endüstriyel Güneş Enerjisi Kullanımı” isimli çalışması
bulunmaktadır. Çalışmada, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan Güneş enerjisinin kullanımında geliştirilen dönüşüm teknolojilerinin neler olduğu ve nasıl sınıflandırıldığı ifade edilmiştir.
Kitaplarımız bölümünde, Odamız tarafından yayımlanan iki ayrı rapora yer verilmiştir: KOBİ’lerin mevcut sorunları, işgücü potansiyeli ve mühendis istihdamı, AR-GE ve inovasyondaki yeri gibi konuların tartışıldığı raporlardan ilki, “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri
(KOBİ’LER)”; sektörün mevcut sorunları ve firmaların finansal, yönetsel-teknik yapısının ve
de sektörde çalışan mühendislerin durumunun incelendiği raporlardan ikicisi ise “Makina
İmalat Sanayi Sektör Araştırması” başlıklıdır.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim
Merkezi tarafından düzenlenen MİEM Kasım ayı eğitim programını bulabilirsiniz.
Dergimize www.mmo.org.tr adresinden, 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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ETKİNLİK

VII. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

G

üneş enerjisiyle ilgili farkındalık yaratılması, bilginin
yaygınlaştırılarak yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize kazandırılması
amaçlarıyla yapılan sempozyumun
açılış konuşmaları Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Mersin
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Akar
Tülücü ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
tarafından yapıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber
Çakar açılışta özetle şöyle konuştu:
"Enerji toplumsal yaşamın ve ülke
sanayisinin en temel girdisi konumundadır.

Odamız tarafından Mersin
Şube sekreteryalığında
düzenlenen VII. Güneş Enerjisi
Sistemleri Sempozyumu ve
Sergisi, 22-23 Eylül 2017
tarihlerinde Mersin Yenişehir
Belediyesi Atatürk Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi
MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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Enerji dönüşüm sistemleri, yalıtım,
enerji performans değerlendirmeleri, enerji verimli ve çevre uyumlu
taşıtlar, ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıhhi tesisatın tasarlanması,
uygulanması, atık enerjinin geri kazanımı; kojenerasyon tekniklerinin
kullanımı ve bu amaçlara uygun cihaz, ekipman ve sistemlerin tasarımı, imalatı ve kullanmı; enerji ile ilgili
konulardan bazılarıdır ve doğrudan
makina mühendisliği meslek uygulama alanları arasındadır.
Bu nedenle Makina Mühendisleri
Odası olarak enerji ve bağlantılı ko-
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nularda geçmişten beri bir dizi çalışma yürütüyoruz. Doğalgaz Kongresi,
Enerji Verimliliği Kongresi, enerji konulu Tesisat Kongreleri, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Güneş
Enerjisi Sistemleri Sempozyumları
ülkemizde bu alanda yapılan öncü
etkinlikler arasında yer almaktadır.
Odamızın her yıl güncelleyerek hazırladığı; Türkiye’nin Enerji Görünümü, Türkiye’de Termik Santraller,
Enerji Ekipmanları Yerli Üretimi Durum Değerlendirmesi ve Öneriler,
Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği, Türkiye’nin Doğal Gaz Temin
ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi, ve Yenilenebilir Enerji
Kaynakları başlıklı Oda raporları da
bu alandaki öncü çalışmalar arasında yer almaktadır. Türkiye’nin Enerji
Görünümü raporumuz sürekli olarak
güncellenmektedir. Enerji sektörü
için önemli bir referans kaynağı olan
bu çalışmanın en son güncellemesinin bu ay yapıldığını ve Odamızın
internet sitesinde yer aldığını belirtmek isterim.

Gelişmiş ülkeler, yenilenebilir enerji
konusunu, enerji güvenliğinin yanı
sıra, gelecek için önemli bir ekonomik yatırım, istihdam ve teknoloji
egemenliği alanı olarak görmektedir. Dünyanın güçlü ülkeleri, bir yandan fosil kaynaklar üzerindeki politik
etkinliklerini çatışmalı bir şekilde
sürdürmeye çalışırken yeni teknoloji pazarındaki paylarını artırmak için
de rekabet etmektedirler.

Güneş ve rüzgara dayalı elektrik üretiminde yerli ekipman kullanımını
desteklemek için açılan Yenilenebilir
Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerini bu doğrultuda atılmış bir adım
olarak değerlendirebilmek için, bütüncül bir strateji, plan, program ve
eylem planın varlığı ve YEKA uygulamalarının, böylesi planlı bir program
ve yapılanmanın bir bileşeni olması
gerekir.

Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz
yatırım alanlarında yaşayan halkın istemediği projeler de halkın üretim ve
yaşam alanlarını tahrip etmektedir.

Bunun için, akademinin, meslek
kuruluşlarının, uzmanlık derneklerinin, imalatçı temsilcilerinin geniş ve
yaygın katılımının sağlanacağı, demokratik ve katılımcı bir işleyişi olan
“Güneş Enerjisine Dayalı Yerli Enerji
Ekipmanları İmalatı”, “Rüzgar Enerjisine Dayalı Yerli Enerji Ekipmanları
İmalatı” ve “Jeotermal Enerjiye Dayalı Yerli Enerji Ekipmanları İmalatı”
platformları oluşturulmalıdır. Enerji Bakanlığı bünyesinde, Sanayi ve
Kalkınma Bakanlıklarının da temsil
edildiği “Yerli Enerji Ekipmanları Başkanlığı“ kurulmalı ve bu platformların çalışmaları; bu Başkanlıkça takip
edilmeli, yönlendirilmeli ve desteklenmelidir.

ETKB Strateji Planı ve Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nda öngörülen yenilenebilir enerji kurulu
güçlerine ulaşabilmek için; 2015 yılı
sonundaki kurulu güç değerlerine göre 2019 yılında yüzde 46,8 ve
2023 yılında ise yüzde 93 oranında
artış gerekmektedir. Bu plana göre,
2023’te Türkiye kurulu gücünün yüzde 49’unu yenilenebilir enerji kaynakları oluşturacaktır.
Ancak, bugün itibarıyla, gerek mevcut kurulu güç, gerekse EPDK’nin
lisans verdiği ve yatırım sürecinde
olan projelerin durumu ve lisanslama aşamasındaki santrallerin kaynak dağılımı da göz önüne alındığında, bu öngörülerin çok gerçekçi
olmadığı anlaşılmaktadır.
Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji
kaynakları açısından birçok güçlü
yöne sahip bir ülkedir. Güneş enerjisi ile birlikte su, rüzgar, jeotermal,
hidroelektrik ve linyit kaynaklarımızdan elde edilebilecek kurulu güç
olanaklarının iyi değerlendirilmesi
ile ülkemizin yüzde 75-76 seviyesine ulaşan enerjide dışa bağımlılığını
ciddi ölçülerde azaltması söz konusu
olabilecektir.

Bu platformların geniş ve yaygın katılımlı çalışmalarla ile hazırlayacağı
“Güneş Enerjisine Dayalı Yerli Enerji
Ekipmanları İmalatı”, “Rüzgar Enerjisine Dayalı Yerli Enerji Ekipmanları
İmalatı” ve “Jeotermal Enerjiye Dayalı Yerli Enerji Ekipmanları İmalatı”
Strateji Belgeleri; kısa, orta ve uzun
vadeli Plan ve Programlar ve Eylem
Planları, ilgili kamu otoriteleri tarafından desteklenmeli ve uygulanmalıdır.
Yetkilileri, dışa bağımlı enerji politikalarından uzaklaşmaya, kamusal
planlama ve üretimi esas almaya,

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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yerli kaynak kullanımına öncelik vermeye ve zam kolaycılığından uzaklaşmaya davet
ediyorum.
Son olarak, bildiri sunacak,
panelde yer alacak konuşmacılara, delege ve izleyiciler ile
katkıda bulunan bütün kurum
ve kuruluşlara, sergide yer
alacak firma ve kuruluşlara,
Odamız adına sempozyumun
gerçekleştirilmesini sağlayan
Düzenleme, Danışma ve Yürütme Kurulları ve sekretaryasına,
Mersin Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulu ve çalışanlarına,
Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına
içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.”

nin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve
uygulamaların ülkemize kazandırılması; kentimizin “GÜNEŞ KENT MERSİN” kimliğini kazanması amaçıyla;
1997 yılından bu yana bir çok seminer, panel, konferans, sempozyum,
sergi ve festival gibi çalışmalar gerçekleştirdik.

Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü açılışta özetle şöyle konuştu:
"Yılda üç yüzden fazla günün güneşli geçtiği Mersin’de bugüne kadar,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
(MMO) adına; güneş enerjisiyle ilgili
olarak farkındalık yaratılması, bilgi-

Mezitli Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz ve açılışını dün yaptığımız Güneş Park Enerji Kompleksi ile
bu bilgi birikimleri gelecek nesillere
aktarabilecek; temiz ve yenilenebilir enerjilere ve özellikle tükenmez
enerji olan GÜNEŞ’e dikkatleri çekerek, yıllardır verilen emeklerin karşılığını göreceğimize inanıyoruz.
Halen, güneş enerjisi konusunda ve
mesleğimizle ilgili alanlarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik
gelişmelerin ve yeni uygulamaların
tanıtılmasının yanı sıra, yasal düzenlemelerde ve uygulamalardaki
sorunların irdelenmesi ve değerlendirilmesi görevini yerine getirmeye
çalışmaktayız.
Enerji sektörünün günlük ve kısa vadeli politikalarla dışa bağımlılığının
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arttığı; pahalı, süreksiz ve ithal enerji
kaynaklarının kullanıldığı ve enerjide dışa bağımlılık oranının %75`leri
geçtiği düşünülürse bu gücün, yani
güneşin kıymeti bilinmeli ve mutlaka değerlendirilmelidir.
Enerjinin yerli üretilmesi, enerji
verimliliği uygulamalarının etkinleştirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması; yeterince değerlendirilmeyen linyit, hidrolik, rüzgar enerjisi,
jeotermal ve güneşe dayalı elektrik
üretim potansiyelinin harekete geçirilmesi; birincil enerji tüketimi ve
elektrik üretiminde dışa bağımlılığın
azaltılması, serbestleştirme ve özelleştirmelerden vazgeçip kaynakların
kamusal çıkarlar gözetilerek değerlendirilmesi, kamusal planlama, kamusal üretim ve denetim öncelikli
enerji politikası olmalıdır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
adına Mersin Şubesi Sekretaryalığında 7'cisini düzenlediğimiz Güneş
Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve
Sergisi’nin hazırlanmasında emeği
geçen herkese ve açılışımıza katılan
siz değerli misafirlerimize teşekkür
ediyoruz.” 
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VII. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

T

MMOB Makina Mühendisleri Odası adına Mersin Şubesi
yürütücülüğünde gerçekleştirilen sempozyum kapsamında 7 oturum yapılmış ve 25 adet bildiri sunulmuş; “Güneş Enerjisinden Elektrik
Üretiminde Mevcut Durum, İmkanlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu bir panel düzenlenmiştir. Sempozyumun sonuç metni şöyledir.
Türkiye’de rüzgar enerjisinin 2016
yılı itibarıyla kurulu gücünün 5.751
MW, 2017 Ekim sonu kurulu gücünün 6.353,8 MW olduğu dikkate alındığında, Stratejik Plan’da 2023 için
hedeflenen 20.000 MW’a ulaşılması
imkansızdır.
Jeotermal uygulamalarda güçler, konut ısıtmasında 1033 MWt, sera ısıtmasında 760 MWt, termal kullanımda ise yaklaşık 1050 MWt olup, 2017
Ekim sonunda elektrik kurulu gücü
1.019 Mwe’ye ulaşmıştır.
Türkiye’de güneş enerjisi ile elektrik
üretiminin tamamına yakını küçük,
lisansız yüzlerce santral ile gerleştirilmiş olup, Ekim 2017 sonu itibarıyla da ancak 2.046 MW’a ulaşmıştır.
Oysa, ülkenin güneşe dayalı elektrik
potansiyelinin tamamını değerlendirmek için gerekli alan, ülke yüzölçümünün yalnızca %1,41’i olan
11.000 km²’dir. Bu sahalar da yılda
en az 362 TWh elektrik enerjisi üretecek toplam 287.500 MW kurulu
güçte GES kurulabilir. Bahçe ve çatı
türü lisanssız uygulamaların ilavesi
de düşünülürse, güneşe dayalı elekt-

rik üretimi yıllık 400 TWh’a çıkabilir.
Kurulu güç için 2019 hedefi 3000
MW, 2023 hedefi 5000 MW olarak
düşünülmektedir. Potansiyelin %12’si düzeyindeki bu hedefler ve 2016
sonunda 1 milyar KWh’ı ancak geçen ve elektrik üretimi içindeki payı
%0,38’de kalan üretime bakıldığında, siyasi iktidarın izlediği politikaların yetersiz ve başarısız olduğu ve
güneşe yüzlerini değil sırtlarını döndükleri görülmektedir.
Yenilenebilir enerjiler ve özellikle
güneş enerjisi konularında eğitime;
tüm öğretim safhalarında (ilk, orta,
lise ve üniversite) gereken önem
verilmeli, temel kitap vb. çalışmalar yapılarak, sürekli yenilenmelidir.
Üniversitelerde ‘‘Güneş Enerjileri ve
Uygulamaları’’ vb. zorunlu ve/veya
seçimli derslere gerekli ağırlıklar verilmelidir.
Bölgesel seçili, yenilikçi araştırma
merkezleri kurulmalı ve performansları ile ürettikleri sürdürülebilir olmalıdır. 2016 yılı sonu itibarıyla, üniversitelerde kurulmuş olan ve ağırlıklı
olarak sağlık, havacılık, uzay, bilgi ve
iletişim, makina- imalat, savunma ve
nanoteknoloji alanlarında faaliyet
gösteren 76 adet tematik araştırma altyapısı ile kamu kurumlarında
kurulmuş olan 16 adet enstitü ve
araştırma merkezi bulunmaktadır.
Bunlardan yaklaşık 14 adedi enerji
alanında faaliyet göstermektedir.
Yenilenebilir enerji alanında bu tür
tematik araştırma merkezleri ülke
genelinde iyi planlanarak yaygın-

laştırılmalıdır. Ülkemizde öncül olan
“Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknoloji Merkezi (BESTMER)" ise enerji
ve çevre alanında tematik araştırma
merkezi olarak nitelendirilmektedir.
Bu gibi merkezler artırılmalı ve koordineli bir şekilde çalışmaları desteklenmelidir.
Gelişmiş ülkeler fotovoltaik panellerin AR-GE faaliyetlerine önemli
bütçeler ayırmaktadır. Üretim safhası için araştırmacılar yeni teknikler
üzerinde çalışmalar yapmakta ve bu
çalışmalar sonucunda fotovoltaik
panellerinin verimlerinde artış sağlanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde
de AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi, rekabet öncesi işbirliği ve
benzeri modellerle çeşitli üniversitelerdeki çalışmaların koordine edil-
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desteklemek için açılan YEKA ihalelerini bu doğrultuda atılmış bir adım
olarak değerlendirebilmek için, bütüncül bir strateji, program ve eylem
planın varlığı ve YEKA uygulamalarının da böylesi planlı yapılanmanın
bir bileşeni olması gerekir. Güneşe
dayalı elektrik üretimi için gerekli
ekipmanlar (silikon, ingot, hücre,
modül, inverter, cam, eva, backsheet, ribbon, bağlantı kutusu) ve çeşitli tamamlayıcı mamullerin tümünün; Güneş YEKA ihalesini üstlenen
şirketler tarafından imal edilmesi
mümkün değildir. Bu, YEKA ihalesini
alan imalatçı firma ve iş ortaklarının
da içinde yer alacağı çok sayıda tasarımcı/imalatçının ortak çalışmaları
ile mümkün olabilecektir.

mesi ve bu konudaki kaynak israfının önüne geçilmesi yararlı olacaktır.
AR-GE alanında çalışacak mühendis
ve diğer personelin yetiştirilmesine yönelik planlamalar yapılmalıdır.
TÜBİTAK vb. kuruluşlarımız, proje
çağrılarında her zaman yenilenebilir
enerji uygulama teknolojilerine yer
vermelidir.
Son zamanlarda güneş enerjisi denildiğinde, göz önüne yalnızca PV
ve uygulamaları gelmektedir. Güneş
enerjisinin temel uygulamaları ve
ülkemizdeki uygulama çeşitliliğinin
artırılması önemlidir.
Yeni kentlerin şehir planlamasında
güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kullanımlarının ve uygulanabilirliğinin gerçekleştirilmesi için
“uydu güneş kent”leri oluşturulmalı,
bölgesel araştırma merkezleri kurulmalı ve performansları ile üretkenlikleri sürdürülebilir olmalıdır.
Antalya, Diyarbakır, Mersin gibi illerimizde gerçekleştirilen güneş evi,
güneş parkı vb. uygulamaların, ülke
genelinde bilinçlenme ve duyarlılıkların geliştirilmesi yaygınlaştırılmalıdır. Mevcut olanların da güncel
ve yenilenebilir yapısı geliştirilerek
sürdürülmelidir. NZEB (Yaklaşık Sıfır
Enerjili Bina) yaklaşımlarında, güneş
enerjisinin her tür uygulamasının
(aktif ve pasif ) önemi büyük olup, bu
tür projelere ağırlık verilmelidir.

Gelişmiş ülkelerde güneşten elektrik üretimi çatı ile başlamasına rağmen ülkemizde sahada üretimle
başlamıştır. Çatının kullanılması ile
ilgili mevzuat kolaylaştırılmalı ve bu
konudaki engeller kaldırılmalıdır.
Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi
kayıplar açısından önemlidir.
Ülkemizin de imzaladığı anlaşmalarla (Paris Antlaşması vb.) taahhüt
altına girdiği ve dünya genelinde
düşünüldüğünde “küresel ısınma”
probleminin çözümünde anahtarların en önemlilerinden olan “Yenilenebilir Enerjilere” bakışın doğru saptanması gerekir.

Tematik araştırma merkezleri ile
akredite olmuş araştırma laboratuvarları, üniversiteler, kamu kurum
ve kuruluşları, özel sektör arasında
bilginin paylaşıldığı bir bağ kurulmalıdır. Oluşturulacak bu bağın da
sürdürülebilir olması sağlanmalıdır.

Güneş enerjisi ve diğer enerjilerin
kullanımı, enerji verimliliği ile bir bütün olarak ele alınmalıdır.
Yoğun dışa bağımlılık, artan enerji
faturaları, teminde aksama ve sıkıntılar nedeniyle, enerji, ülkenin güvenliği için bir sorun kaynağı ve gelişmenin ve bağımsızlığın önündeki en
önemli engellerden biri de olabilir.

Güneş ve rüzgara dayalı elektrik üretiminde yerli ekipman kullanımını
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Güneş enerjisinin bina ısıtmasında
ve soğutulmasında ve endüstriyel
proseslerde kullanılması, ithal enerjinin azaltılması için çok önemlidir.
Türkiye’de teşvik edildiği takdirde,
ısıtma sistemleri desteklenerek ithal
doğalgaza olan bağımlılığımızı azaltabilmek mümkündür.
Güneş, rüzgar ve jeotermale dayalı elektrik üretiminde yerli ekipman
kullanımını desteklemek gerekir.
“Güneş, Rüzgar ve Jeotermal Enerjiye
Dayalı Yerli Enerji Ekipmanları İmalatı” Strateji Belgeleri; kısa, orta ve uzun
vadeli Plan ve Programlar ve Eylem
Planları, ilgili kamu otoriteleri tarafından desteklenmeli ve uygulanmalıdır. Böylece, yerli enerji ekipmanları
üretimi kümelenmeler, enerji ekipmanları imalatı özel ihtisas OSB’leri
vb. uygulamalarla da güçlendirilmeli
ve yaygınlaştırılmalıdır.
ÖNERİLER
1. Her yıl daha fazla dışa bağımlı
hale gelen enerji sektörünün
sevk ve idaresinde, ulusal kaynaklara ve yenilenebilir enerji
kaynaklarına öncelik verilmelidir. Ülkemizin enerji bağımsızlığı için yeterli öz kaynağımız
mevcuttur.
2. Yerli, yeni ve yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı enerji politikaları ulusal planlama temelinde benimsenmelidir. Enerjideki
dışa bağımlılığı azaltmak ve
giderek ortadan kaldırmak için
planlama, üretim ve denetim
aşamalarında toplum çıkarlarını gözeten enerji politikaları ve
stratejileri uygulanmalı, ülkemizi bağımsız ve güçlü kılabilecek
bir “Enerji Yönetimi” anlayışı benimsenmelidir.
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Yerli teknolojiyi geliştirmeyi
önemsemeyen, enerji arzını
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına değil de ağırlıkla ithal
kaynaklara dayandıran, toplum
çıkarlarını gözeten bir planlama
uygulamayan, enerji yatırımlarında toplumun değil kazançlarını azamileştirme peşindeki
sermaye gruplarının çıkarlarını
gözeten politika ve uygulamalara dayalı enerji politikalardan
vazgeçilmelidir.
3. Akademinin, meslek kuruluşlarının, uzmanlık derneklerinin,
imalatçıların geniş ve yaygın
katılımının sağlanacağı, demokratik ve katılımcı bir işleyişi olan
“Güneş, Rüzgar ve Jeotermal
Enerjiye Dayalı Yerli Enerji Ekipmanları İmalatı” platformları
oluşturulmalıdır. Enerji Bakanlığı
bünyesinde, Sanayi ve Kalkınma
Bakanlıklarının da temsil edildiği
“Yerli Enerji Ekipmanları Başkanlığı” kurulmalıdır.
4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımına yönelik olarak ARGE faaliyetlerinde yoğunlaşılmalı ve üniversitelerimizden etkin
bir şekilde yararlanılmalıdır. Üniversitelerimizde yaygın şekilde
Yenilenebilir Enerji Araştırma
Merkezleri kurulmalıdır. Bu merkezlerin koordineli çalışmaları
sağlanmalıdır.
5. Güneşten elektrik enerjisi elde
edilmesi hususunda uzun vadede başarılı sonuçlar alınabilmesi
için öncelikle ülkemizdeki teknolojinin geldiği seviye tespit
edilmelidir. Ayrıca, AR-GE faaliyetlerinin kapsamı ve yöntemi
belirlenmeli, takiben pilot tesis,
sonra üretim tesisleri ve imalat

montaj aşamaları planlanmalıdır.
Pilot tesis aşaması dâhil olmak
üzere, uygulamalar yatırımcılara
açılmalıdır. Bütün bu aşamalar
gerçekçi bir planlama ve sanayi
sektörü ile işbirliği halinde yürütülmeli, gerekli olduğu yerlerde
özümsenmek kaydıyla teknoloji
transferine olanak sağlanmalıdır. Fotovoltaik tesislerin yerli
üretimi için sektördeki gelişmeler izlenerek üniversite, meslek
örgütleri, sanayi işbirliği ile yerli
üretim hedeflenmeli ve kamu tarafından teşvik edilmelidir.
6. Konutlarda tüketilen enerjinin
%80`i ısınmaya harcanmaktadır. Bu nedenle güneş mimarisi
önemsenerek uygulanmalı, öncelikle büyük şehirlerden başlanarak yeni yapılmakta olan
binalarda, şehir ve imar planlarında binaların güneş mimarisine uygun şekilde tasarımı ve
yapımı ile yalıtıma büyük önem
verilmelidir. Ek maliyet getirmeden %30’lara varan enerji kazancı sağlayan mimari özellikler
kullanılmalıdır. Bu konuda ilgili
meslek odaları ile işbirliği içinde
bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
7. Güneş enerjisi sistemlerinin testlerinin yapıldığı akredite laboratuvarların ulusal düzeyde oluşturulması ve yaygınlaştırılması için
gerekli girişimler yapılmalı, yurtdışındaki laboratuvarlara ödenen test ücretlerinin yurtiçinde
kalması sağlanmalıdır.
8. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi,
pompalı güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasının yaygınlaşmasına yönelik düşük KDV uygulanması, bu sistemi kullanan binalar

için çevre temizlik veya emlak
vergisinden bir sürelik muafiyet
sağlanması vb. uygulamalar ile
teşvik edilmesi gereklidir. Ayrıca, imar yönetmelikleri de buna
göre revize edilmelidir.
9. Güneşten elektrik üretmek için
güneş santral alanlarının uygun
yerlere yerleştirilmesi için ön fizibilite çalışmalarının daha hassas
yapılmasına ve tarım arazilerinin, ormanlık alanların, meraların, SİT ve ören alanlarının zarar
görmemesine, yok olmamasına
dikkat edilmelidir.
10. Eğitim kurumlarında ısıtma, soğutma, sıcak su, elektrik gibi
enerji tüketimini etkileyen
faktörlerde yenilebilir enerji
kaynaklarının kullanımına başlanması ve yaygınlaştırılması
sağlanmalı ve böylelikle, yeni
nesillerin yenilebilir enerjilerin
kullanımına yatkın, bilinçli bireyler olması sağlanmalıdır.
SON SÖZ
Ülkemiz kadim bir güneş ülkesidir.
Şimdi, çevreye ve toplumlara zarar
veren petrol, kömür, doğalgaz, nükleer vb. fosil kaynaklardan vazgeçmenin zamanıdır.
Şimdi, yenilenebilir enerji kaynaklarını toplum çıkarları doğrultusunda
değerlendirmeyi öngören, katılımcı
bir anlayışla demokratik bir enerji
programını hep birlikte oluşturmanın ve uygulamanın zamanıdır.
Şimdi, yaşadığımız bu güneş ülkesinde yüzümüzü güneşe dönmenin
zamanıdır. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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VIII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ
VE SERGİSİ

Odamız tarafından Denizli Şube sekreteryalığında
düzenlenen VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve
Sergisi, 28-30 Eylül 2017 tarihlerinde Denizli’de
Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi

K

düzenlendiği etkinlik üç gün sürdü.

ongrenin açılış konuşmaları MMO Denizli Şube Başkanı
Tefik Demirçalı, Pamukkale
Üniversitesi Makina Mühendisliği
Öğretim Üyesi ve Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Cemal Meran, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve
Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat
Keçeci ve Pamukkale Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek tarafından
yapıldı. Kongrenin yanı sıra bakım
teknolojileri ile ilgili bir serginin de
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Kongresi ve Sergisi’nde üç gün boyunca, bilimsel ve teknolojik araştırma oturumları, seminerler, kurslar,
paneller ve forumlar düzenlendi ve
konusunda uzman kişiler, firmaların
temsilcileri ve akademisyenler bilgi
ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı bildiriler sundu.
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Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber
Çakar, açılış konuşmasında özetle
şöyle konuştu:
"63 yıl önce kurulan Odamız, çağdaş,
demokratik, üreten, mühendislik bilimleri ve uygulamalarını geliştiren,
sanayileşen, hakça paylaşan bir Türkiye yaratılmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmayı temel amaç
olarak benimsemiştir. Örgütlü üyelik
temelinde yürüttüğümüz çalışmalarda meslek alanlarımızın korunması,
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rimli, uzun ömürlü çalıştırabilmesi,
doğru ve planlı bakım yaklaşımı ile
olanaklıdır.
Bilindiği üzere, mühendislerin bir
bölümü, tesis ve işletmelerde “bakım
mühendisi” olarak çalışmaktadır. Bir
işletme veya sistemin güvenirliği,
bakım mühendisliği, “güvenirlik mühendisliği” gibi yeni terimlerle de tanımlanabilmektedir.

geliştirilmesi, bilimsel-teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi, kamu ve
ilgili sektörler ile iletişimi sağlamaya
yönelik platformlar oluşturuyor, oluşan görüşleri ilgili yerlere ulaştırmada takipçi bir tutum izliyoruz.
Odamız diğer bütün uzmanlık alanlarımızla ilgili dallarda olduğu gibi
bakım teknolojilerine yönelik olarak
da geliştirici çalışmalarda bulunmayı temel görevlerimizden biri olarak
görmekte, Bakım Teknolojileri Kongreleri de bu çerçevede, 14 yıldır gelenekselleşmiş olarak düzenlenmektedir. Alanında en kapsamlı, en nitelikli
etkinlik olan bu kongre ile Odamız,
sanayi ve hizmetler alanının görünmeyen bir yüzüne ışık tuttuğu için siz
değerli akademisyen, meslektaş ve
uzmanlarla birlikte haklı bir gururu
paylaşmaktadır.
Ülkemiz açısından makina ve üretim
ara girdilerinde dışa bağımlılığın ve
işletme maliyetlerinin arttığı, teknolojideki gelişmelerin takibinin vazgeçilmez olduğu, rekabetin uluslararası
planda kızıştığı günümüzde, makina
ve tesislerin arızasız, sorunsuz, ve-

“Bakım Mühendisliği” konusunda
taraflarca ortak bir dil geliştirilmesi
ve eğitimin sürekliliği, tartışılmaması gereken konulardır. Bakım mühendisi ve her kademedeki bakım
personeli, teknolojik gelişmeler göz
önünde bulundurularak sürekli olarak eğitilmeli, mesleki gelişime önem
verilmelidir.
Bakım konusundaki çalışmaların
kavramlaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin
sağlanması ve uygulanması için
gerekli mesleki eğitim faaliyetleri,
yerel ve merkezi yönetimlerce desteklenmelidir.
Bu gereklilikten hareketle Odamız,
tüm mesleki uygulama alanlarımızda ve makina mühendisliğinin
temel fonksiyonlarından biri olan
bakım alanında çalışacak üyelerimizin, alanlarında yeterli bilgi ve
deneyime sahip olması gerektiğini
savunmaktadır.
Odamız, lisans eğitiminin meslek
içi ve hizmet içi eğitimlerle desteklenmesini ve yaşam boyu eğitimi
zorunlu görmektedir. Bu nedenle
bakım teknolojileri alanındaki yayın eksikliğini giderecek birçok kitap yayımlıyor ve Meslek İçi Eğitim
Merkezleri (MİEM) kanalıyla düzenlediğimiz seminer ve kurslarla üyelerimiz bilgilendirilmeye çalışılmaktadır. Belgelendirme faaliyetleri için

Oda Merkezi’nde oluşturduğumuz
Personel Belgelendirme Kuruluşumuz ilgili AB standardı kapsamında
TÜRKAK’a akredite ettirilmiştir. Böylece düzenlenen belgelerin uluslararası tanınırlığı konusunda önemli bir
adım atılmıştır.
Odamız, bakım bilincinin işletmeler ve sanayide yerleşmesi, bakım
ile diğer birçok konu arasında bağ
kurmak gerektiğine inanmaktadır.
Bizce bakım faktörü, yalnızca üretim
açısından ele alınmamalı, bağlantılı olduğu, bir sistemin verimliliği ve
sürekliliğinin sağlanması için bakım
yönetim sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi sağlığı, iş güvenliği, enerji
verimliliği, çevre vb. faktörler açısından da önemsenmelidir. Örneğin
bakımlı bir tesiste iş kazaları minimum seviyede olacaktır. İş kazaları
ve iş cinayetlerinin arttığı, ölümlü iş
kazalarında Avrupa’da ilk, dünyada
üçüncü sırada bulunan ülkemizde
bakım esprisinin ilgili bütün taraflar
açısından önemsenmesi gerekmektedir. Sistemlerde oluşan arızalar ve
aksaklıklar nedeniyle büyük mal ve
can kayıplarıyla birlikte çevre felaketleri de oluşabilmektedir. İşletmelerin
sürekliliğinin sağlanması açısından
bakım büyük önem kazanmış olup,
bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş
Bakım Mühendisi ve personeline her
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
Kısaca, denetim mekanizması olmadan bakımsız bir makina veya
sistemden dolayı gerçekleşen kazaların, can, mal ve iş kayıplarının
önlenmesi olanaksızdır. Dolayısıyla
bakımlı bir sistemi işletmek, insan,
toplum, kamu çıkarını gözetmenin
temel ilkelerinden biri olmalıdır.
Sanayimizdeki hâkim yapının %98 ile
küçük ve orta boy işletme-KOBİ niteliğinde olduğu gözetildiğinde firmaların ayakta kalabilme mücadelesi
sanayideki tahribatla birlikte güçleş-
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deki yönlendiriciliği ve planlama yönelimi yeniden benimsenmelidir.

mekte, yeni bir strateji ile olumlu bir
yapılanma dahi giderek olanaksız
hale gelmektedir.

Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli; yeniden yerli girdi oranını artıran,
kredi mekanizmasını KOBİ’lere yönelik olarak yaygınlaştıran, istihdamı
ön plana çıkaran, bölgeleri de içeren
kapsamlı bir kalkınma planı yürürlüğe konulmalıdır.

Günümüz işletmelerinin küresel
rekabete ayak uydurabilmeleri,
maliyetlerini minimize etmeleri ile
olanaklıdır. Bakımın bu denklem içindeki yeri, pro-aktif düşünceyle oluşturulan kestirimci bakım kavramıyla
tanımlanmaktadır. Bakımcımız; makinenin bakımını planlamanın yanı
sıra makinayı oluşturan parçaların
ömürlerini de takdir etmek zorundadır. Kestirimci bakımda bakımcının
en yakın desteği makine kullanıcısının da bakım operasyonlarında görev alması otonom bakım uygulamalarıyla olanaklıdır.

Eksenine insanlarının mutluluk ve
refahını, sosyal devlet anlayışını oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve teknoloji politikalarına dayalı
bir sanayileşme ve kalkınma planı
uygulamaya konulmalıdır."
MMO Denizli Şube Başkanı Tefik
Demirçalı açılışta şöyle konuştu:

Gerek Odamız gerekse başka kuruluşlarca yapılan araştırmalarda
mühendislik sanayilerinde gerileme
olduğu, giderek artan ölçüde net ithalatçı olmaya yönelen sanayimizde
nitelikli personel yetersizliği açığa
çıkmaktadır.

“Makina Mühendisleri Odası Denizli
Şubesi adına hepinize hoş geldiniz
der, en derin saygı ve sevgilerimi
sunarım. 1954 yılında kurulan ve
63 yılı geride bıraktığımız bu güne
kadar, meslek ahlakımızın gelişmesini ön plana alan Odamız, sürekli
olarak meslektaşlarımızın haklarını
korumayı, bilgi ve deney birikimlerini toplum yararına olacak şekilde
hizmete dönüştürmeyi ön plana almayı bir görev bilmiş ve her geçen
gün daha büyük hedeflere ulaşmak
gayreti içinde faaliyetlerini daha hızlı

AR-GE, inovasyon ve mühendisliğin
yoğun olması gereken sanayide işletmeler yapısal ve güncel sorunların
altından kalkamamakta, teknoloji–
katma değer ilişkisi kurulamamakta,
geleceklerine yatırım yapmaktan
yoksun kalmakta ve bu gerçekler bakım alanına dek uzayan yeni sorunlar
türetmektedir.
Tam da bu nedenlerle bakım mühendisliği ve bakım teknolojilerinin
sanayiye yeterince uyarlanması giderek daha da güçleşmekte, aynı
zamanda yaşamsal bir öneme sahip
olmaktadır.
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Şubemiz, bugünkü gibi ulusal ölçekli etkinliklerin yanı sıra, temsilciliklerimizle birlikte bölgemiz etkinlik
alanında sürekli eğitim anlayışıyla
meslek içi eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Meslektaşlarımıza ve sanayi kuruluşların gereksinimi olan her
kademedeki teknik personelin eğitimine ve belgelendirilmesine yönelik
bu çalışmalar sonucunda yılda ortalama 3.000 kişiye hizmet verilmektedir.
Üniversiteler ve meslektaş adaylarımızla iletişim içinde olmaya önem
veren Şubemizin bugün öğrenci üye
sayısı 700’e ulaşmıştır. Bölgemizdeki
üniversitelerin makina mühendisliği
bölümlerinde okuyan geleceğin mühendisleri Şubemizde kendi komisyonlarını kurarak etkinlik düzenleme
olanağına sahiptir.
Bakım yapılabilirliğin herhangi bir
sistemin tasarım aşamasında başladığı varsayımıyla ve mühendislik
eğitimi esnasında veya sonrasında
bilinçlenmeye yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceğinin tartışılmasının gerekli olduğu düşüncesiyle,
VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve
Sergisinin ana teması, “Bakım İçin Tasarım – Mühendislikte Bakım Eğitimi”
olarak belirlenmiştir.
Bakım Teknolojileri Kongresi ve
Sergisi’nin oluşumunda emeği geçen Düzenleme Kuruluna, Yürütme
Kuruluna, Kongre Danışmanlar Kuruluna, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara, bildirileri sunacak yazarlara, kurs
ve seminerleri verecek uzman arkadaşlarıma ve sunumlara katkıda bulunacak delegelere, sergiye katılarak
çok yönlü destek veren kuruluşlara,
büyük bir özveri ile bu güzel organizasyonu hazırlayan Kongre Sekreteryasına ve Şube çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” 

Yatırımlar artırılmalı, serbestleştirmeözelleştirme uygulamalarıyla ithalat
politikaları gözden geçirilmelidir. Yerli
yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı,
katma değeri yüksek ileri teknoloji
isteyen alanlarda yapılacak yatırımlar
desteklenmeli, kamunun ekonomi-
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VIII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE
SERGİSİ SONUÇ BİLDİRİSİ

T

MMOB Makina Mühendisleri
Odası adına Denizli Şube ile
Pamukkale Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen kongre ve sergimize, Türkiye’nin çeşitli
üniversitelerinden öğretim üyeleri,
öğrenciler, teknisyenler, bakım konusunda çalışan mühendisler ve işletme yetkilileri katılmıştır.
Üç gün süren kongrede 40 bildiri sunulmuş, 14 seminer ve 8 ayrı konuda kurs verilmiştir. Kongrede bildiri,
kurs ve seminerleri 1.000’in üzerinde
delege izlemiş, 1.500’ün üzerinde
katılımcı sergiyi ziyaret etmiştir.
Pamukkale Üniversitesi’nin destekleri ve katkıları ile gerçekleştirilen
VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve
Sergisi'nin ilk dördü Denizli Şubemiz
tarafından yapılmış, kongre çalışmalarından alınan başarılı sonuçlar,
sonraki bakım kongrelerine öncülük
etmiştir. Bu yıl sekizinci kez düzenlenen kongremiz yeniden doğduğu
topraklara dönmüş, beklenenin üzerinde ilgi görmüştür.
Bakım yapılabilirliğin herhangi bir
sistemin tasarım aşamasında başladığı varsayımıyla ve mühendislik
eğitimi esnasında veya sonrasında
bilinçlenmeye yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceğinin tartışılmasının gerekli olduğu düşüncesiyle
VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve
Sergisi'nin ana teması, “Bakım İçin
Tasarım–Mühendislikte Bakım Eğitimi” olarak belirlenmiştir.
Tasarım ve bakım; makine endüstrisinin doğuşundan günümüze kadar

makine varlığı yönetiminin vazgeçilmezlerinden olmuştur. Bir makinenin belirlenen amaca hizmet edebilmesi için imalat aşamasından önce
tasarım safhası devreye girmektedir.
Bakıma uygun tasarım, bakım işlemlerini tasarım aşamasında optimize
etmeye yarayan bir yaklaşım olarak
tanımlanabilir. Bakıma uygun tasarım denildiği zaman akla bakım masraflarını azaltmaya ve fiziksel aşınma
yapısını engelleme hedefi kast edilmektedir.
Ülkemiz açısından, makine üretiminde dışa bağımlılığın ve işletme
maliyetlerinin arttığı, teknolojideki
gelişmelerin takibinin vazgeçilmez
olduğu, rekabetin uluslararası planda kızıştığı günümüzde, makine ve
tesislerin arızasız, sorunsuz, verimli,
uzun ömürlü çalıştırabilmesi, doğru
ve planlı bir bakım yaklaşımıyla olanaklıdır.
Türkiye’nin bakım faaliyetlerine harcadığı kaynağın Gayri Safi Yurtiçi
Hâsılanın yaklaşık olarak yüzde 1’i
civarında olduğu dikkate alındığında, bakımın başlı başına üretken bir
ekonomik faaliyet olduğu; Bakım
Mühendisliği ve yönetimi konularında atılacak adımlar ve getirilerinin
hiç de azımsanmayacak bir boyutta
olduğu görülmektedir.
Günümüz rekabet ortamı içinde sistemlerde oluşan arızalar ve aksaklıklar büyük mal ve can kayıplarıyla
birlikte çevre felaketlerine de sebep
olabilmektedir. İşletmelerin sürekliliğinin sağlanması ve kayıpların en
aza indirilmesi ile çevre felaketleri-

nin önlenmesi açısından bakım büyük önem kazanmış olup, bu alanda
eğitilerek belgelendirilmiş Bakım
Mühendisi ve personeline her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi kapsamında yapılan panel ve
oturumlarda sunulan bildiriler ile
yapılan tartışma ve öneriler sonucu
ortaya çıkan aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasına
karar verilmiştir.
1.

Bakım mühendisliği konusunda
ortak bir dil geliştirilmesi ve işletmelerin sürekliliği için büyük
önem kazanan bakımın temin
edilebilmesi için bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş bakım
mühendisi ve personeline ihti-
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yaç, tartışılmaması gereken bir
konudur. Bakım mühendisi ve
her kademedeki bakım personeli, teknolojik gelişmeler göz
önünde bulundurularak sürekli
olarak eğitilmeli, mesleki gelişime önem verilmelidir. Bakım
konusundaki çalışmaların kavramlaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve uygulanması
için gerekli mesleki eğitim faaliyetleri desteklenmelidir. Bu
anlamda “Bakım Mühendisliği
Belgelendirmesi”ne yönelik çalışmalar sürdürülmeli, endüstride çalışan tecrübeli bakım
mühendislerinden de faydalanarak uygulamalı eğitim programı oluşturulmasında aktif çalışma yapılmalı ve akreditasyon
kapsamında yapılacak çalışmalara hız verilmelidir.
2.

yönetmeliklerde, bu kontrollerin “TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odalarınca yapılması” ibaresi mutlaka yer almalıdır.
3.

4.

5.

Tüm makina ve cihazların bakımlarının kayıt altında tutulduğu ve denetlendiği, bunun,
alanın ehli olan uzmanlarca
yapılması gerektiği, İş Yasası‘na
bağlı olarak çıkarılan tüzük ve
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6.



İşletme ve ülke ekonomisi açısından “arıza oluşana kadar
makina çalışsın” anlayışının terk
edilerek makina ve tesislerde bilimsel bakım uygulamaları yaygınlaştırılarak uygulanmalıdır.
Makinelerin satın alınması aşamasında bakım yapılabilirlik,
göz önünde bulundurulması
gereken en önemli kriterlerden
biridir.
Lisans eğitiminde, bakım programları oluşturulmalı, üniversite ders müfredatlarında
alanın uygulama ihtiyaçlarını
karşılayacak geçişler yapılmalıdır. Lisansüstü programlarda
ise “bakım yönetim sistemleri”
konusunda programlar oluşturulmalıdır.
Bakım faktörü, yalnızca üretim açısından ele alınmamalı,
bağlantılı olduğu, bir sistemin
verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için bakım yönetim sis-
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temlerinin yürürlüğe girmesi,
işçi sağlığı ve iş güvenliği, enerji verimliliği ve çevre faktörleri
açısından da önemsenmelidir.
7.

Bakım yapılabilirlik öncelikle tasarım aşamasında göz önünde
bulundurulmalıdır.

8.

Rekabet edebilir bir sanayi için
işletmelerde toplam üretken bakım felsefesinin daha fazla yaygınlaşmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

9.

Otomasyon vb. süreçler ile
bakım arasındaki ilişki göz
önünde bulundurularak kendi
kendinin bakımını yapabilen,
üzerinde bakım uyarı sistemlerini bulunduran makinelerin
tasarımına yönelinmelidir.

10. Bakım ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ayrılmaz, birbirini tamamlayan süreçler ve kavramlar olduğu benimsenmelidir.
11. Bakım Teknolojileri Kongresi ve
Sergisi geliştirilerek sürdürülmeye devam edilmelidir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

SANAYİ ANALİZLERİ
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Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XXX)1
Mustafa Sönmez2

BÖLGESEL UÇURUM AZALMADI, ARTIYOR
GİRİŞ
Uzun yıllardır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, üretilmeyen
milli gelirin bölgesel dağılımı, 2017
Haziran ayında, yenilenen milli gelir
serileri ile birlikte yayımlandı. 20042014 dönemini kapsayan yılların
milli gelirinin 81 il ve/veya 26 bölge
arasında nasıl dağıldığına dair bir
bilgi seti mevcut şimdi.
Türkiye gibi, milli gelirin bölgeler
arasında dudak uçuklatıcı boyutlarda eşitsiz dağıtıldığı bir ülkede, bazı
eleştiriler saklı kalmak üzere, bir bilgi üretilmiş olması önemli. Böylece,
en azından 2003’ten beri Türkiye’yi
yöneten siyasi kadronun da bu müzmin soruna bir çözüm üretip üretmediği konusunda bazı şeyler söylemek mümkün olacak.
Bölgesel eşitsizlikleri ölçmede, başka
göstergelerden de yararlanıldı; ama
en sağlıklı ve kucaklayıcı sayılabilecek gösterge, elbette milli gelirin il/
bölge arasındaki dağılım eğilimleri.
1
2

Ne var ki, burada il-bölge arasında
dağılmış milli gelirin toplam büyüklüğü, pastanın cezameti (iriliği) konusunda kuşkular olduğu çok yazıldı
çizildi. Bunu başta hatırlatıp rezerv
koyarak ilerlemek daha doğru olacaktır.
Bilindiği gibi TÜİK, Haziran 2016’dan
itibaren eski millî gelir (GSYH) serilerinin sürdürülmesine, yayımlanmasına son verdi ve 1998-2015 dönemi
milli gelirini yeni baştan hesapladığını açıkladı.
Yeni hesaplamalara göre, 2015 millî
gelir düzeyi, eski serinin yüzde 19,7
üzerinde çıktı. Yani, iddia şudur;
Türkiye milli gelirini doğru hesaplayamamaktaydı ve yeni seri ile eksik
hesaplanan yüzde 20 milli gelir, eskisinin üstüne eklendi. AKP’nin iktidarının her yılında millî gelir, eski serinin üzerine çıkarıldı. Bu “ayarlama”,
2009 sonrasında hızlandı; Türkiye
ekonomisinin 2010-2015’te büyüme
ortalaması (yüzde olarak) 4,8’den
7,3’e yükseltildi. Böylece Türkiye,

büyüme hızı dünya sıralamasında
Çin’in hemen ardında ikinci konuma
yerleştirildi.
Bu “ayarlama”, harcama kalemlerine
de çarpıcı değişiklik getirdi. Örneğin, TÜİK, yatırım ve yurt-içi tasarruf
oranlarını da 10’ar puan yukarı çekti.
Bu basit revizyon sayesinde Türkiye
ekonomisi, yüzde 30 civarında yatırım; yüzde 25 oranında tasarruf gerçekleştiren sağlıklı bir görüntü verdi.
Yeni millî gelir tahminleri, “üretim
verilerinden, bunları içeren anketlerden değil, Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı’ndaki şirket bilgilerinden ve benzeri idarî kayıtlardan”
üretiliyor. Bu da önemli bir eleştiri
konusu.
TÜİK’in Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi’ne
(ESA-2010) uyum kapsamında yaptığı çalışmalar kapsamında, 2009 bazlı
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) serisinin tamamlayıcı bir unsuru olarak
İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması

Dergimiz için özetlenen bu yazının tamamına http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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(İBBS) 3. düzeye karşılık gelen 81 il
ve İBBS 2. düzeye karşılık gelen 26
bölge için gayrisafi yurtiçi hasıla da
hesaplandı.

Tablo 1. İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Cari Fiyatlarla)

2004-2014 yılları için cari fiyatlarla
üretim yöntemi kullanılarak tarım,
sanayi ve hizmetler ayrıntısında
derlenen il bazında GSYH hesaplamalarında, Avrupa Topluluğu’nda
Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE Rev 2) kullanıldı.
Yeni milli gelirin il-bölgeler arasında
dağılımına ve yıllara göre eğilimine
geçmeden, bölgesel hesaplamalarda ele alınan 2004-2014 arasında
milli gelirin sektörel dağılımını da
anımsamakta yarar var.

BÜYÜME VE SEKTÖREL DAĞILIM
TÜİK’in yeni serisine göre, 2004-2014
arasında milli gelirdeki yıllık artış ortalama yüzde 5’i buldu.

2004 (%)

2014 (%)

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

9,4

6,6

Sanayi

19,8

20,1

Madencilik ve taş ocakçılığı

0,9

0,9

İmalat sanayi

16,9

16,8

Elektrik, gaz, buhar

1,2

1,4

Su temini; kanalizasyon, atık

0,8

1,0

İnşaat

5,3

8,1

Hizmetler

52,8

53,7

Toptan ve perakende ticaret

12,5

11,5

Gayrimenkul faaliyetleri

8,1

8,0

Ulaştırma ve depolama

9,7

7,9

Kamu yönetimi ve savunma; sosyal güvenlik

5,3

4,5

Eğitim

3,1

4,1

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

2,1

2,9

Finans ve sigorta faaliyetleri

2,5

2,9

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

1,9

2,7

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

2,1

2,5

Bilgi ve iletişim

2,5

2,4

Diğer hizmet faaliyetleri

3,0

4,2

Sektörler toplamı

87,4

88,4

Vergi-Sübvansiyon
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

seri verilerine göre, 2010 ve 2013 yıllarında da yüksek büyüme yaşandı.
Ne var ki, yılda yüzde 5 büyüyen
ekonomide tarım ve sanayiden olu-

şan temel üretici sektörlerin payı artmak yerine azalırken, inşaat-emlak
ile hizmet sektörlerinin milli gelirdeki payları arttı.
2004’te tarım, milli gelirde yüzde 9,4
pay alırken 2014’te bu pay yüzde
6,6‘ya kadar düştü. Aynı dönemde
geniş anlamda sanayinin milli gelirdeki payı ancak 0,3 puan artarak
yüzde 20,1’de kalırken imalat sanayisinin artan milli gelirde payını artıramadığı gibi, 0,1 puan düşürdüğü
izlendi.
İmalat sanayisinin, anılan dönemde
milli gelir içindeki payını artıramazken inşaat-gayrimenkul pazarlama
faaliyetlerinin payını hızla artırdığı
gözleniyor. İnşaatın 2004’te milli
gelirde yüzde 5,3 olan payı, 2014’te

GSYH
Değ. (%)

Grafik 1. 2004-2014 GSYH Büyüme (%)
Kaynak: TÜİK Veri Tabanı



11,6
100,0

Kaynak: TÜİK, Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2015

Bölgesel milli gelire ait verilerin açıklandığı 2004-2014 döneminde, genelde milli gelir yıllık ortalama yüzde
5 artarken 2008-2009 kriz yıllarında
daralan ve küçülen ekonomi, en yüksek büyüme hızlarını 2004-2006 döneminde gerçekleştirdi. TÜİK’in yeni
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yüzde 8,1’e; inşaatı tamamlayan gayrimenkul faaliyetlerinin payı ise aynı
dönemde yüzde 8’e ulaştı. Böylece,
geniş anlamda inşaat-emlak sektörünün milli gelirdeki payı yüzde 16’yı
geçti ve imalat sanayisinin payına
yaklaştı.

HEGEMONYA, İSTANBUL VE
ÇEVRESİNDE
TÜİK’in Bölgesel Milli Gelir verileri,
2004-2014 döneminde 26 alt bölge içinde İstanbul’un tek başına
milli gelirdeki payını koruduğunu,
2004’te yüzde 30 olan payını 2014’te
yarım puan da artırarak yüzde 30,5’a
çıkardığını ortaya koymaktadır.
İstanbul odaklı büyüme, Türkiye ekonomisinin 1950’li yıllar sonrası ana
eğilimi olurken, zaman içinde bunun hem İstanbul için hem de Anadolu için çarpıklıklara yol açtığından şikayet edilmiş ve ekonomide
İstanbul’un ağırlığını azaltma yönlü
politikalar kağıt üstünde kalsa da
benimsenilmişti. Ne var ki, diğer bölgelere verilen teşvikler İstanbul’dan
uzaklaşmayı sağlayamadığı gibi,
son yılların inşaat odaklı büyüme
trendi, İstanbul’u yine milli gelirin
yüzde 30’unun üretildiği metropol
yaptı. Bu, İstanbul’dan yönetilen sanayi faaliyetlerinin Bursa, Kocaeli,
Trakya illerine aktarılmasına rağmen
gerçekleşti. İstanbul’u çevreleyen
illerin ülke milli gelirine katkıları ise
2004’te yüzde 14,8 iken 2014’te yüzde 15,7’ye çıktı. Böylece, İstanbul
ve çevre illerden oluşan Marmara
Bölgesi’nin ülke milli gelirindeki payı
2004’te yüzde 44,8 iken 2014’te yüzde 46,2’ye çıktı.
İstanbul’un milli gelirdeki katkısının
azaltılamaması, çevre illerinde ise

Tablo 2. GSYH’nin Bölgesel Dağılımı: Düzey 2 (2004 ve 2014 Payları, %, Cari Fiyatlarla)
2004

2014

2004

2014

GSYH
(Milyar TL)

GSYH
(Milyar TL)

Pay
(%)

Pay
(%)

Türkiye

577

2 044

100

100

İstanbul

173

623

30

30,5

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

14

48

2,3

2,4

Balıkesir, Çanakkale

12

40

2,1

1,9

Bursa, Eskişehir, Bilecik

31

113

5,4

5,5

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

29

120

5

5,9

İstanbul çevresi

86

321

14,8

15,7

İstanbul ve İstanbul çevresi

259

944

44,8

46,2

İzmir

38

127

6,5

6,2

Aydın, Denizli, Muğla

21

68

3,6

3,3

Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak

19

65

3,4

3,2

İzmir ve Çevresi

78

260

13,5

12,7

Ankara

56

187

9,6

9,1

Konya, Karaman

14

50

2,4

2,4

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

8

28

1,4

1,4

Kayseri, Sivas, Yozgat

14

49

2,5

2,4

Orta Anadolu

36

126

6,3

6,2

Antalya, Isparta, Burdur

24

80

4,1

3,9

Adana, Mersin

22

78

3,8

3,8

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

14

50

2,4

2,5

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

11

45

1,9

2,2

Çukurova ve çevresi

47

173

8,1

8,5

Zonguldak, Karabük, Bartın

5

19

0,9

0,9

Kastamonu, Çankırı, Sinop

5

14

0,8

0,7

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

15

48

2,6

2,3

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüşhane

14

48

2,3

2,3

Karadeniz

39

129

6,7

6,3

Erzurum, Erzincan, Bayburt

5

18

0,9

0,9

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

4

12

0,7

0,6

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

8

27

1,3

1,3

Van, Muş, Bitlis, Hakkari

6

23

1

1,1

Şanlıurfa, Diyarbakır

11

39

1,8

1,9

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

6

27

1,1

1,3

Doğu ve G. Doğu

40

145

6,9

7,1
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katkının artması, sonuçta Marmara
Bölgesi’ni ülke ekonomisinin neredeyse yarısının tek başına üretildiği
bölge durumuna getirmiştir. Bu, yıllardır eleştirilen bir olumsuzluk ve bölgesel çarpıklığa ilişkin alındığı iddia
edilen politikaların işe yaramadığının
kanıtı olarak gösterilebilir.

Tablo 3. Milli Gelirden En Çok Pay Alan 7 İl: 2004-2014 (%)

Marmara’nın yüzde 46’yı aşan milli
gelir payına karşılık İzmir merkezli
Ege’nin milli gelire katkısı 2004’te
yüzde 13,5 olan payını koruyamamış ve pay, yüzde 12,7’ye gerilemiştir. Anılan dönemde tarım ve sanayi
bölgesi olarak bilinen İzmir’in yanı
sıra Aydın-Denizli –Muğla ile Manisa
ve çevresi de milli gelire katkılarını
koruyamamışlardır. Bölgenin turizmdeki etkinliği, kayıplarını telafiye yetmemiş görünmektedir.

Türkiye

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1. İstanbul

30,0

29,9

30,0

30,3

30,3

30,1

29,6

30,0

30,3

30,5

30,5

2. Ankara

9,6

9,7

9,8

10,1

10,1

10,2

9,7

9,5

9,2

9,3

9,1

3. İzmir

6,5

6,5

6,5

6,4

6,3

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

4. Bursa

3,9

4,0

4,1

4,1

4,0

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

5. Antalya

3,3

3,2

3,3

3,3

3,2

3,3

3,4

3,4

3,2

3,2

3,2

6. Konya

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

2,1

7. Adana

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

2,0

2,1

2,0

2,0

2004’te yüzde 6,3 olan payını 2014’te
yüzde 6,2’de ancak tutabilmiştir.
Tarım ve turizm bölgesi olan Antalya ve havalisinin milli gelire katkısı
yüzde 4’ün altına inerken, AdanaMersin aksı ile ilişkili Gaziantep havalisi ve Hatay çevresinin toplamından oluşan bölgenin payı da yüzde
8,1’den ancak yüzde 8,5’e payını artırabilmiştir.
Tüm Karadeniz şeridini oluşturan 18
ilin milli gelire katkısı 2004’teki yüzde 6,7 olan payını koruyamamış yüzde 6,3’e gerilemiştir.

DİĞER BÖLGELER VE PAYLARI
TÜİK verilerine göre, başkent Ankara
da milli gelire katkı payını anılan dönemde koruyamayarak yarım puan
düşürmüş; payı yüzde 9,4’ten yüzde
9,1’e inmiştir. Konya, Kayseri ve “Kapadokya” illerinin toplamının payı da

Doğu ve Güneydoğu’daki 21 ilin
milli gelire katkısı ise 2004’te yüzde 6,9 iken 2014’te yüzde 7,1’e çıkmıştır. Bu göreli artışta, Güneydoğu

20
014 Milli Gelirinde
G
Bölge Payyları,%
u ve G.Doğu
Doğu
7%
Karadeniz
6%

Adana‐
G.Antep aksı
G
9%

İstanbu
ul
30%

Antalyaa, Isparta,
Bu
urdur
4
4%
Orta An
nadolu
6%
%

İstan
nbul çevresi
16%

An
nkara
9%
İzmir dışı Egge
7%

İzmir
6%

Grafik 2. 2014 Milli Gelirinde Bölge Payları (%)

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



KASIM 2017



www.mmo.org.tr

illerinin Kuzey Irak ile artan ticari
ilişkilerden yararlanmasının etkili
olduğu söylenebilir.

MİLLİ GELİRE KATKIDA İLK 7 IL
Bölgesel eşitsizliği bölge ölçeğinden il ölçeğine daralttığımızda,
İstanbul’un yüzde 30,5 hakimiyetini, yüzde 9,1 ile Ankara ve yüzde
6,2 ile İzmir izliyor. Bu durum, ilk 3
metropol arasında bile İstanbul’un
hormonal büyümesini iyi anlatan bir
kıyaslama.
Milli gelire il katkısı açısından dördüncü sırayı İstanbul güdümündeki
Bursa izliyor. Tarım ve turizm odaklı
Antalya milli gelire yüzde 3,2 katkı
vererek beşinci sırayı alırken, tarım
ve sanayi odaklı Konya yüzde 2,1
payla altıncı sırayı alıyor. Bir dönem
sanayi üssü olan Adana ise ancak
yüzde 2’lik pay ile ilk yedi arasında
kendisine yer bulabiliyor.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRDE
BÖLGELER…
TÜİK’in 2004-2014 bölgesel milli gelir veri seti hem cari fiyatlarla hem
de ABD doları üstünden bölgelerin
milli gelire katkılarını nüfusla ilişkilendirerek, yani kişi başına milli gelir
katkısı olarak da vermektedir. Bunlardan dolar cinsinden ifade edilen
seri analiz edildiğinde, kişi başına

23
Tablo 4. Kişi Başına GSYH Açısından Bölgesel Sıralama: 2004-2014 (Ortalama Yıllık Gelişim 2004=100)
2004

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ort. Yıllık Artış
(%)

İstanbul

100

121

131

161

182

148

171

182

188

203

195

6,2

Ankara

100

123

133

166

186

154

172

176

175

189

180

5,2

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

100

124

139

170

193

151

181

201

207

228

222

7,4

İzmir

100

121

133

158

176

141

166

178

186

200

194

6,1

Bursa, Eskişehir, Bilecik

100

125

136

166

186

148

171

183

190

207

201

6,2

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

100

120

126

155

176

144

176

186

190

203

198

6,6

Antalya, Isparta, Burdur

100

119

129

156

173

142

170

176

174

182

174

5,2

Türkiye

100

123

133

162

183

151

177

188

194

209

203

6,7

Balıkesir, Çanakkale

100

124

131

160

185

156

184

191

194

199

196

6,4

Aydın, Denizli, Muğla

100

118

131

151

167

136

163

173

178

189

185

5,7

Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak

100

125

135

161

189

158

181

189

207

217

214

7,2

Konya, Karaman

100

123

130

160

182

155

173

189

194

218

218

7,2

Kayseri, Sivas, Yozgat

100

124

133

162

183

152

183

197

204

221

212

7,3

Adana, Mersin

100

124

133

163

185

154

185

192

202

213

210

7,0

Kastamonu, Çankırı, Sinop

100

116

120

149

171

145

173

184

190

199

191

6,8

Zonguldak, Karabük, Bartın

100

124

136

169

188

153

186

208

212

234

229

8,0

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

100

130

141

171

195

162

193

201

212

225

221

7,2

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

100

123

128

157

179

153

190

204

204

218

215

7,6

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

100

122

131

157

188

157

187

194

204

217

210

7,3

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

100

121

130

154

172

140

167

178

185

213

214

7,0

Erzurum, Erzincan, Bayburt

100

119

128

159

185

165

202

211

223

238

230

8,8

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

100

124

128

159

183

152

191

202

203

219

213

7,5

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

100

129

133

165

187

161

192

202

211

223

215

7,4

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

100

123

134

161

184

159

203

214

227

242

232

8,7

Şanlıurfa, Diyarbakır

100

118

126

150

164

138

173

179

185

197

191

6,4

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

100

119

128

155

172

152

198

198

214

218

209

7,8

Van, Muş, Bitlis, Hakkari

100

126

134

165

188

160

195

207

231

246

232

8,5

milli gelire katkıda Türkiye ortalamasının yıllık yüzde 6,7 büyümeye
tekabül ettiği görülmektedir. Yani,
2004-2014 arasında kişi başına milli
gelir artışı dolar bazında yıllık yüzde 6,7 büyümüş görünmektedir. Bu
büyüme, bazı bölgelerde Türkiye
ortalamasının üstünde, bazılarında
ise biraz daha altında gerçekleşmiş

görünmektedir. Örneğin gelişmiş
bölgelerden Ankara ve Antalya havalisinde kişi başına büyüme dolar
cinsinden yıllık yüzde 5,2’de kalarak
Türkiye ortalamasının 1,5 puan altında seyretmiştir.
En gelişkin bölge ve Türkiye toplamında yüzde 30,5 payı olan
İstanbul’da ise yıllık büyüme yüzde

6,2 ile Türkiye ortalamasının sadece yarım puan altında seyretmiştir.
İstanbul’un arka bahçesi sayılan
Kocaeli ve havalisinde yıllık büyüme yüzde 7,4’ü bulurken, Bursa ve
çevresinde İstanbul hızına eşit,
Trakya’da ise yüzde 6,6 olarak Türkiye ortalamasına yakın büyüme gerçekleşmiştir.
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Konya, Kayseri bölgeleri ile AdanaMersin, Gaziantep, Hatay alt bölgelerinde dolar üstünden yıllık kişi
başına büyüme oranı yüzde 7 ve
üzerinde gerçekleşmiştir.

İzmir’de kişi başına büyüme dolar cinsinden yıllık yüzde 6,3 ile Türkiye ortalamasının biraz altında seyrederken,
Manisa bölgesinde daha hızlı (yüzde
7,2) Aydın bölgesinde ise daha düşük
(yüzde 5,7) gerçekleşmiştir.

Tablo 5. Kişi Başına GSYH Açısından Türkiye Ortalaması ve İstanbul ile Farklılaşma
TR=100
Ort. Yıllık KBGSYH ($)
Artış
2004

İST=100

2014

2004 2014 2004 2014

İstanbul

6,2

10.235

19.957

172

165

100

100

Ankara

5,2

9.302

16.772

156

138

91

84

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

7,4

7.089

15.753

119

130

69

79

İzmir

6,1

7.359

14.257

123

118

72

71

Bursa, Eskişehir, Bilecik

6,2

6.799

13.651

114

113

66

68

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

6,6

6.876

13.582

115

112

67

68

Antalya, Isparta, Burdur

5,2

7.308

12.735

123

105

71

64

Türkiye

6,7

5.961

12.112

100

100

58

61

Balıkesir, Çanakkale

6,4

5.489

10.761

92

89

54

54

Aydın, Denizli, Muğla

5,7

5.809

10.723

97

89

57

54

Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak

7,2

4.633

9.934

78

82

45

50

Konya, Karaman

7,2

4.479

9.756

75

81

44

49

Kayseri, Sivas, Yozgat

7,3

4.420

9.388

74

78

43

47

Adana, Mersin

7,0

4.404

9.234

74

76

43

46

Kastamonu, Çankırı, Sinop

6,8

4.535

8.666

76

72

44

43

Zonguldak, Karabük, Bartın

8,0

3.754

8.607

63

71

37

43

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüşhane

7,2

3.848

8.493

65

70

38

43

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir,
Kırşehir

7,6

3.897

8.395

65

69

38

42

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

7,3

3.840

8.066

64

67

38

40

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

7,0

3.694

7.923

62

65

36

40

Erzurum, Erzincan, Bayburt

8,8

3.390

7.790

57

64

33

39

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

7,5

3.487

7.426

59

61

34

37

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

7,4

3.358

7.214

56

60

33

36

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

8,7

2.466

5.714

41

47

24

29

Şanlıurfa, Diyarbakır

6,4

2.687

5.120

45

42

26

26

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

7,8

2.382

4.975

40

41

23

25

Van, Muş, Bitlis, Hakkari

8,5

2.139

4.959

36

41

21

25
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Milli gelirdeki payları 6-7 dolaylarında olan ve Türkiye’nin en gerice
yörelerini kapsayan Karadeniz ile
Doğu-Güneydoğu’nun da 20042014 döneminde görece hareketlenseler de en gelişkin İstanbul ve
çevresi ile aradaki uçurumu pek daraltamadıkları göze çarpmaktadır.

UÇURUMUN BOYUTLARI
Kişi başına gelirin dolarla ifadesi
üstünden bölgesel farklılığın, daha
doğrusu uçurumun boyutları ve yıllar itibarıyla azalıp azalmadığı, TÜİK
veri setinden görülebilmektedir.
Türkiye ortalaması üstünden bakıldığında, 2004 yılında Türkiye ortalaması olarak kişi başına hasılanın
5.961 dolar olduğu anlaşılmaktadır.
En gelişkin İstanbul’da bu sayının
10.235 dolar ile Türkiye ortalamasının yüzde 72 üstünde olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye ortalamasından
en aşağıda olan bölgenin ise Van
ve çevresi olduğu anlaşılmaktadır.
2004’te Van bölgesi kişi başına 4.959
dolar kişi başına hasıla ile Türkiye ortalamasının ancak yüzde 36’sına ulaşabilmiştir. Doğu ve Güneydoğu’nun
öteki bölgelerinde bu erişim yüzde
57’yi geçmemiştir.
Türkiye ortalamasının üstüne çıkan
bölgeler, İstanbul’un ardından Ankara (yüzde 56), Kocaeli çevresi (yüzde
19), İzmir (yüzde 23), Bursa havalisi
(yüzde 14, Tekirdağ havalisi (yüzde
15) olmuştur.
Doğu-Güneydoğu’da kişi başına hasıla, Türkiye ortalamasının yüzde 36
ile yüzde 56’sına ancak yaklaşırken,
Karadeniz illerinde de yüzde 63 ile
yüzde 76 arasında değişmiş, yani
ortalamaya ancak bu oranda yaklaşabilmişlerdir.
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Bölgesel uçurumu, bir de en yüksek
metropol İstanbul’un üstünden ölçmek yerinde olacaktır. İstanbul’un
2004’te kişi başına hasılası 10 bin
235 doları bulmuşken Türkiye ortalaması bu hasılanın ancak yüzde
58’ine ulaşabiliyordu. 2014 yılına
gelindiğinde, İstanbul’da kişi başına
hasıla 19 bin 957 dolara çıktı. Türkiye
ortalaması ise 12 bin 112 dolar olarak ölçüldü. Bu, İstanbul’un yüzde
61’ine erişmek demekti. 2004’te bu
sayının yüzde 58 olduğu anımsandığında, Türkiye ortalamasının aradaki farkı 3 puan olsun düşürdüğünü
söyleyebiliriz.
İstanbul’un en gelişkin bölge olarak,
2004’te en az gelişmiş Van bölgesi ile
arasındaki fark, 100’e 21 idi. Bu fark,
bölgenin görece iyi bölgelerinden
Malatya havalisi ve Erzurum havalisi
ile bile 100’e 33 biçimindeydi. Yani
bu bölgelerde kişi başına üretim, İstanbul’daki kişi başına üretimin üçte
birinden ibaretti.
2014 yılına gelindiğinde, İstanbul ile
Van arasındaki fark 100’e 25 şeklinde
görece bir iyileşme gösterdi. Aynı
fark, Ağrı ve havalisi ile Şanlıurfa,
Diyarbakır bölgeleri için de aynıydı.
Yani, işsizliğin, düşük verimli tarım
ve hayvancılığın hakim olduğu bu
bölgelerde kişi başına hasıla, hizmetler ve sanayinin hakim olduğu
İstanbul’un ancak dörtte biri kadardı.
İstanbul ile Karadeniz bölgesindeki fertler arasındaki fark da 2014’te
100’e karşılık 40-43’e kadar iyileşti.
2004’e göre uçurum 3-4 puan daralmış olsa da farkın devasa boyutu çok
azalmadı.
İstanbul’un kişi başına hasılası, gelişmiş bölgelerden Ankara ile Antalya
ve havalisi bölgelerindeki kişi ba-

şına hasılaya göre daralmadı, arttı.
2004’te Ankara’nın kişi başına geliri,
İstanbul’unkinin sadece 8 puan altındaydı. 2014’te ise bu fark 16 puana çıktı. İstanbul’da 20 bin dolara
yaklaşan kişi başına gelir, Ankara’da
17 bin doların altında kaldı.
Keza, Antalya’nın kişi başına geliri
2004’te İstanbul’unki ile kıyaslandığında fark 100’e 71 idi. Ama 2014’e
gelindiğinde bu fark 100’e 64’e kadar
açılmış bulunuyor. İstanbul’un İzmir
ile farkı ise bu 10 yılda çok değişmedi; 100’e 71-72…

SEKTÖRLER VE İLKLER
TÜİK’in 2004-2014 dönemi bölgesel
milli gelir veri seti, sektörler itibarıyla
milli gelire katkıları en yüksek illeri
de ortaya koyuyor. Milli gelire katkısı yüzde 6,6’ya kadar düşmüş olan
tarıma, tüm illerden irili-ufaklı katkı
var; ama bazı iller daha tarım ili olarak öne çıkıyor.
2014 verilerine göre, Türkiye’nin ilk
15 ilinde tarımsal katma değerin
yüzde 48’e yakını üretilirken öteki 66
il, tarımsal üretimde yüzde 52 pay
sahibidir.

payı
TarımdaGSYH'da
öne çıkanYüzde
illerin 6,6
başında

tarımsal katma değere yüzde 5,8
payı olan tahıl ambarı Konya geliyor.
Onu, özellikle çekirdeksiz üzüm, zeytin üretimiyle bilinen Manisa yüzde
5’e yakın payıyla izliyor. İlçeleri ile
tarımda uzmanlaşan İzmir, tarım katma değerinde yüzde 4,5 pay sahibi
iken turizmin yanında önemli bir
uğraşı tarım olan Antalya da tarımsal
katma değerde yüzde 4’e yakın pay
sahibi. İçel, Adana, Şanlıurfa, tarımsal milli gelirde yüzde 3’er paylarıyla
öne çıkarken Bursa, Balıkesir, Muğla öteki tarım üretimi öne çıkan iller
arasında.
2014 itibarıyla, milli gelirdeki payı
yüzde 28,2 olarak ölçülen sanayi ve
inşaatta yaratılan katma değerin,
dörtte üçünü 15 il üretiyor. Kalan 66
ilin bu daldaki katkısı yüzde 25’e yakın.
Bekleneceği gibi, sanayi-inşaat sektörü katma değerinin yüzde 29’a
yakını tek başına (bölgesel veriler
sanayi ve inşaat olarak ayrıştırılmamış) İstanbul’a ait. Büyük sanayiyi
1970’lerden itibaren çevre illere kaydırarak İstanbul’dan yöneten özel
sektör belli sanayileri (tekstil-konfeksiyon, gıda, küçük sanayi) hala
olan
tarımda
15 il Ama
ve daha
İstanbul’da
icrailk
ediyor.

ötekilerin payı, (2014,% )
52,2

5,8 4,9 4,5 3,6 3,3 3,1 3,0 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2

Grafik 3. GSYH'de Yüzde 6,6 Payı Olan Tarımda İlk 15 İl ve Ötekilerin Payı (2014, %)
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GSYH'da yüzde 28,2 payı olan sanayi ve inşaatın ilk 15 il
ve öteki illerdeki payı, (2014,%)
28,9

24,7

8,6 7,2
5,9 5,8

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

ETKİSİZ POLİTİKALAR

Grafik 4. GSYH'de Yüzde 28,2 Payı Olan Sanayi ve İnşaatın İlk 15 İl ve Öteki İllerdeki Payı (2014, %)

çok da son yılların öne çıkan sektörü inşaatta yaratılan katma değerde
İstanbul açık ara ön sırada yer alıyor.

Eski öneminden çok şey yitirse de
Adana sanayi sıralamasında yüzde 2,1 ile yedinci sırada. Manisa ile
Konya ve Kayseri yüzde 2 dolayında
payları ile sıralamada yer alırlarken
Antalya, Sakarya, Denizli, Eskişehir
diğer büyük sanayi ve inşaat illerini
oluşturuyorlar.

İnşaatı da içeren sanayi sektöründe
Ankara, sektör katma değerinin yüzde 8,6’sını yaratıyor. Burada da inşaatın Ankara’yı öne çektiği söylenebilir.
İzmir, yüzde 7,2 ile sektörde üçüncü
merkez görünümünde. Otomotiv sanayisinin merkezleri Bursa ile Kocaeli
sanayi katma değerinde yüzde 6 ya
yaklaşan paylarıyla dördüncü ve beşinci sanayi-inşaat illeri. İstanbul’un
sanayiyi aktardığı Tekirdağ ise yüzde
2,6 katkısı ile sanayi illeri arasında altıncı sırada.

2014 verilerine göre, milli gelire hizmetler sektörünün katkısı yüzde 54’e
yakın. İlk 25 ilin payının dörtte üçü ilk
15 ile ait iken, diğer 66 ilin hizmetler
sektörüne katkısı yüzde 26’ya yakın.
Hizmetler sektöründe ticaretin merkezi İstanbul açık ara önde. İstanbul,
hizmetler sektörü katma değerinin

GSYH'da yüzde 53,7 payı olan hizmetler sektörünün ilk
15 il ve öteki illere dağılımı, (2014,%)

35,0
25,7

10,3

5,9

3,9 3,2 2,8
1,9 1,9 1,8 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

Grafik 5. GSYH’de Yüzde 53,7 Payı Olan Hizmetler Sektörünün İlk 15 il ve Öteki İllere Dağılımı (2014, %)
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yüzde 35’ini tek başına üretiyor. Başkent Ankara yüzde 10 pay ile hizmet
katma değerinde ikinci sırada, İzmir
ise yüzde 6’ya yakın payıyla üçüncü
sırada yer alıyor. Turizmin başkenti
Antalya hizmet katma değerinde
yüzde 4’e yakın paya sahip.

TÜİK verilerince ortaya konulduğu
gibi, AKP rejimi altındaki 2004-2014
döneminde büyümenin çarpık sonuçlarından biri de bölgesel farkları
azaltamaması, eşitsizliklerin giderilememiş olmasıdır. Bu konuda resmi
belgelerde sorunun önemi kabul
edilmiş görünse de alınan önlemler
etkili olamamıştır.
Onuncu Kalkınma Planı öncelikleri
çerçevesinde, “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ve tüm bölgeler
için kalkınma ajansları koordinasyonunda katılımcı süreçlerle bölge
planları hazırlandığı” belirtilmektedir.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP),
Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu
Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya
Ovası Projesi (KOP) için oluşturulan
bölge kalkınma idareleri koordinasyonunda bu projeler kapsamındaki
yatırımlara yön vermek ve yatırım sürecini hızlandırmak amacıyla 20142018 dönemi için hazırlanan GAP,
DAP, DOKAP ve KOP Eylem Planları
uygulamalarına devam edilmiştir.
2016 yılında Nevşehir, Kırşehir ve
Kırıkkale KOP kapsamına, Sivas DAP
kapsamına ve Tokat DOKAP kapsamına alınmıştır. Bu iddialı proje isimlerine karşın, elde edilen sonuçlar,
hedeflenenin çok uzağındadır.
GAP Eylem Planı kapsamında, 20082015 döneminde toplam 29,3 milyar
TL harcama yapılmıştır. Ancak bunla-
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rın önemli kısmı, yerel tarımı, sanayi
ve hizmetleri ve de küçük üreticiyi
özendirmekten çok, bölge hidrolik
enerji gücünü harekete geçirmek
üzere kullanılmıştır.
Bölgede, özellikle Kasım 2015 seçimleri öncesi yaratılan savaş iklimi,
bölgeye yerelden ve bölge dışından yatırımları soğuturken, iç göçü
kamçılamış, planlanmış yatırımları
da aksatmıştır. Bölgedeki Suriyeli
nüfusa da kaynak ayırma durumu,
bölgenin gelişme dinamiklerini zayıflatmıştır. Bunların yanı sıra komşu Irak ve Suriye’deki savaş hali,
Güneydoğu’nun gelişme dinamiklerine yeni darbeler vurmuş ve bölgenin katma değer üretimi gerilerken işsizlik, özellikle de kentlerde
genç işsizliği hızla artmıştır.
Yerel kalkınma girişimlerini desteklemek, bölgelerinde kurumsal kapasiteyi artırmak, yerel kesimler arasında işbirliği ağlarını güçlendirmek
ve kuruldukları bölgelerin rekabet
güçlerini artırarak sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak” iddiasıyla 26 Düzey-2 bölgesinde kurulan kalkınma
ajansları, bölgesel dengesizliği azaltma yolunda düşük performanslı bir
diğer uygulamadır.
2008-2015 yılları arasında kalkınma
ajanslarına merkezi bütçeden 2,1
milyar TL kaynak aktarılmış, ancak
bu kaynak daha çok verimsiz alanlara ve bürokratik işlemlerde kullanılmış, bölge gelişimine dişe dokunur katkıları olmamıştır. 2008-2015
döneminde kalkınma ajanslarına
yerel pay olarak belediyeler, il özel
idareleri ile ticaret ve sanayi odaları
tarafından toplam 1,1 milyar TL kat-

kı sağlanmıştır. Böylece, kalkınma
ajanslarına kuruluşundan bugüne
kadar yaklaşık 3,8 milyar TL’lik kaynak aktarılmış olmasına karşın elle
tutulur bir gelişme yaşandığını söylemek güçtür.

ETKİLİ POLİTİKA İÇİN
Türkiye, gelişmenin bölgesel dağılımında OECD, AB gibi topluluklar
sıralamasında en negatif görünümdeki ülkeler arasında yer alıyor. Milli
gelirin bölgeler arasında dağılımındaki uçurum, uzun yıllara dayanan
bir sorun olmakla birlikte, 1980 sonrası neoliberal politikaların kamu yatırımcılığını sonlandırması ile daha
da büyümüş, özelleştirilen, kapatılan
KİT yatırımlarının ardından bölgesel
farklar daha da büyümüştür. Dahası,
iç tasarrufların yetersizliği karşısında
büyümeyi dış kaynak girişine dayandıran paradigma, bu amaca ulaşmak
için düşük kur-yüksek faiz ile sıcak
para çekme ve bununla büyüme
tercihini kullanırken, ithalatı ucuzlatmış, teşvik etmiş, yıkıcı ithalat,
özellikle Anadolu’da himayeye muhtaç sanayiyi hızla tasfiye etmiştir.
Anadolu sanayisizleşme illetinden
kurtulamayınca iç göçlerle işgücü ve
sermaye kanaması da hızlanmıştır.
Özellikle AKP döneminde yatırımların teşvikinde bölgesel kaygı gözetilmiş gibi görünse de tutarlı, etkili bir
teşvik politikası geliştirilememiştir.
Kamu sektörünün ısrarla yatırımlardan, özellikle sanayiden uzak tutulması, yatırıma muhtaç bölgeleri sanayiden de mahrum bırakmıştır.
Özel sektöre sağlanan teşvikler, imalat sanayisinden çok, kısa sürede

daha çok kâr sağlayan sektörlere,
İstanbul rantını hedefleyen inşaata,
doğayı gözetmeyen tahribatçı enerji
sektörlerine ve dış ticarete konu olmayan hizmet alanlarına yönelmiştir. İmalatın da içinde yer aldığı sınırlı
yatırımlar ise azgelişmiş bölgelere
değil, yine İstanbul’a ve ona yakın
bölgelere yönelmiştir.
Anadolu’ya dönük kamu kaynak aktarımında ise iktidara yakın çevreleri
kayıran, siyaseten AKP’ye yakın olmayanları dışlayan bir tutum her geçen gün daha çok öne çıkmaktadır.
Yatırımların genelde patinaj yaptığı,
özellikle sanayi yatırımlarının artmadığı son yıllarda, yeni bir büyüme
paradigması, sanayiye yeni bir bakış
açısını, yatırımları özendirecek yeni
bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bunu
yanı sıra bölgesel eşitsizliklere karşı kamu yatırımcılığına, yerelde ise
bölge dinamiklerini harekete geçirebilecek katılımcı, şeffaf hukuka dayalı yapılanmalara ihtiyaç daha çok
artmaktadır.
Üretilecek yeni bir paradigmada
teşvik kadar “caydırıcılık” aracı da
devreye alınmalı, İstanbul başta olmak üzere, bazı bölgelere, bazı yatırımların, özellikle inşaat yatırımlarının yönelmesinin önüne engeller
konulmalıdır.
Kamu yatırımcılığı etkili bir biçimde
devreye alınmalı, yerel inisiyatiflerin, kooperatiflerin, yerel yönetimlerin de özellikle imalat sanayisini
geliştirmeleri için etkinleştirilmiş ve
demokratikleştirilmiş merkezi planlama ile koordineli büyüme çabaları
desteklenmelidir. 
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TEKNOLOJİ DÜNYASI

MOTORLARDA
Motors And Market Shifts Towards Smart Solutions1

B

u yıl motor tasarımı içerisinde yer alan üç yönelimde artış
gerçekleşmiştir. Tek kullanımlık tıbbi cihazlara, yeni tüketici
ürünlerine ve daha alt düzey görevlerin otomasyonuna olan
yönelimler uygun fiyatlı ve minyatür motor seçenekleri için talep
yaratmaktadır. Kompakt tasarımlara yönelik bu konuyla da ilgili
olan bir yönelim el aleti uygulamalarına öncülük etmektedir. Ayrıca, elektrikli cihazlar, otomatikleştirilmiş güdümlü araçlar (AGV) ve
e-mobilite uygulamaları için servo motorların ve doğrudan tahrikli
motorların kullanımı artmaktadır.
Motor tasarımı, doğruluk ve güvenilirlik beklentileri ile birim
zamanda yapılan işin yüksek olduğu üretim de dahil olmak üzere, küreselleşmenin beraberinde getirdiği baskıları karşılamak
için evrimleşmektedir. Burada, servo motorların tasarımlarının bir zamanlar aşırı derecede olduğu pek çok uygulamada, özellikle de yüke duyarlı hareket kontrolünün ya
da konumlandırmanın bir tasarım gereksinimi olduğu
yerlerde, verimliliği arttırmak amacı ile şimdi bu tür
düzenlemeler kullanılmaktadır. Gerçek şu ki; servo
motorlar ve yeni nesil kapalı devre döngüsel kademeli motorlar, paketleme, yarı iletken imalatı
Bu hibrit modül Schaeffler Group tarafından tasarlanmış ve modülün entegrasyonu ise Schaeffler Group tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu üretici, kendi mil
yataklarını ve tork dönüştürücüsünü imal etmektedir - ve hatta tork dönüştürücüsünü
ve elektrik motorunu tek bir düzenek halinde birleştirmektedir.

1

Design World dergisinin (Trends Handbook 2017, no. 4, s. 29, designworldonline.com) Nisan 2017 tarihli sayısında yayımlanan bu yazı, Dr. Ümit Keskin tarafından
dilimize çevirilmiştir.
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ve robotik için kullanılan makineler
bünyesinde şimdiye kadar mevcut
olandan daha fazla sayıda eksen çalıştırmaktadır. Daimi mıknatısların
temini için kullanılan kısmen sabit
nadir toprak element fiyatlarına
olumlu bir şekilde bağlı olarak, her
boyutta senkronize motora talepte
de yükseliş gözlemlenmektedir. Bu
konuda, Cincinnati merkezli ABM
Drives Şirketi'nin Genel Müdürü
Gabriel Venzin, "ABM Drives, birkaç
yıl önce Sinochron PMAC motor
hattını satışa sundu. Bu son derece
verimli teknoloji, bir ac (alternatif
akım) indüksiyon motoru ile aynı
performans elde edilirken motor
tahrik ayak izinin yüzde 30 oranında
azaltılmasına ve verimin yüzde 10
ile yüzde 15 oranında arttırılmasına
olanak tanımaktadır," demektedir.
Tipten bağımsız bir şekilde, motor
tahriği ihtiva eden tasarımlar kurulumu basitleştirmek ya da hatta ortadan kaldırmak için artık gittikçe (hem fiziksel

Şekilde görülen, minyatür bir EC4 fırçasız dc motor ve 4 mm çaplı bir dişli mekanizması başlığıdır.
Maxon Precision Motors'un bu ürünü, tıbbi uygulamalar, daha pek çok minyatür tasarım ve fazlası
için uygundur.

hem de kontrol tarafında) önceden
entegre halde mevcut bulunmaktadır. Buna ilişkin, Maxon Precision
Motors şirketinde çalışan Hareket
Kontrol Mühendisliği Yöneticisi olan
Biren Patel, "Parça sayısını azaltmak
ve bağlantı içerisinde yer alan bükülmelerden kaynaklanan sorunları önlemek için entegre kurşun vidalı dişli
kutuları sunmaktayız," demektedir.
Bu üretici, entegre kontrol elemanlarına sahip motorlar da sunmaktadır: "Biz dc (doğru akım) fırçasız (EC)
düz ürünlerimizle üretime başladık
ve fırçasız ek kategoriler
de üretmek için çalışmaktayız ...
ve özel

Bu FAULHABER QUICKSHAFT benzeri olan doğrusal dc servo motorlar, çok kutuplu manyetik kuvvet uygulayan
bir çubuk vasıtası ile katı bir stator muhafazasını ve bobin düzeneğini bir çift şeklinde birleştirmektedir. Motorun
yüksek dinamik özellikleri, endüstriyel otomasyon ve bir makinenin işlemesi için kullanılan âlet takımı uygulamalarını karşılamaktadır. Yüksek güçlü mıknatıslar, motorun yüksek kuvvet ve çabuk ivme aktarımı temin etmesine
yardımcı olmaktadır.

mekatronik çözümler sunmaktayız,"
diyerek eklemektedir Patel.
Başkaları, önceden kişisel uyarlamalar yapmada üretici mühendisliğinin
yükselişine de dikkat çekmektedir.
Dunkermotoren Şirketi'nden Carter
Greene, "Hareket tedarikçilerinin
sistem tasarımının ve yazılım geliştirilmesinin çoğunun yapıldığı anahtar teslimi kurulumlara olan talebi
görmekteyiz," diyerek aynı fikirde
olduğunu belirtmektedir. Bu üretici, çeşitli düzeylerde konfigürasyonu yapılabilir olan çözümler için
hareket donanımı ve yazılımı sunmaktadır. Greene, "Modüler tasarım
konseptimiz, detaylandırma işlemini yapan mühendislerin belirli bir
ayak izi ayarında kalınması şartı ile
farklı tahrik elemanları kullanmalarına olanak sağlamak için esnekliği
arttırmaktadır," diye açıklama getirmektedir. Bölye olunca da OEM'ler
(Orijinal Ekipman Üreticileri) kendi
tesisleri içerisinde yer alan ortak
imalat bileşenlerini ve uygulamalarını muhafaza ederken son kullanıcılara çeşitli seçenekler sunabilmektedir. Üreticinin OEM ve son kullanıcı
uygulamalarını gözden geçirmesi ve
tek ve çok eksen gereksinimleri için
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özel motor-dişli kutusu-elektronik
yazılım paketlerini tasarlamak için
gerekli hareket profillerini analiz etmesi tipik bir uygulama olmaktadır.

- uygun maliyetli bir yaklaşımdan
yararlanarak yapmalarını temin etmektedir.
YARI İLETKENLERİN, ROBOTİĞİN,
MONTAJ DÜZENEKLERİNİN (VE
MALZEME TAŞIMACILIĞININ)
İHTİYACI OLAN AKILLICA İŞLEYEN
UYGUN FİYATLI MOTORLAR

Onlar yalnız değiller: Diğer motor
üreticileri, belirli bir motor kurulumundan daha fazla yararlanmak için
sistem düzeyinde montaj düzenekleri ve tamamlayıcı tahrik elemanları ve kontrol elemanları ile tasarım
mühendislerini desteklemektedir.
Tipik bir durum: FAULHABER Group
bünyesinde yer alan (1947 yılında
çekirdeksiz mikro motor teknolojisinin geliştirilmesi üzerine kurulmuş) MICROMO, bunu çekirdeksiz
ve fırçasız dc motorlar ile, kademeli
ve piezo motorlar ile, hareket ileten
dişli mekanizmasının torkunu arttırmada ve hızını düşürmede kullanılan hassas dişli mekanizması başlıkları ile, doğrusal harekete geçirici
elemanlar ile ve sistem seviyesinde
gerçekleştirilen özel tasarımlar ile
yapmaktadır. Buna ilişkin bir örnek,
FAULHABER motorlarından maksimum performans elde eden yüksek
bant genişliği olan (ve bir EtherCAT
arayüzü ile birlikte sunulan) MC3/
MCS hareket kontrol elemanı olmaktadır. MICROMO çekirdeksiz
motorların düşük irkilimliği mevcut
bulunmakta ve bu onları yük değişikliklerine karşı oldukça reaktif
yapmakta ve bu da bazı tahrik elemanları ve kontrol elemanları için
zorluk teşkil edebilmektedir. MC3/
MCS hareket kontrol elemanları bu
problem ile ilgilenmektedir. Analog
manyetik alan algılayıcı sensörler
vb. geri besleme seçenekleri ile eşleştirme yapılması, kontrol elemanlarının, yüksek çözünürlüklü konum
kontrolünü - diğer kontrol elemanlarının yapamayacağı bir şekilde
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Çoğu endüstride yer alan mevcut tasarım hedefleri (daha düşük maliyetin yanı sıra) birim zamanda yapılan
iş, esneklik ve güvenilirlik olmaktadır. Greene, bununla bağlantılı olarak, "Neredeyse istisnasız olarak, her
endüstrinin hareketi nasıl gördüğü
değişiklik göstermektedir," demektedir. "Bunun nedeni kısmen giderek karmaşıklaşan otomasyonun (ve
belirli görevler için kullanılan hareket profillerinin) yanı sıra, etkin tasarımlar için mevcut olan talebin son
kullanıcıları tedarikçilerden daha
esnek makine yapısı istemeye teşvik
etmesi olmaktadır - ve müşterilerin
proseslerine katma değer temin
edebilen tedarikçiler aramasıdır,"
diye eklemektedir Greene.
Greene, "İster basit uygulama desteği temin ederek ister de imalat gerektirmeyen sıra dışı ve doğrudan
makine üzerinde bir çözüm sunarak,
OEM'lere daha iyi ürün imal edilmesi amacı ile yardımcı olmayı
hedeflemekteyiz," demektedir ve "Özellikle de bir
projenin ölçeği büyük
olduğu zaman — işbirliği yapmak tedarikçi tecrübelerinden
yararlanmanın
en
önemli noktası haline gelmektedir," diye
eklemektedir. Depo
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ayarlarında yer alan artan otomasyon ile ve yüzlerce ya da binlerce
motor tahriği ihtiva eden eksen
vasıtası ile otomatik olarak depoya
yerleştirme ve otomatik olarak depodan alma amacı ile merkezi kontrol elemanlarını kullanan otomatik
depoya yerleştirme ve depodan
alma sistemleri (ASRS'ler) ile temin
edilen durum kesinlikle bu olmaktadır.
"Gördüğümüz en çarpıcı değişimlerden biri de malzeme taşımacılığı
pazarında mevcut bulunmaktadır,"
demektedir Greene. 'Şu an buna
ihtiyacım var' diyen tüketici tutumları ve yeni alıcı eğilimlerine hizmet
etmek için gereken geniş dağıtım
depolarının büyümesi ürünün her
zamankinden daha hızlı hareket etmesi zorunluluğu anlamına gelmektedir. "Bu ve raflardan seçilip sevki-
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yat kutuları içine konulacak ürün
türlerindeki büyük değişiklikler, talebe ayak uydurmak için karmaşık
görevlerin güvenilir bir şekilde koordinasyonunun temin edilmesine
olan büyük ihtiyaç ile eşitlenmektedir," diyerek eklemektedir Greene.
Bu gibi yerlerde kullanılan elektrik
motorları, asansörlerin, konveyörlerin, AGV'lerin, paketleyicilerin, istifleyicilerin, etiketleyicilerin ve robotların işlemesini temin etmektedir.
Industrial Solutions'a ait olan
Sensata Technologies Şirketi'nin
Genel Müdür Yardımcısı Matt
Lesniak, "Malzeme taşımacılığı ekipmanlarında kullanılan motorların ve
bu modern zamana ait robotların
son derece güvenilir ve düşük maliyetli olma zorunluluğu mevcut bulunmaktadır," demektedir. Bu alanda Sensata'nın sunduğu bir öneri,
hafif robotların ve diğer makinelerin
eklem yerlerinin dar hacimlerinin
içine sığacak BEI Kimco çerçevesiz,
fırçasız, dc (BLDC) motorunu ihtiva
etmektedir. Lesniak'a göre, ilk askeri
uygulamalar ve havacılık uygulamaları için geliştirilen robotik teknolojileri şimdi yeni endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır, çünkü
yeni malzeme temini ve düşük maliyetli üretim onları daha ekonomik
hâle getirmiştir.
Başka bir örnek ise Ontario merkezli ADAM Şirketi'nin gerçekleştirdiği
bir AGV tasarımı olmaktadır. Özerk
bir mobil robot (AMR) olarak tasvir
edilen vasıta, kontrol etmek amacı
ile bir PC, navigasyon için lazer mesafe bulma ve tahrik ünitesinin içerisinde entegre dişli redüktörleri olan
iki bağımsız servo motor kullanarak

nesneleri rastgele başlangıç noktalarından rastgele varış noktalarına
nakletmektedir.
Aslında, bazı motor tedarikçileri
bütünüyle motorla tahrik edilen
tekerlek düzenekleri ile birlikte
hızla gelişen AGV pazarına hizmet
etmektedir. Özellikle AGV'ler için
kullanılan modüler servo tahrikli
bir tekerlek ekseni olan Wittenstein
iTAS'ı düşünelim. Bunun ikiz servo
motorları, helisel düşük geri tepkisi
olan planet dişli mekanizması başlıklarını ve VULKOLLAN tekerleklerini içermektedir. Farklı hız çıktılarına
sahip olan dişli mekanizması motorları büyük yana yatma momentleri, iyi hız aralığı ve güç yoğunluğu temin etmektedir (sonuncu
özellik motorsuz tekerlekli alışveriş
arabaları filolarını alttan kaldıran
ve hareket ettiren düz AGV'ler için
önem teşkil etmektedir). Bir adet iki
tekerlekli iTAS ekseni, yüksek çözünürlüklü akım kontrolü ve algılama
yoluyla hareketin koordinasyonunu
temin etmek için (12 ile 60 Vdc arasında girdi kabul eden) bir simco
servo amplifikatör kullanmaktadır;
yönlendirme, iki tahrik elemanı arasındaki hız farkından kaynaklı olarak
meydana gelmektedir. Taşıt üzerinde yerleşik olan bir ağ sunucusu
aracılığı ile nesneler arası genel ağa
(IoT) bağlanırlık, kullanıcıların servo
amplifikatörün çalışmasını ve sürüş
durumunu takip etmelerini temin
etmektedir.
AGV'lerin tasarım zorlukları özerk
vasıtaların tasarım zorlukları ile
olan bazı ortak noktaları açık bir
şekilde paylaşmaktadır. Schaeffler
Group'un Kuzey Amerika Başkan
Yardımcısı ve Baş Teknik Sorumlusu

Şekil içerisinde, iki
eksenli bir FAULHABER
PRECISTEP kademeli
motor görülmektedir.

Jeff Hemphill'e göre, iki temel yönelim - özerk araçlar için tasarımlar
ve e-mobilite - eş zamanlı ve simbiyotik ivme kazanmaktadır. Elektrik
tahrikli olan mobilite (e-mobilite)
doğrudan fosil yakıtlar ile çalışan
içten yanmalı motorlara sahip olan
vasıtalar yerine elektrikle tahrik edilen güç aktarma organlarına sahip
olan vasıtalara (ayrıca filoların güç
talebini temin eden akıllıca işleyen
şebekelere) atıfta bulunmaktadır.
"E-mobilite araştırmalarına ve üretimine çok yatırım yapmışızdır. ARGE'yi özerk ve bağlantılı vasıtaların
harekete geçirme elemanları gibi
ürünlere de adamışızdır, çünkü ne
zaman özerk bir vasıta yaparsanız,
bir insanın bu durumda yapacağı
fiziksel görevleri yerine getirmek
amacı ile esasen bir minyatür robot temin etmeniz gerekmektedir,"
diye açıklamaktadır Hemphill. "Bu
iki yönelim birbirini teşvik etmektedir, çünkü özerk vasıtalar muhtemelen müşterek ya da isteğe bağlı
kullanımda olan vasıtalar gibi üstün
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konumda yer alacaktır, zira bunlar
daha yüksek bir kullanım oranına
sahip olacaktır. Burada, elektrikli güç
aktarma organları (başlangıçta daha
pahalı olmalarına rağmen) toplam
mülkiyet maliyetini sonuç olarak
düşürebilmektedir," diye eklemektedir. Bu, kısmen konuma bağlı olarak elektriğin benzinin maliyetinin
dörtte biri ile üçte biri civarında olmasından kaynaklı olmaktadır. Buna
ek olarak, elektrikli vasıtaların daha
az bakıma ihtiyaç duymalarından da
kaynaklanmaktadır.
Hemphill, "Diğer bir deyişle, örnek
olarak, müşterek robot taksilerin
gelecekteki operatörleri, işletimleri
daha kolay ve daha ucuz olacağı için
elektrikli robot taksileri talep edeceklerdir," demektedir.

Bu şekilde yer alan çerçevesiz, fırçasız dc (BLDC) motor, hafif imalatta ve yarı iletken uygulamalarında çok eksenli montaj robotları için uygun olmaktadır. Sensata Technologies Şirketi'nin BEI Kimco'suna ait olan 2.6, 3.0 ve 3.8 inç olan O.D. motorları 85
ile 531 ons-inç arasında pik tork yükleri temin etmektedir. Kompakt boyut, eklemli robot bilekleri, dirsekleri ve omuz eksenleri
içerisine yerleşimin temin edilmesi amacı ile gerekli olmaktadır. Motor sağlamlığı ve optimize edilmiş tork-ısıl performansı
kesintisiz görev ayarlarında iken güvenilir bir işletime imkân sağlamaktadır.

E-MOBİLİTE UYGULAMALARINDA
DOĞRUDAN TAHRİKLİ OLAN
MOTORLARIN KULLANIM
ALANLARININ HIZLI BİR ŞEKİLDE
ARTIŞI

ları ve şanzımanı desteklemek için
diğer bileşenleri de imal etmektedir
- bunlar, kam fazlandırıcılardan özel
titreşim emen titreşim sönümleyici elemanlara kadar her şeyi ihtiva
etmektedir. "Ayrıca hazırlanmakta
olan pek çok sayıda entegre hibrit
modülümüz mevcut bulunmaktadır
- bunun yanı sıra batarya ile tahrik
edilen ya da hatta hibrit elektrikli
vasıtalar için komple elektrikli akslar
mevcut bulunmaktadır. Gerçek şu
ki; otomotiv pazarına motor tedarik etmek için, yüksek performanslı
elektrikli çekme motorları imal eden
Compact Dynamics Şirketi'ni yakın
zamanda satın almış bulunmaktayız." diye eklemektedir Hemphill.

Vasıtalar, Kuzey Amerika Uluslararası
Otomobil Fuarı'nın (Detroit Oto Fuarı) kısmi zararına sebep olarak, yıllık
Tüketici Elektroniği Fuarı'na hakim
olmaya başlamıştır. Pek çok otomotiv OEM'leri tasarımlarının gittikçe
artan elektriksel ve elektronik doğası
nedeni ile Detroit yerine Vegas'ta tasarımlarını kamu oyuna açmaktadır.
"Schaeffler Group daha fazla bir
şekilde gelişime imkan tanıyacak
mevcut ürünlere ve ortaklıklara
sahip bulunmaktadır. Tipik bir durum: (ABD'de Infiniti olarak bilinen)
Nissan Fuga ve Porsche Cayenne'in
sürümleri için hibrit modüller üretmekteyiz," demektedir Hemphill. Bu
şirket, aynı zamanda hibrit motor-
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Çekme motorları şu anda motorlu ya
da hafif vasıtalarda en yaygın kullanılan motorlar olmaktadır. Hemphill,
"Şu anda bisiklete destek sağlayabilecek ya da tamamen hareket itkisi
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temin edebilecek bir elektrik motoruna sahip olan - ya da binicinin
pedala basarak hareketlendirdiği mikro-mobil olarak adlandırdığımız
dört tekerlekli bir bisiklete sahip bulunmaktayız," demektedir. Schaeffler Group kendi elektrik motorlarını
daha önce de üretmiştir, ancak takım
tezgâhları gibi endüstriyel uygulamalar için bunu gerçekleştirmiştir.
E-mobilite tasarımına hizmet etmek
için, Schaeffler Group güç elektroniği elemanları imal eden Compact
Dynamics Şirketi'nin eski ana şirketi
ile bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. "Zira, artan sayıda olan hibrit
modülün ve elektrikli aksın entegre
güç elektroniği elemanlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle, eksiksiz tasarımları tek bir muhafaza
içerisinde inşa etme ve bunları test
etme ve komple mekatronik üniteler halinde sevk etme yeteneğine

33
ihtiyacımız olacaktır," diye eklemektedir Hemphill.

avantajımız mevcut bulunmaktadır,"
demektedir Hemphill.

nu temin etmelerinin talep edilmesi
olmaktadır.

Gerçek şu ki; özerk araçlara doğru
olan yönelime izin veren ve olanak
açan bir teknoloji, giderek küçülen
boyutlara sahip olan elektronik elemanları ihtiva etmektedir — bunlar,
şimdiye kadar olduğundan daha küçük olan ve daha akıllıca işleyen güç
elektroniği elemanları olmaktadır.

Şirketin şu an alışılmış vasıtaları
hibrite dönüştürmek için hibrit bir
elektrikli motor modülü üzerinde
nasıl çalıştığını düşünelim. "Yüksek
entegrasyon seviyesi ile, mekanik
bileşenleri çok iyi bir şekilde bir
araya getirdiğimiz için, tasarımın
müşterinin ihtiyaç duyduğundan
50 mm daha kısa olmasını temin
etmiş bulunmaktayız. Bataryalar ve
elektronik elemanlar daha ucuz ve
daha küçük olmaktadır, ancak bu
tasarım — bunları daha uygun fiyatlı ve daha işlevsel hâle getirmek
amacı ile — mekanik tasarımları
daha zarif bir şekilde birleştirmenin
yollarını bulmakta olduğumuzu da
göstermektedir," diye eklemektedir
Hemphill.

Entegre tasarım teklifleri için ek örnekler istenildiği zaman, üreticilerde
çoğu mevcut bulunmaktadır. "Schaeffler Group son zamanlarda arka
planda planet dişli setleri için mil yatakları ve saplama elemanı yaparken
hafif ağırlıklı bir diferansiyel tasarladı. Şimdi bir e-aks için redüksiyon temin etmek üzere bunların bir planet
dişli seti ile entegrasyonunu gerçekleştirmekteyiz," diye açıklamaktadır
Hemphill. "Veya imal ettiğimiz hibrit modülü tekrar düşünelim. Sadece bunun mil yataklarını değil, aynı
zamanda tork dönüştürücüsünü de
yapmaktayız. Gerçek şu ki; tork dönüştürücüyü ve elektrik motorunu
burada bir düzenek içerisinde bir
araya getirdik," diye eklemektedir.

Mekanik açıdan bakıldığı zaman,
e-mobilite için yenilik yaratan şey
giderek daha sıkı olan entegrasyon
şekillerinin gerçekleştirilmesi olmaktadır. "Schaeffler Group günümüzde pek çok entegrasyonu önceden
yapmaktadır. Köklerimiz, mil yatakları, perçinler ve sac metal parçalar
vb. klasik mekanik bileşenlerin imal
edilmesinde bulunmaktadır. Bunların hepsi, elektrikli akslar, hibrit
modüller vb. gelişmiş tasarımlarda
gerekli olmaktadır. Hâlâ bu mekanik
parçaları üretmeye devam ettiğimiz
için, daha büyük sistemlere bunların
entegrasyonlarını temin etmek amacı ile harekete geçtiğimiz zaman, bir

Gerçek şu ki; tasarım mühendislerini tatmin etmenin ortak olan bir yönelimi, önceden mühendislik aşaması tamamlanmış olan çözümlerin
ya da tüm sektörlerdeki üreticilerden gelen ürünlerin entegrasyonu-

TIBBİ, MOBİL VE DAHA FAZLA
ALANDA YÜKSELİŞE GEÇEN
MİNYATÜR TASARIMLAR
Hareket tasarımını değiştiren tüm
endüstriler içerisinde yer alan tıbbi
teknoloji, motor ile ilgili yenilikleri

Schaeffler Group taraafından imal edilen elektrikli aks (e-aks), bir motor, şanzıman ve
her tekerleğe yarım şaft temeline dayanan önden çekişli geleneksel bir otomobilinkine
çok benzer bir akstır. Bununla birlikte, bu e-aks içten yanmalı bir motor yerine (bir
çekme motoru olarak hizmet veren) bir elektrik motoru kullanmakta ve burada tipik
olarak şanzıman tek hızlı olmaktadır.
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Şekilde görülen, yüksek yoğunluklu uygulamalar için kullanılan en küçük doğrusal
motorlardan birisidir — Nippon Pulse America tarafından sunulan L250SSS doğrusal
şaftlı motordur. 5 mm çapında olan bu motor, tek sargıya ve 30 mm'lik kuvvet uygulayan
elemana sahiptir ve bu motorun maksimum kullanılabilir stroku 2 m uzunluğunu
aşmaktadır. Paslanmaz bir serinin bir parçası olarak, bu motor, çoklu kuvvet uygulayan
elemanların tek bir şaft boyunca ilerlemesi zorunluluğunu içeren fen bilimleri ve endüstriyel uygulamalar için uygun bir şekilde mevcut bulunmaktadır.

elemanlarında mevcut olan
teknolojileri — ve
bunların olanaklı kıldığı küçük motor tahrikli tasarımları - tıp benimsemeye devam etmektedir. Kapalı
çevrim kontrol elemanını çalıştıran
SQUIGGLE piezo motorlarına dayanan New Scale Technologies Şirketi
tarafından sunulan mikro mekatronik (M3) modülleri düşünelim.
Bunlar, 12 mm x 30 mm (ya da daha
küçük) harekete geçirme elemanları

en iyi şekilde itkileyeni olmaktadır.
Tıbbi cihaz üreticileri ve bunların
tedarikçilerine uygulanan FDA'nın
(Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) uyulması gereken şartları ile, motor üreticileri düzenleyici mevzuata ilişkin
denetime dahil edilmeye devam
edilmektedir, bu neden ile tasarım
prosesleri üzerindeki kontroller sıkılaşmaktadır — bunlar, üretim hatlarının ve test ekipmanlarının tekrar
doğrulanması ve kabulü olarak yer
almaktadır. Denizaşırı ülkeleri kapsayan rekabet, tıbbi cihaz vergileri ve azalan tıbbi bakım sigortası
(Medicare) geri ödemeleri de bu
uygulamalar için kullanılan cihazlar
ve motorların daha düşük maliyet
gerektirmesini etkin kılmaktadır.
Maxon Şirketi'nden Patel, "Ancak,
bu endüstrinin en talepkâr endüstri
olduğunu görmekteyiz, çünkü tıbbi
robotlar - el aletleri ve ameliyatla
yerleştirilebilir olanlar gibi bütün
tıbbi cihazlar - gittikçe daha küçük
ve daha kompakt hâle gelmektedir,"
demektedir.

New Scale Technologies Şirketi tarafından sunulan minyatür,
altı serbestlik derecesine sahip olan bu hekzapod (altı bacaklı), NIH Ulusal Göz Enstitüsü aracılığı ile temin edilen bir
ödenek ile geliştirilmiştir. Bu cihaz, mikro cerrahi aletlerinin kullanımı sırasında, el titremesinden kaynaklı
olan hareketleri etkisiz hâle getirmek amacıyla, altı piezo elektrik SQUIGGLE mikro motoru, minyatür mil
yatağı düzeneğini, motor yuvalarını, bükülme elemanlarını, yay elemanı ön yüklemelerini ve tahrik ünitesi
elektronik elemanlarını kullanmaktadır.

Diğer bir deyişle, tüketici elektronik
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olmaktadır, ayrıca tüketici ve akıllı
telefon sınıfı kameralar içerisinde ve
UAV'lerde (İnsansız Hava Araçları)
yer alan lens odaklama işlevleri ile
en iyi şekilde bilinmektedir. Ancak,
şimdi, çekirdek motor teknolojisi,
biyometrik tanımlama ve canlı dışındaki yapay ortamda teşhis etme
amacıyla kullanılan gelişmiş cihazlarda ve elle kullanılan cerrahi aletler bünyesinde yer almaktadır. Buna
ek olarak, sadece birkaç milimetrelik
çaplara sahip olan bazı dc motorların şimdi bir dizi hastalığı tedavi
etmek amacıyla, ameliyat ile yerleştirilebilir olan pompalar için teknik
ve düzenleyici mevzuat gereksinim-
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lerini karşılamak üzere yeterli güç
yoğunluğu ve güvenilirliği mevcut
bulunmaktadır.
Cerrahların hâlâ elle yaptığı bir prosesi otomatikleştiren tıbbi bir uygulama düşünelim. Geleneksel bir
kurgu içerisinde, doktor fiziksel bir
şekilde insan vücudunun içerisine
yerleştirilen bir cihazın yerini belirlemek ve cihazı hareket etirmek
amacıyla bir kontrol düğmesini
döndürmektedir. HaydonKerk Pittman Engineering Şirketi'nin Başkan
Yardımcısı Phil Faluotico, "Ancak, bir
üretici bizden süreci otomatik hâle
getirmemiz için talepte bulundu,"
demektedir. "Bu sistemin son derece küçük ve steril olması gerekmektedir, ve tek kullanımlık bir cihaz
olarak, cihazın ucuz olması gerekli
olmaktadır. İşlemi gerçekleştirmek
amacıyla bir motor ve dişli kutusu
bağladık ... ve bir keresinde müşteri
ile konuştuk ve uygulamayı gördük,
kurşun vidaların ve somunlarının
dişli kutumuzun bir uzantısı olarak
entegrasyonlarını yapabileceğimizin farkına vardık," diye eklemektedir Faluotico. Bu, ürünü yalnızca bir
motor ve dişli kutusu olmaktan çıkarmıştır, motor, dişli kutusu, kurşun
vida ve somun ihtiva eden komple
bir çözüme dönüştürmüştür.
Diğer bir örnek, fırçasız, dc, kanül
şeklinde biçimlendirilmiş, farklı hız
çıktılarına sahip olan dişli mekanizması motorları olmaktadır, bu
motorlar (diğerlerinin yanı sıra)
Kirschner tellerinin ve saplama elemanlarının ortopedik cerrahi içerisinde hizalı bir şekilde tahriğine izin

veren dişli kutusu ve motor kombinasyonlarına sahip olanlardır. Ortopedik delgi tasarımcıları tasarımlarının genel boyutunu küçültmek
istemeleri sebebiyle, kanül şeklinde
biçimlendirilmiş, farklı hız çıktılarına
sahip olan dişli mekanizması motorlarına yönelik talep artmaktadır.
Greene, "Güç yoğunluğunun ve
minyatürleştirmenin artması bizim
odak noktalarımızdan birisi olmaktadır, bu nedenle motorlarımıza ek
olarak dişli kutuları, kodlayıcılar ve
frenler geliştirmekteyiz ve üretmekteyiz," diyerek hemfikir olduğunu
bildirmektedir. "Toplam tahrik ünitesi paketleri müşterilerin ürünleri
özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına
ve ayak izini minimuma düşürmeye
izin verdiği için, modülerlik ve bunun verimliliği entegre tahrik ünitesi elektronik elemanlarına kadar
uzanmaktadır," diye eklemektedir.
Başkaları, minyatürleştirmenin diğer yararları da birlikte getireceğini
belirtmektedir. Faluotico, "Yarı iletken boyutları küçüldükçe, bu, onları
daha küçük ve daha küçük motorlara yerleştirmemize izin vermiştir,"
diye söylemektedir. "Tahrik elemanlarının entegrasyonunun motorların
arkasına gerçekleştirilmesi olanağı,
güvenilirlik ve maliyet bakış açılarından ele alındığı zaman faydalı olmaktadır," diye eklemektedir.
Makineler ve cihazlar daha da küçülürken, çoğu durumda giderek daha
hassas olmaları da zorunlu hâle gelmektedir. Mesela, hastanede daha
fazla sayıda mevcut bulunan yatarak

tedavi etme prosedürlerini hastanede ayakta tedavi etme prosedürlerine dönüştürme konusunda ilgimiz
olduğunu ele alalım. Bu amaçla, cerrahlar doğruluğu arttırmak için şimdi robotlar ya da motor yardımı ile
birlikte işleyen aletler kullanmaktadır. Hatta, riskli göz ve beyin cerrahisi biçimleri bile, motorlu otomasyon
temel alınarak, doktorların hassas
alanları terk ederken vücut içerisinde yer alan bölgeleri hedef almalarını temin etmektedir.
Başka yerlerde, tıp endüstrisi, daha
küçük ve az maliyetli tasarımlar için
yapılan elektrikli motor alanındaki
yenilikleri harekete geçirmektedir.
Tipik bir durum: Ameliyathaneler
içerisinde yer alan motor tahrikli
olan aletlerin düşük voltaj çekmeleri
ve sessiz çalışmaları zorunlu olmaktadır. Burada, geleneksel peristaltik
(sindirim sisteminde olduğu gibi
bazı organların çeperlerinde görülen ritmik ve kuvvetli kasılıp gevşeme hareketlerine benzer şekilde çalışan) pompalar özellikle de bir yığın
içerisindeyken ya da fırçalı motorlar
ile tahrik edildiği zaman gürültülü
olabilmektedir. Bazı üreticiler, sessiz
planet dişli takımı ile eşleştirilmiş
olan alternatif dc motor tasarımları ile ilgili olan bu sorunun üzerine
eğilmiş bulunmaktadır. Başka bir örnek, batarya ile çalıştıkları için kendilerinden uzun ömür talep edilen
taşınabilir olan oksijen yoğunlaştırma cihazları olmaktadır. Bunların
içinde yer alan motorlar gittikçe verimli ve güç yoğunluğu yüksek hâle
gelmektedir.
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MÜHENDİSLİK ANLATILARI

*

Ekrem Murat Zaman **
Demir Ağlarla Ördük Anayurdu
Dört Baştan

ancak münakale vasıtalarının (ulaşım
araçlarının), yolların, şimendiferlerin
(demiryollarının), limanların hali ve
derecesiyle mütenasiptir (orantılıdır)."
diyor. Aynı tarihlerde gazetelere verdiği demeçte: "Memleketin bütün
merkezleri yekdiğerine az zamanla
şimendiferle bağlanacaktır. Mühim
maden hazineleri açılacaktır. Memleketimizin baştan nihayete kadar
harap manzarasını mamureye tahvil
etmekten ibaret olan gayenin temel
taşları her yerde gözleri tesrir (sevindirme) edeceğini” belirtiyor [2].

Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği’nin, 50. kuruluş yılı anısına
“Mühendislik Mimarlık Öyküleri –
1” adıyla yayınladığı kitapta Aydın
Engin, 23 inançlı insanı ve o insanların yaptığı devrim otomobillerinin
öyküsünü anlatıyor. “Devrim otomobili küçük bir ütopyaydı.” diyor. “…Bu
günün Türkiye’sinde böylesi öykülere ekmek kadar, su kadar gereksinin
olduğunu” belirtiyor. Usta gazeteci,
Devrim otomobili öyküsünü; “Çıktık
açık alınla / On yılda her savaştan…
diye başlayan, yoksulluk, gerilik çemberini kırmak için silkinmesini bilmiş
bir halkın özgüvenini anlatan bir
marş…” sözleri ile bitiriyor [1].

Dağları delen, demiri serenlerin kaleminden aktarılan, 1930’lu yıllarda
demiryolu üzerindeki kömür ve demir öyküsü de “böylesi öykülerden”.
Demiryolu üzerine olunca konu,
akla 10. yıl marşının unutulmaz dizeleri geliyor. “…Demir ağlarla ördük
Anayurdu dört baştan.” Bu dizedeki
övünç ve bu övüncün haklı gururu,
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki tarihsel
öyküsüyle, “Kömüre Giden Demiryolu” yapımında gizli….

Cumhuriyeti kuranlar, Cumhuriyet
Devrimlerini yapanlar gelecek için
bir proje ileri sürüyor. Projenin lideri
Mustafa Kemal, Millet Meclisi'nin 1
Mart 1922 tarihli toplantısında: "İktisad hayatının (ekonomik yaşamın) faaliyet (etkinliği) ve zindegisi (canlılığı)
*
**

Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-II" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
Maden Mühendisi, Hacettepe Üniversitesi, Zonguldak Mühendislik Fakültesi

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



KASIM 2017



www.mmo.org.tr

Cumhuriyetin İlk Yıllarında
Demiryolu
Kömüre ve demire giden raylar üzerindeki öykünün ilk makasını atmadan önce, Cumhuriyetin ilk yıllarında
önemsenen demiryollarının tarihine
kısaca göz atalım.
Cumhuriyet öncesi çeşitli yabancı
şirketler tarafından inşa edilen demiryolu hattının 4000 km'lik bölümü, Cumhuriyetin ilanı ile belirlenen
ulusal sınırlar içinde kalmıştır. Türkiye
Cumhuriyetine, yabancı şirketlere ait
2.282 km'lik normal genişlikte hat ve
70 km uzunluğunda dar hat ile devletin yönetiminde olan 1.378 km'lik
normal genişlikte hat kalmıştır [2].
24.5.1924 tarihinde çıkarılan 506 sayılı kanun ile “Anadolu–Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyeti”
kurulur. 10 Ekim 1924 tarihinde Ankara–Sivas Demiryolu normal hatta
çevrilmeye başlanır [3].
Cumhuriyetin elinde kalan ve büyük
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bir bölümü yabancı şirketlerin elinde bulunan demiryolu 1927’de satın
alınarak ulusallaştırılır. 23 Mayıs 1927
tarih ve 1042 sayılı yasa ile “Devlet
Demiryolları İdare-i Umumiyesi” kurularak demiryollarının işletilmesi ve
yapımı tek elde toplanır. Daha sonra limanlar da birleştirilerek 1 Ocak
1929 tarih, 1483 sayılı yasa ile “Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
Umum Müdürlüğü” adını alır [4].
1953 yılına kadar katma bütçeli bir
devlet idaresi şeklinde yönetilen Kuruluş, 29.7.1953 tarihinden itibaren
6186 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi
(TCDD) adı altında Kamu İktisadi
Devlet Teşekkülü haline getirilir [6].
Kömür Havzasının
Anadolu’ya
demiryolu ile bağlanmasını konu
alan öykümüz devletleştirme öncesinde
başlar…
Demiryolları
Cumhuriyet’ten önce çeşitli yabancı
şirketler tarafından inşa edilerek işletilirken, Adapazarı–Ereğli hattı düşüncede kalır; o zaman da tamamlanamaz… Osmanlı başkenti İstanbul,
Ereğli’ye demiryolu ile bağlanamaz.
[6]. Fakat, Cumhuriyetin başkenti

1930’lu Yıllarda Tünel Kazı Çalışmaları

Tünel Ağzında Balast Deposu

Ankara, -Ereğli’ye bağlanamasa dademir ve kömüre bağlanır.

Ankara–Ereğli Demiryolu Hattı
Ankara–Sivas Demiryolu’nun normal hatta çevrilmeye başlamasının
ardından, 13 Aralık 1925 tarihinde
“Ankara–Ereğli demiryolu hattı”
hakkındaki 1314 sayılı yasa çıkarılır.
Ankara–Sivas demiryolu üzerindeki Irmak İstasyonu'ndan ayrılarak
Zonguldak’a ulaşacak bu hattın ku-

rulması, Cumhuriyet Hükümeti’nin
yurt kalkınmasındaki ideallerinden
biridir. “Kömüre Giden Demiryolu”
projesi, Irmak–Filyos ve Filyos–Ereğli olmak üzere, karşılıklı iki kısımdan
oluşmuştur.

Irmak–Filyos Demiryolu Hattı
Irmak–Filyos Demiryolu Hattı, 7 Şubat 1927 tarihinde İsveç–Danimarka
grubu Mohapp Şirketi’ne ihale edilir.
Demiryolu yapımına, Mayıs 1927’de
Filyos’ a iskele kurulmasıyla başlanır.
1927’ de demiryolu için iskele yapılırken Filyos’a liman yapılması düşünülür, fakat yapılan incelemeler sonucu
demiryolunun Ereğli’ye bağlanacak
olması nedeniyle vazgeçilir [7].
Sivas hattının ilerlemesi ve ulaşımın
karadan yapılmasında kolaylık görülmesi üzerine, Irmak’tan Filyos’a
uzanacak demiryolu hattının diğer
ucu Irmak İstasyonu’ndan Çankırı’ya
doğru devam eder. Irmak’tan
Çankırı’ya kadar 102.255 m'lik demiryolu kısmı 23 Nisan 1931’de işletmeye açılır.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



KASIM 2017  www.mmo.org.tr

38
Başbakan İsmet İnönü, 3 Nisan 1937
tarihinde Ankara’dan Karabük’e
trenle gelecek, Türkiye’nin ilk entegre demir-çelik tesisi, Karabük Demir
Çelik Fabrikası’nın temelini atar [10].
Hasan Usta’nın deyişiyle: "…Divriği
madeniyle Zonguldak kömürü buluşmuş; Karabük’te düğün dernek kurulmuş…” tur.

Filyos–Ereğli Demiryolu Hattı
Nafia Vekili Ali Çetinkaya Çatalağızı’nda

isimli kitapta Mahmut Kiper tarafından kaleme alınmış “Fabrikalar
Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye
Cumhuriyeti Demir – Çelik Öyküsü”
de var. Bu öykü de Aydın Engin’in;
“ekmek kadar, su kadar gereksinin
olduğunu” söylediği “böylesi öykülerden”. Kiper, demir – çelik tesisleri
kuruluş yerinin belirlenmesini şu şekilde anlatıyor;

Filyos tarafından gelen demiryolu
yapımı 1930 yılında Balıkısık İstasyonuna, 1934 yılında da Eskipazar’a
ulaşmıştır. Demiryolu yapımı, Batıbel
Tüneli'nin beklenmesi nedeniyle bir
süre Eskipazar’da durdurulur.
Çankırı–Çerkeş arasında, 3444 metre boyuyla demir yollarımızın en
uzun tüneli olan Batıbel Tüneli'nin
açılıp tahkimatının yapılmasının ardından 1935 yılında hat, Çankırı’dan
Çerkeş’e ulaşır. İki taraftan ilerleyen
yapım çalışmaları Eskipazar istasyonunda birleşir [8].

“…Önerilen ilk kuruluş yeri Ereğli’dir.
Daha sonra, kesin kuruluş yerinin tespiti için Sümerbank ve Askeri Fabrikalar uzmanlarından bir heyet seçilir. Yer
seçimi için oluşturulan heyette Vedat
Akdoğan, Hasan Osman Kıraç ve
Selahattin Şanbaşoğlu bulunmaktadır. İncelemelerin sonunda ‘tesis
Zonguldak’ta kurulsun’ derler.” [1].

Irmak–Filyos arasında karşılıklı yapılan, 391 km uzunluğundaki demiryolu hattı; 27 istasyon, 1368 menfez
ve köprü, 8800 m uzunluğunda 37
tünel yapımı ile 12.11.1935 tarihinde
tamamlanır. 14 Kasım 1935 tarihinde
hizmete açılır. Filyos’ta düzenlenen
açılış törenine Bayındırlık Bakanı Ali
Çetinkaya da katılmıştır [9].

1932 yılında Demir Çelik Fabrikası’nın
kurulacağı yer için; Kömür Havzasına
yakın olması, bölgenin jeolojik açıdan uygunluğu, demiryolu güzergahı içinde yer alması ve askeri açıdan
ise sütre gerisinde olması nedeniyle
Zonguldak’ın 70 km iç kesimindeki
Safranbolu ilçesinde, Soğanlı ve Araç
çaylarının kesiştiği yerdeki Karabük
köyü uygun yer olarak bulunur.

Bu arada, demir–kömür (yani Filyos–
Ereğli) bağlantısı da kaçınılmaz hale
gelmiştir. Demiryolu önce birinci demire ulaşacak ve sonra kömürle bağlantı kuracaktır.
“Mühendislik Mimarlık Öyküleri-1”
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Bu dönem (1929-1939), ‘devletçi
sanayileşme dönemi’ olarak anılır.
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nda
(1933-1937) işletmelerin devletçe
kurulması strateji olarak benimsenir. İşte böyle bir dönemde Ankara–Ereğli demiryolu hattının tamamlanmasını da karar altına alan, 23
Mayıs 1933 tarihli ve 2214 sayılı “Filyos–Ereğli demiryolu kısmının yapımı
ve Ereğli’ ye bir liman yapımına dair”
yasa çıkarılır [11].
4 maddeden oluşan bu yasanın 1.
maddesi ile: “Filyos istasyonundan
başlayarak Zonguldak yolu ile sahili
takiben Ereğli’ye müntehi (ulaşan)
ve inşaatına başlanmasından itibaren en çok dört senede ikmal edilmek
üzere normal genişlikte bir demir
yolu inşası için (20.000) liranın ve kezalik (yine bunun da) inşaatına başlanmasından itibaren en çok altı sene
zarfında ikmal edilmek (içinde tamamlanmak) üzere Ereğli limanının
inşası ve teçhizatı için (10.000.000)
liranın sarfına mezuniyet verilmiştir.”
Yasanın 2. maddesi ile de: “Birinci
maddedeki işler için her sene ödenecek miktarda on sene Nafia bütçesine konmak üzere gelecek senelere
sari taahhütlere girmeğe ve vadeleri
inşaat müddetlerine bağlı olmamak
ve resülmali (faiz getiren para) bu
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miktarları geçmemek üzere icabında
Ziraat bankası kefaleti ile bono çıkarılmasına mezuniyet verilmiştir. Bu
bonolara kefil olmak hususunda Ziraat bankası hakkı takdirini kullanır”
hükmü getirilir [12].
Filyos–Ereğli Demiryolu ilk etapta,
Filyos–Çatalağzı ve Çatalağzı–Zonguldak olmak üzere iki kısımdan
oluşturulur.

Kömüre Giden Karatren

Nafıa Vekâleti 1937 tarihli, seri: 5,
sayı: 8 ile çıkardığı yayın olan “Kömür
Hattı Filyos–Zonguldak Kısmı” adlı
rapordan edinilen bilgiye göre, Çatalağzı–Ereğli hattı elektrikle (tüneller
55 cm daha yüksek), Çatalağzı–Filyos–Irmak hattı buharlı lokomotif
işletilecek şekilde projelendirilir.
Filyos–Zonguldak demiryolu inşaat
müteahhidi, Yüksek Mühendis Abdurrahman Naci Demirağ’dır. İnşaatta, mühendis olarak da Ata,
Hayri Kayadelen, Nuri Dağdelen,
Kadri Çelikiz, İrfan, Osman Küsef
çalışmıştır [13].

Filyos–Çatalağzı Demiryolu
38 Makaslı, Çok Özel Projelendirilmiş Çatalağzı Garı (1936)

Zonguldak İstasyonu Yapım Çalışmaları (1937)

Filyos–Çatalağzı demiryolunun ihalesi 8.8.1934’te yapılır. 19.11.1936’ da
Çatalağızı’na kadar olan kısmı işletmeye açılarak trenle kömür nakliyatı
başlar. Aynı tarihte normal hat, manevra ve depo hattı, kömür tahmil
istasyonu ile elektrik lokomotifleri
içtinap (sakınma) hattı olmak üzere
dört hattan oluşan Çatalağzı Garı da
büyük teşkilat istasyonu olarak tamamlanır.
14.684 m uzunluğundaki, Filyos–
Çatalağzı kısmında toplam 3.236 m
tünel sürülmüştür. 2.100.000 TL. harcanan bu kısmın maliyeti yol malzemesi hariç 140.000 TL/km yol mal-
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le sağlamlaştırılmış olduğu “Kömür
Hattı Filyos–Zonguldak Kısmı” adlı
raporda belirtilmektedir.
Söze konu raporda, tünellerde karşılaşılan zorlukların en belirgin örneğinin 16 numaralı, Zonguldak
istasyonuna çıkan son tünelde yaşandığı belirtilmektedir. 1.487 metre
uzunluğundaki, şehrin altından geçen son tünelin kömür damarlarını
kesmesi ve kalker boşluklarına rastlaması nedeniyle büyük sorunlar yaşanmıştır. Çıkarılan hafriyatın tünelin
her iki yakasında uzak noktalara taşınması sorunların başında gelmektedir. Çatlaklar arasına sıkışmış killi
kalkerlerden oluşan kısmın hafriyatı
sırasında büyük kütleler halinde tavanın düşmesi sıkıntılar yaratmış, bu
nedenle tünel hafriyatı çoğunlukla
ahşap iksalı (tahkimatlı) yürümüş ve
bazı yerlerde buvazaj (tahkimat işi)
önem kazanmıştır.

Türkali Köyü, 6 Metrelik Kemerli Köprü

Kapuz Kumsalı Mağarası'nın Su Akarı (1936)

Çatalağzı–Zonguldak Demiryolu

TL harcanan bu kısmın maliyeti, yol
malzemesi hariç 295.000 TL/km, yol
malzemesi ve ferşi (ray döşemesi)
dahil 316.000 TL/km olur.

Çatalağzı-Zonguldak
demiryolunun ihalesi 25.5.1935’te yapılır. 12
Ağustos 1937’de tren; İncirsuyu’nda,
Türkocağı Spor Sahası'nın bulunduğu yerde yapılan istasyona törenle
girer. 10.249 m uzunluğundaki Çatalağzı-Zonguldak kısmında ise toplam 3.764 m tünel sürülür. 2.950.000

Filyos–Çatalağzı kısmına oranla bu
kısımdaki maliyet yüksekliğinin,
tünel fazlalığı ve jeolojik yapı nedeniyle tünellerde karşılaşılan sorunlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir kısmı kömür içinde sürülen
tünellerin kenar ayakları iki sağlam
kaya üzerine betonarme köprüler-

zemesi ve ferşi (ray döşemesi) dahil
161.000 TL/km olur.
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Bu tür sahalarda toplanan sular kalker boşluklarından akmaktadır. Bu
boşlukların önemli bir kısmı tünel
güzergahına rastladığından, bu sular tünel kanallarına alınmış ve profil
haricinde kalan boşluklar da blokajla doldurulmuştur. Tünelin Filyos
tarafının kalker, Zonguldak tarafının
kumtaşı ve konglomera olduğu tespit edilir. 63 kömür ocağından bir
maden mühendisi görevlendirilerek, kömür damarlarının eğimleri ve
kesitleri çıkarılır. Tünel kazı sırasında
karşılaşılan kömür damarlarını bir
kısmının çalışılmış olduğu, bir damarda döşenmiş rayların alınmamış
olduğu görülür.
Filyos–Zonguldak hattında toplam
7.000 m uzunluğundaki 16 tünelde hafriyat toplamı 265.020 m3’ tür.
Toplam; 47.572 m3 karğir, 13.549 m3

41

Filyos – Ereğli Hattı İnşaat Başmüdürlüğü Fen Heyeti

beton, 466 m3 betonarme inşaatı
yapılır. 9633 m3 blokaj ve betonarme
aksam için, 67.044 kilo demir kullanılmış, 31.368 m2 beton kalıbı, 6.454
m2 derz ve 1.878 m2 şap yapılmıştır. Tüneller için toplam 2.672.140
TL harcanmıştır. Filyos–Zonguldak
demiryolu hattında yapılan 89 adet
köprü için toplam 424.200 TL harcanmıştır. Hattın, Filyos–Zonguldak
kısmında toplam 380.444 torba
(19.022 ton) çimento, 104.675 kilo
dinamit, 882.062 adet kapsül, 5.507
kilo barut, 1.063.610 m fitil kullanılmış ve 441.322 işçi yevmiyesi,
1.325.405 amele (vasıfsız işçi) yevmiyesi verilmiştir [13].

Ray Ferşiyatı
Ray ferşiyatı (döşeme işleri) yine iki
kısımda yapılmıştır. Filyos–Çatalağzı kısmının müteahhidi Asım Fahri
Yolaçan’dır. Döşeme işlerini mühen-

Nafıa Vekaleti Demiryolları İnşaat Dairesi Fen Heyeti

dis Necdet ve Selahattin Durusan
yapmıştır. Çatalağzı istasyonu da
dahil olmak üzere 20.700 m ray döşenmiş, 36 makas kurulmuş, 17.000
m3 ikinci tabaka balast döşenmiştir.
Bu kısmın ray döşenmesi için 37.800
lira harcanmıştır. Çalışan işçi ve amele toplamı 18.900’dür. Kullanılan
12 m boyundaki 39.52’lik ray 475
kilo gelmektedir. Ahşap traversler
Derince’de emprenyemiştir.
Çatalağzı–Zonguldak
kısmındaki
inşaatın kontrolü için, inşaat başmüdürü görev başında drezin kazası sonucu hayatını kaybeden Abdullah
Tiryaki, mühendisler Yakup Kalgay,
Adnan Özyol, kısım mühendisleri
Yekta, Enver Başol, Orhan Güran,
Fiedler, Bartaliç ve Şiddelhelm çalışmıştır.
Merkez Teşkilatında, Demiryolları ve
Limanlar İnşaat Başkanı Mühendis

Razi Soyer, Başkan Yardımcısı Mühendis Ferdi Çağan, Fen Heyeti Müdürü Mühendis İbrahim Demirseren,
Büro Şefi Mühendis Fuat Berkman
görev yapmıştır. Diğer mühendisler
Orhan Güran, Akif Bazoğlu, Mitrea
ve Abdullah Çiner’dir [13].
”Demir ağlarla ördük Anayurdu dört
baştan” dizelerini haklı olarak ve
övünçle seslendiren, “böylesi öyküleri” dağlara taşlara kazıyarak bize
bırakan adlarını sayamadığımız isimsiz kahramanları ve fedakar meslektaşlarımızı, bir kez daha saygı ile
anıyoruz.

Zonguldak–Ereğli Limanları
Arasında Tren Ferisi
Ankara’dan Ereğli’ ye kadar açılması
düşünülen demiryolu Zonguldak’ta
bitirilmişti. Ne yazık ki, Ereğli’nin
demiryolu ile Zonguldak’a bağlanması mümkün olmamıştı. Demiryolu
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Zonguldak’ta bitirilmişti; ama 4.279
m uzunluğundaki Kozlu–Zonguldak demiryolu Zonguldak Lavuarı
ve limanına 1943 yılında, 15.559 m
uzunluğundaki
Armutçuk–Ereğli
Demiryolu da EKİ’nin Ereğli Limanına 1953 yılında taşıma hattı olarak
bağlanmıştı.
Kozlu–Armutçuk demiryolu, 1944
yılında Kozlu Camisi’nin yanında
durdurulmamış olsaydı Ereğli demiryolu ile Anadolu’ya bağlanmış
olacaktı. Bu bağlantının sağlanamaması sonucu 1946 yılında hazırlanan Zonguldak Limanı raporuna
göre, Ereğli Limanı'nın Tefen (Devrek üzerinden Gökçebey) hattı ile
demiryolu şebekesine bağlanması
da düşüncede kalmıştı. Unutulmaması gereken şeyse, bu tarihlerde
(önerilmiş olmasına rağmen) henüz
Ereğli’ye demir-çelik fabrikasının
kurulmasının gündemde olmadığıdır. 1957’de tekrar önerilir ve yassı
mamul hedefleyen ERDEMİR, 1965
yılında işletmeye açılır [14].
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Kaynakça

1930’lu yıllarda “Kömüre Giden Demiryolu”, karadan Ereğli’deki doğal
limanına ulaşamayınca, 2005 yılı başında Zonguldak Limanı ile ERDEMİR
Limanı arası denizden tamamlandı.
Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları
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Kaynakçılar İçin Eğitim Organizasyonu
ve Önemi
Sinan Özgöz1, Burak Erdoğan1, Ersan Gönül3,
Burak Bayraktaroğlu4
Ülkemizde kaynak teknolojisini imalat
ve işletme süreçlerinde kullanan birçok kuruluş vardır. Bunlar içinde, dış
ülkelere ihracat yapan birçok kuruluş
da bulunmaktadır. Ülkemizde, kalite
anlayışının yerleşmeye başlamış olması kaynak teknolojisi uygulamalarında da daha kaliteli üretim gereğini
gündeme getirmiştir. Kaynak alanında
çalışan personelin eğitimi ve vasıflandırılması kaliteli üretim için zorunlu
hale gelmiştir. Uluslararası rekabetin
artmasıyla söz konusu eğitim ve vasıflandırmanın uluslararası normlara
göre olması önem kazanmıştır. Bu
çalışmada, kaynaklı imalatta kaliteli
üretim için önemli bir konu olan ergitme kaynağı yöntemi ile ilgili verilebilecek eğitimlerden ve uygulamalardan
bahsedilecektir.
1
2
3
4

1. GİRİŞ
İnsanoğlu, tarih boyunca gereksinim duyduğu araç ve gereçleri yapabilmek için bulduğu malzemelerin biçimlendirilmesi
ile uğraşmıştır. Bu uğraş günümüzde de devam etmekte ve
insanoğlu yaşadıkça da devam edecektir.
Metalleri keşfettikten sonra günlük yaşantısında daha verimli kullanma arzusu duyan insan, bunların ergitilmesi ve
birleştirilmesi konularında yoğun bir uğraş ve arayışlar içine
girmiştir. Bu çabaların sonucunda da ilkel uygulamalarla başlayan süreç zamanla gelişmiş ve bugünkü kaynak yöntemleri
oluşmuştur.
Kaynak, birbirinin aynı veya ergime aralıkları birbirine yakın
iki veya daha fazla metalik veya termoplastik parçayı ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, aynı türden bir malzeme katarak veya katmadan birleştirmektir.
Kaynaklı imalat yapan işletmelerde, kaynakçı olarak çalışanların/çalıştırılacakların, kullandıkları kaynak metotlarına uygun olarak teorik-uygulamalı eğitim verilmesi ve uluslararası

Makine Mühendisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi, Bursa- sinan.ozgoz@mmo.org.tr
Makine Mühendisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi, Bursa-burak.erdogan@mmo.org.tr
Makina Yüksek Mühendisi, Kaynak Mühendisi (UT, RT, MT, PT, VT Seviye III), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi, Bursae-ersan.gonul@mmo.org.tr
Makina Mühendisi, Kaynak Mühendisi (UT, RT, MT, PT, VT Seviye II), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi, Bursa-burak.bayraktaroglu@mmo.org.tr
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bilgileri uygulamada kullandıklarını kanıtlamalıdırlar. Teorik eğitimler genel olarak aşağıdaki konuları içerir:
• Kaynak teknolojisi hakkında genel bilgi
• Kaynak makinaları ve devreye alınması
• Kaynak elektrotlarının standartları ve seçimi
• Kaynak parametreleri, seçimi ve parametrelerin kaynak dikiş formuna etkileri
• Kaynak ağzı standartları
Fotoğraf 1. Kaynak Uygulaması

• Kaynak sembolleri ve uygulama yerleri

geçerlilikte belgelendirilmesi amaçlanmalı ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada, uluslararası
normlara göre aşağıdaki yöntemler için kaynakçı eğitimleri anlatılacaktır:
•

Elektrik Ark Kaynağı

•

Gazaltı MIG/MAG Kaynağı

•

TIG(Argon) Kaynağı

•

Oksi-Asetilen Kaynağı

2. EĞİTİMLER
Kaynakçı eğitimleri, bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik, teorik ve pratik bilgilerin aktarıldığı ve birbirini takip
eden eğitim basamakları olarak sınıflandırılmalıdır. Bu
eğitimleri takip eden ve uluslararası normlara göre yapılacak kaynakçı sınavları sayesinde çok çeşitli vasıflandırma basamaklarına erişilebilmektedir. Eğitimler, normların
önerdiği şekilde, saha uygulamalarını kapsayan ve profesyonelliğe yöneltecek şekilde organize edilmelidir.
Uluslararası normlar dâhilinde belgelenmek isteyen
adaylar, aşağıda belirtilen teorik eğitimleri almalı ve bu

• Kaynak hataları ve önlenmesi
• Kaynakta iş güvenliği
Kaynakçı eğitimlerinde uygulamalar ise saha tecrübesine
sahip deneyimli eğitmenler tarafından gerçekleştirilmelidir. Eğitimin bu bölümü, adaylar için çok önemli olup el
becerilerini geliştirecekleri aşamadır. Bu bölümde adaylar, eğitmenin tecrübelerine önem göstermeli, eğitim
kurumu uygulama için föyler oluşturmalı ve katılımcılar
eğitim kurumu tarafından normlara göre olulturulmuş
föyleri takip etmelidir.

Tablo 1. Uygulama Eğitim Föyü Görseli
* Kaynaklar Gaz Altı Kaynağı/MAG (135) SG2
Masif tel kullanılarak yapılacaktır.
* Kaynaklar PA pozisyonunda yapılacaktır.
* 0.8 veya 1 mm’lik SG2 masif tel kullanılacaktır.
* Kaynak işleminden sonra yüzeyde oluşan
cüruf tabakası temizlenecektir.
* Kaynak üzerinde taşlama işlemi yapılmayacaktır.
* Parçanın üzerine kaynakçı adı yazılarak, parça kontrol işlemi için muhafaza edilecektir.
*Parça kaynakları yapılırken, resimde görülen düğmeler kullanılarak kaba ve hassas
voltaj ayarı yapılacaktır. Voltaj değeri olması
gerekenden çok düşük ve olması gerekenden çok yüksek seçilerek kaynak yapılacak
ve kaynak dikişindeki farklar gözlemnecektir.
*Resimde gösterildiği şekilde düğme kullanılarak tel sürme hızı değiştirilecektir. Voltaj
sabit tutularak, tel sürme hızı gerekenden
çok az ve gerekenden çok fazla seçilerek
kaynak yapılacak ve kaynak dikişleri arasındaki farklar gözlemlenecektir.

Fotoğraf 2. Kaynakçı Uygulama Eğitim Görseli
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Uygulamalı eğitimler şu konuları içerir:
• Uygun test parçalarının kesilmesi ve parçalara kaynak
ağızlarının açılması

•

Elektrik-Ark kaynağında kullanılan parametreleri ve
bunların kaynağa etkisi
Elektrik-Ark kaynak hataları ve önlenmesi
Elektrik-Ark kaynağında riskler ve kaynakta iş güvenliği

• Çeşitli kaynak uygulamalarının yapılması (Plaka-Boru)

•
•

• Kaynak edilen test parçaları üzerinde görsel kontrol,
parçanın kırılarak kontrolü ve değerlendirilmesi

3.2 MİG/MAG Kaynağı

3. KAYNAK YÖNTEMLERİ VE EĞİTİMLERİ
Manuel ergitme kaynaklarında her bir yöntemin farklı karakteristik özellikleri vardır. Dolayısıyla bu özelliklerin kaynakçı tarafından iyi bilinmesi gereklidir. Bununla birlikte,
kaynağı yapacak olan kaynakçının, kullandığı yöntem için
tecrübesinin olması gerekmektedir. Bu bölümde, kaynak
yöntemleri ile ilgili özelliklerden, her bir yöntemde karşılaşılabilecek hatalardan ve eğitimler için yapılabilecek
uygulamalardan kısaca bahsedilecektir.
3.1 Elektrik Ark Kaynağı
Elektrik-ark kaynağında, ergiyen bir çubuk elektrot ile iş
parçası arasında ark oluşmaktadır. Kaynak bölgesi, havanın olumsuz etkilerinden, elektrot örtüsü veya özünün
yanması ile oluşan gazlar tarafından korunmaktadır. Bu
yöntem, çelikler, paslanmaz çelikler, dökme demirler ve
bazı demir dışı alaşımların kaynağında kullanılmaktadır.
Elektrik-ark kaynağı en fazla kullanılan kaynak yöntemlerinden birisidir. İmalat sektöründen bakım sektörüne
kadar sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Şantiye şartlarında da kullanılması önemli avantajıdır. İlk bakışta basit bir yöntem gibi görülse de teknik bilginin ve pratik
uygulamaların önemli olduğu bir yöntemdir. Ayrıca en
fazla hataların görüldüğü birleştirme yöntemidir. Cüruf
kalıntısı, gözenek, soğuk çatlak bunlardan bazılarıdır. Bununla birlikte elektrotlar ve seçimleri büyük önem taşımaktadır. Her bir elektrodun kullanılacağı yerler farklıdır.
Hatta elektrotlara göre yapılacak kaynak öncesi işlemler
bile değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla eğitimlerde de
tüm bunlara dikkat edilmeli ve ayrıntılı bir şekilde uygulamalarla anlatılması gerekmektedir. Elektrik-ark kaynakçısı
eğitimi ile ilgili içerik genel olarak aşağıdaki gibi olmalıdır:

MİG/MAG kaynağında, ergiyen bir tel elektrot ile iş paçası
arasında ark oluşur ve oluşan ark koruyucu gaz atmosferi (MİG’de inert, MAG’da aktif gaz) tarafından korunur.
MİG/MAG kaynağı, ince levhalar hariç, her kalınlıktaki
demir esaslı ve demir dışı metal ve alaşımlarının kaynağında yaygın olarak kullanılmaktadır. MİG/MAG kaynak
yönteminde, yatay karakteristikli (sabit gerilimli) kaynak
makinelerinin gelişmesi sonucu ince çaplı kaynak teli ile
yüksek akım şiddeti uygulama olanağı, daha dar ısıdan
etkilenen bölge ve daha derin nüfuziyetli kaynak bağlantıları elde edilebilmektedir.
MİG/MAG kaynağı yarı otomatik bir yöntem olması nedeniyle seri imalata ve robotik uygulamalara yatkın bir
yöntemdir. Bununla birlikte, bu yöntemle daha kalın parçaları yüksek ısı girdisi ile daha hızlı bir şekilde kaynatmak
mümkündür. Fakat bu yöntemin en büyük sorunlarından
biri nüfuziyetsizlik, diğeri ise gözenek oluşumudur. Dolayısıyla eğitim alan kaynakçının bu yönde yetiştirilmesi ve
bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Gazaltı MİG/MAG kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik aşağıdaki gibi olmalıdır:
•

Kaynak teknolojisi hakkında genel bilgi

•

MİG/MAG Kaynak yöntemi

•

MİG/MAG kaynak yöntemin uygulandığı malzemeler

•

Yöntemde kullanılan koruyucu gaz ve tel elektrodlar
(masif, özlü)

•

MİG/MAG kaynak parametrelerinin seçimi ve kaynakta kullanımı

•
•
•

Elektrik-Ark kaynağı hakkında genel bilgi
Elektrik-Ark kaynak makinaları ve devreye alınması
Kaynak elektrotlarının standartları ve seçimi

•

Elektrik-Ark kaynak yönteminde kullanılabilecek malFotoğraf 3. Elektrik Ark Kaynakçısı Uygulamalı Eğitim Görseli
zemeler
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Fotoğraf 4. MAG Kaynakçısı Uygulamalı Eğitim Görseli

Fotoğraf 5. TIG Kaynakçısı Uygulamalı Eğitim Görseli

•

MİG/MAG kaynağında görülen kaynak hataları ve önlenmesi

•

Tungsten elektrotlar ve standartları

•

TIG kaynak dolgu telleri ve seçimi

•

Kaynakta iş güvenliği

•

Kaynak parametreleri ve parametre ayarlarının seçimi, parametrelerin kaynak dikiş formuna etkileri

•

TIG kaynağında riskler ve kaynakta iş güvenliği

3.3 TIG (Argon) Kaynağı
TIG kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenmeyen bir
elektrot (tungsten elektrot) ile iş parçası arasında oluşan
ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemdir.
Kaynak işlemi sırasında elektrot, ark ve kaynak havuzu
inert koruma gazı ile atmosferin olumsuz etkilerine karşı
korunur. Gaz nozulu ile koruma gazı kaynak havuzuna iletilir ve kaynak bölgesini atmosferin olumsuz etkilerinden
korur. En önemli uygulama alanları paslanmaz çelik ince
malzemelerin kaynağı, alüminyum, nikel ve nikel alaşımlarının kullanıldığı kaynaklardır.
TIG kaynak yöntemi diğer kaynaklara göre daha yavaş
ve daha zor bir yöntemdir. Nüfuziyet sorunu yaşandığı
bölgelerde bu soruna çözüm olabilir. Fakat tecrübesiz bir
kaynakçının yaptığı TIG kaynakları başta yanma oluğu
ve nüfuziyetsizlik sorunu olmak üzere birçok probleme
neden olabilmektedir. Bununla beraber, yaygın görülen
hatalardan biri de tungsten kalıntısıdır. Bununla birlikte, ergimeyen elektrot seçiminin iş sağlığı içinde önemli
olduğu unutulmamalıdır. Kırmızı uçlu elektrotlarda toryum oksit bulunmakta ve bu elektrotların hiçbir önlem
alınmadan taşlanmasının kanserojen etkisi vardır. Genel
olarak kritik bölgelerin kaynaklarında kullanılır ve kaynakçısının özel olarak eğitilmesine ihtiyaç vardır.
TIG (Argon) kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik aşağıdaki gibidir:
•

Kaynak teknolojisi hakkında genel bilgi

•

TIG yönteminin tanımı ve önemi

•

TIG kaynak yönteminin akım üreteçleri
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3.4 Oksi – Asetilen Kaynağı
Bu yöntemin en genel kullanım şekli oksi-asetilen kaynağıdır (oksi-gaz kaynağı olarak da bilinir). En eski ve çok
yönlü kaynak yöntemlerinden biridir, fakat son yıllarda
endüstriyel uygulamalardaki popülerliği azalmıştır. Hâlâ
yaygın olarak, boru ve kanal kaynağında ve tamir işlerinde kullanılmaktadır. Yanıcı bir gazın (çoğunlukla asetilen)
oksijen ile yakılmasıyla elde edilen yüksek ısı ile metalin
eritilerek kaynatılması işleminde en yaygın yakıt olarak
asetilen gazı kullanıldığı için, genellikle oksi asetilen kaynağı olarak telaffuz edilir. Asetilenin oksijen ile yakılmasında takriben 3200 oC sıcaklığa ulaşılır.
Uygulama olarak TIG kaynağına benzemektedir; fakat
temel fark ergiyen elektrotun tungsten gibi elektrik arkı
ile değil alevle ergitilmesidir. Bu sebepten dolayı alevin
uygun şekilde ayarlanması ve uygulamada pratik tecrübenin yüksek olması gerekmektedir. Oksi-asetilende
parça kalınlığının önemli olduğu unutulmamalıdır. Lakin
3 mm parça kalınlığına kadar sola kaynak, 3mm’den fazla kalınlıklarda ise sağa kaynak uygulaması yapılmalıdır.
Dolayısıyla eğitimlerde oksi-asetilen kaynağının temel
mantığından bahsedilmeli, güvenlik önlemleri anlatılmalı, her bir pozisyona göre ve parça kalınlığına göre kaynak
uygulamaları yapılmalıdır.
Oksi – asetilen kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik aşağıdaki
gibidir:
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•

Kaynakta kullanılan yöntemlere genel bakış

•

Oksi-asetilen kaynak yönteminin tanımı ve önemi

•

Oksi-asetilen kaynak yönteminde kullanılacak elektrotlar

•

Kaynak hazırlığı ve oksi-asetilende kullanılacak kaynak pozisyonlar

•

Oksi-asetilen kaynak yönteminde meydana gelebilecek hatalar ve kontrol teknikleri

•

Oksi-asetilen kaynak tekniğinde iş güvenliği

pratik olmak üzere toplam 49 saatlik süreyi kapsamaktadır. Genel olarak yanlış bilinenleri düzeltme ve daha profesyonel kaynak yapmak için düzenlenir. Kaynakçıların
bilgi ve tecrübesini var olanın üstüne çıkarma, uluslararası
normlara karşı farkındalığı arttırma ve bu normlara göre
yapılacak sınavlarda başarılı olma eğitimin temel amacıdır.
20 günlük ve daha uzun süreli eğitimler, kaynak konusunda
çok fazla çalışmamış ve kaynak ile ilgili çok az tecrübesi olan çelik ve alüminyum kaynakçıları için yapılan eğitimlerdir. Eğitimler minimum 14 saat teorik ve 126 saat
pratik olmak üzere toplam 140 saatlik süreyi kapsamaktadır. Kaynakçının durumuna ve pratik düzeyine göre
süre daha da uzatılabilir. Kaynak konusunda çok zayıf bir
kaynakçıyı yetiştirme amacıyla düzenlenen eğitimlerdir.
Bu eğitimlerde ilgili yöntemin tüm uygulamaları (kaynakçının tecrübi durumuna göre) gerçekleştirilir. Yine bu eğitimlerde amaç, eğitim sonunda kaynakçıların uluslararası
normlara göre kaynak yapmasını sağlamaktır.
3.6 Eğitim Ekipmanları

Resim 6. Oksi-Asetilen Kaynakçısı Uygulamalı Eğitim Görseli

3.5 Eğitim Süreleri
Kaynak eğitimleri, katılımcıların kaynak kabiliyetini geliştirmeye yönelik verilen eğitimlerdir. Bununla birlikte,
eğitime gelen her kaynakçının tecrübesi ve kabiliyeti faklı
olmaktadır. Eğitim süreleri, eğitim alan kaynakçıya uygun
ve kabiliyetlerini geliştirebilecek yeterlilikte olmalıdır. Yukarıda sayılan kaynak yöntemleri ile ilgili kaynakçı eğitimleri ise aşağıda belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir:
• 3 günlük eğitimler
• 7 günlük eğitimler
• 20 günlük ve daha fazla süreli eğitimler
3 günlük eğitimler, genel olarak tecrübeli çelik ve alüminyum kaynakçıları için yapılan eğitimlerdir. Eğitimler 3 saat
teorik ve 18 saat pratik olmak üzere toplam 21 saatlik
süreyi kapsamaktadır. Bu eğitim tamamen uluslararası
normların öngördüğü standartlara göre sınavlara yönelik
yapılmaktadır. Eğitimler uygulama-kaynaklı parça kontrolü aşamalarında geçmektedir.
7 günlük eğitimler ise birkaç yıl kaynakçılık yapan ve tecrübesi orta düzeyde olan çelik ve alüminyum kaynakçıları
için yapılan eğitimlerdir. Eğitimler 7 Saat teorik ve 42 saat

Eğitim, eğitim isteminde bulunan işletmelerin atölyelerinde veya oluşturulan Uygulamalı Eğitim Merkezlerinde yapılabilir. Fakat eğitimlerde unutulmaması gereken
konu, eğitimlerin kaynakçı tarafından verimli bir şekilde verilmesidir. Buradan da anlaşılacağı gibi, firmalarda
bu eğitimleri yapmak, bu noktada sıkıntı yaratmaktadır.
Dolayısııyla sadece kaynakçı eğitimi için düzenlenmiş
mekânlarda yapılan eğitimlerin yararı daha büyüktür.
Kaynaklı imalat yapan işletmelerde kaynakçı olarak çalışanlara/çalıştırılacak olanlara, kullandıkları kaynak metotlarına uygun olarak teorik-uygulamalı eğitim verilmesi,
kaynak eğitimi için organize edilmiş kaynak eğitim merkezinin amaçlarından olmalıdır. Bu eğitim merkezlerinde eğitimle ilgili tüm program uluslararası standartlara
göre yürütülmelidir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak eğitimler, Bursa’da bulunan Uygulamalı Eğitim
Merkezi'nde gerçekleştirilmektedir. Eğitim için gerekli
altyapı, donanım ve malzeme aşağıdaki gibi olmalıdır:
• Derslik
• Kaynakçı kabinleri ve kaynakçı masaları
• Kişisel koruyucular (maske, eldiven, kolluk vs.)
• Havalandırma (hava emme) ünitesi
• Kaynak Makinaları (Gazaltı(MİG/MAG,TIG), Elektrik Ark,
TIG, Oksi-Asetilen)
• Gaz besleme düzeneği
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4. SONUÇ

Fotoğraf 7. Kaynakçı Eğitimleri İçin Uygulamalı Eğitim Atölyesi

• Kaynak teli, elektrot

Kaynakçı eğitimleri, teorik ve pratik bölümlerin harmanlanarak ve teoriğin pratik uygulamalar üzerindeki sonuçlarını inceleyerek uygun eğitim föyleri ile kaynakçıya
bilinçli kaynak nasıl yapılır sorusunun cevaplanmasını
sağlar. Eğitimli kaynakçı, kaynatacağı malzemeye göre
doğru yöntemi, doğru dolgu malzemesi seçimini, doğru kutuplama ve makine ayarını yapmasını bilir, kaynak
prosedürlerini okumayı öğrenir. Böylelikle kaynak kalitesi
yükselir, kaynak hataları minimize edilmiş olur. Eğitilmiş
kaynakçılar ile yükselen üretim kalitesi, uluslararası alanda da rekabet etme gücünü arttırır.

• Hidrolik pres (yaklaşık 30 ton kapasiteli) ve kırma/eğme
testleri için gerekli balta ve matrisler

İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından bakıldığında kaynakçı
eğitimleri, kaynak işlerinde çalışanların bilinçlendirilmesini sağlar, iş kazasına sebep olma ve iş kazasına yakalanma
olasılığını düşürür. Kaynakçıların eğitilmesi ile mukavemet
aranan ve yük taşıyan, çelik çatılar, kreynler, üstü kapalı
pazar yerleri gibi konstrüksiyonlarda kaynak hatalarından
ötürü oluşan çatlama, kırılma, çökmeye kadar giden ölümlü
kazalara sebep olacak hataların önüne geçilebilecektir.

• Metal şerit testere ve oksijenle kesme

KAYNAKÇA

• Zımpara, avuç taşlama
• Numaratör
• Genel atölye ekipmanı
• Parça soğutma kapları

• Yazı tahtası

1.

• Hurda kapları

DEĞERLİ ÜYELERİMİZE

Bugün, siz değerli
üyelerimizin örgütlü gücüne
her zamankinden daha fazla
ihtiyaç duymaktayız.
İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın
can güvenliğini ortadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hizmet alanlarının daralmasına da yol açmaktadır.
Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler
ışığında, mühendislik uygulamalarının önemini ortaya koyan raporlar yayınlama; mesleğimizi geliştirmeye ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik bülten, dergi, kitap, broşür
vb. yayın çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.
Bu nedenle sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin yanında çok temsili kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının
ödenmesi konusunda katkılarınızı bekliyoruz.
https://aidat.mmo.org.tr
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Endüstriyel Güneş Enerjisi
Kullanımı
İbrahim Üçgül 1
Güneş enerjisi, güneşten gelen ve
dünya atmosferi dışında şiddeti
sabit ve 1370W/m2, yeryüzünde
ise 0-1100 W/m2 değerleri
arasında olan yenilenebilir bir
enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi
genel olarak konutlarda, sanayide,
tarımda ısıl enerji uygulamaları
olarak ve elektrik enerjisi
uygulamalarında kullanılmaktadır.
Bunun için de güneş enerjisi
toplama sistemlerinin (düzlemsel
kollektörler, güneş bacası, güneş
güç kulesi, silindirik parabolik
kollektörler, doğrusal fresnel
kollektörler, fotovoltaik güneş pilleri
vb.) geliştirilmesi ve üretimi önem
kazanmaktadır. Dolayısıyla bu
çalışmada, güneş enerjisi dönüşüm
teknolojilerinin neler olduğu, nasıl
sınıflandırıldığı ve güneş enerjisinin
faydaları üzerinde durulmuştur.
1

1. GİRİŞ
Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli bakımından oldukça iyi bir yere sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal
enerji, hidrolik enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi
gibi kendini belirli devirlerle yenileyen temiz enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en
önemlilerden biri güneş enerjisidir. Güneş enerjisinden
uygun dönüşüm teknolojileriyle, özellikle endüstrinin ihtiyaç duyduğu ısı enerjisi, buhar ihtiyacı, soğuk ihtiyacı ve
elektrik enerjisi eş zamanlı polijenerasyon olarak üretilebilir. Güneş Güç Sistemlerinin başta tekstil ve gıda sektörleri olmak üzere tüm üretim sektörlerinde yaygınlaşması
ile enerji maliyetleri düşürülebilir. Düşen enerji maliyetleri ile de işletmelerin tüm dünya ülkeleriyle olan rekabet
gücü artar. Güneş enerjisinin bu tür sektörlerde kullanılması bir anlamda da enerji bakımından dışa bağımlılığın
azaltılması anlamına gelmektedir. Bu sayede milli ekonomiye de katkıda bulunmak mümkün olacaktır.

Doç. Dr., Makina Mühendisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Isparta
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2. GÜNEŞ ENERJİSİ
2.1 Türkiye’de Güneş Enerjisi ve Kullanım Potansiyeli
Türkiye, 36°-42° kuzey enlemleri ve 26°-45° doğu meridyenleri arasındaki güneş kuşağında bulunmaktadır.
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş
enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre daha
avantajlıdır. Türkiye’nin yıllık ortalama güneş ışınımı
1311,6 kWh/m2-yıl, ortalama yıllık güneşlenme süresi ise
2640 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kWh/m2 güce, günde
yaklaşık 7,2 saat, toplamda ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir. 9,8 milyon TEP ısıl uygulamalara olmak üzere yıllık 36,2 milyon TEP enerji potansiyeli mevcuttur. Yılın on ayı boyunca teknik ve ekonomik
olarak toplam ülke yüzölçümünün %63’ünde ve tüm yıl
boyunca %17sinden yararlanılabilir (Tasdemiroglu vd.,
1983, 1985, 1991; Eskin, 2006; Yalkı, 2007; Ergün, 2011;
Elibüyük vd., 2017).

Şekil 1'de Türkiye’nin güneş enerjisi haritası verilmiştir. Bu
şekilden de anlaşılmaktadır ki en fazla güneş enerjisi alan
bölgeler Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleridir.
En az güneşlenme ise yağışlı bir iklime sahip olan Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde olmaktadır. İklimler sebebiyle aylara göre değişim gösteren güneş ışınım oranları ve güneşlenme süreleri ise Grafik 1'de görülmektedir.
Gerekli yatırımların yapılması halinde Türkiye yılda birim
m2 ‘sinden ortalama 1100 kWh’lik güneş enerjisi üretebilir. Güneşten dünyaya saniyede yaklaşık olarak 170 milyon MW enerji gelmektedir. Güneşten bir saniyede dünyaya gelen güneş enerjisi miktarı, Türkiye’nin yıllık enerji
üretiminin 1700 katıdır (EİE, 2006).
Türkiye’nin en fazla güneş alan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi olup, ikinci sırada Akdeniz Bölgesi gelmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizin güneş enerjisi
bakımından en zengin bölgesidir. Bu bölgeye gelen yıllık

Şekil 1. Türkiye’nin Güneş Enerjisi Haritası [kWh/m2-yıl] (EİE, 2003)

Grafik 1. Türkiye’nin Aylara Göre Ortalama Işınım Değerleri (kWh/m2-gün) (solda) ve Güneşlenme Süreleri (sağda) (EİE, 2003)
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toplam güneş enerjisi miktarı 1460 kWh/m2 ve yıllık toplam güneşlenme süresi ise 2993 saattir. Bunun yanında,
Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin en az güneş enerjisi potansiyeline sahip bölgesidir. Bu veriler ışığında Türkiye’de
toplam olarak yıllık alınan enerji 1015 kWh kadardır.
Türkiye’de güneş enerjisi yaygın olarak evlerin sıcak
su gereksiniminin karşılanmasında kullanılmaktadır.
Türkiye’nin özellikle Güney ve Ege kıyıları başta olmak
üzere tüm bölgelerinde güneş enerjisi kolektörleri halen yoğun olarak su ısıtmak amacıyla kullanılmaktadır.
Endüstriyel amaçlı enerji üretiminde güneş enerjisinden
yararlanma potansiyeli, Türkiye’nin kuzeyi dışında tüm
bölgelerimiz için önemli bir büyüklüktedir. Türkiye sahip
olduğu bu güneş enerjisi potansiyelini değerlendirip büyük bir enerji tasarrufu sağlayarak enerjide dışa bağımlılığı azaltabilir.

ve heliostat alanlı güneş kule güç sistemleri kullanılır. Güneş ısıl elektrik güç tesisleri güneş ışınımı odaklamalı ve
odaklamasız sistemler olarak kullanılır. Parabolik silindirik
tesisler, güç kuleleri ve çanak/stirling sistemleri, elektrik
enerjisi üretimi için kullanılan odaklamalı (yoğunlaştırmalı) sistemlerdir. Odaklı sistemlerin dışında güneş bacası gibi odaklamasız güneş ısıl elektrik güç sistemleri de
elektrik enerjisi üretmek için kullanılır.
Güneş güç sistemlerinin sınıflandırılmasında iki farklı sınıflandırma sistemi ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki
elektrik üretiminde kullanılan sistemlere göre yapılan
sınıflandırma iken diğer bir sınıflandırma ise sistemlerin
sıcaklık aralığına göre yapılan sınıflandırmadır. Isıl sistemlerde en çok kullanılan sınıflandırma şekli sıcaklık aralığına göre yapılan sınıflandırmadır. Şekil 2’de güneş güç
sistemlerinin sınıflandırılması görülmektedir.

3. GÜNEŞ ENERJİSİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ

Elektrik Üretiminde Kullanılan Sistemlere Göre Sınıflandırma

Güneş enerjisi, güneşten gelen ve dünya atmosferi dışında şiddeti sabit ve 1370 W/m2, yeryüzünde ise 0-1100 W/
m2 değerleri arasında olan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi genel olarak konutlarda, sanayide,
tarımda ısıl enerji uygulamaları olarak (proses enerjisi)
ve elektrik enerjisi üretiminde (PV ve ısıl güç santralleri)
kullanılır. Ülkemizde yaygın olarak, düşük sıcaklık uygulamalarından sayılan düzlemsel kolektörler konutlarda
sıcak su üretiminde kullanılır. Orta ve yüksek sıcaklık güneş enerjisi ısıl uygulamalarında ise silindirik-parabolik
sistemler, çanak sistemleri, güneş bacası, merkezi alıcılı

Güneş enerjisinden elektrik üretimi iki yöntem ile gerçekleştirilebilir:
a) Uygun çalışma sıvısı kullanılarak güneş kolektörü ile
basınçlı buhar elde edilir. Elde edilen buhar Rankine
güç çevriminde kullanılarak türbin jeneratör grubunda elektrik üretilebilir. Ancak bu yöntemle elektrik
elde edilmesinde enerji verimi kaybı fazladır (Termal
ve elektrik üreten sistemler).
b) Güneş ışınımını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren güneş pilleri düzeneklerinin kullanılmasıyla
elektrik üretilebilir. Güneş pillerinin yapımı zor olmasına rağmen birim güç başına ağırlıkları oldukça
küçük ve ömürleri de uzundur. (Direkt elektrik üreten
sistemler) (Uyarel ve Öz, 1987; Yalkı, 2007).
Sıcaklık Aralığına Göre Kullanılan Sistemlerin Sınıflandırılması
Güneş enerjisi toplama sistemleri, erişilebilen sıcaklık dereceleri bakımından üç grupta toplanabilir:

Şekil 2. Güneş Güç Sistemlerinin Sınıflandırılması (Üçgül ve Ergün, 2012)

•

Düşük sıcaklık uygulamaları : 100°C’den az

•

Orta sıcaklık uygulamaları : 100-350°C arası

•

Yüksek sıcaklık uygulamaları : 350°C’den fazla

100°C’den az olan düşük sıcaklık uygulamalarında, düz
toplayıcılar denilen basit düzenekler kullanılmaktadır.
Söz edilen düzenekler, güneş radyasyonuna ilave olarak
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difüz radyasyonu da toplayabilmektedir. Düz toplayıcılar vasıtasıyla su ısıtma, bina ısıtma, sera ısıtma, tarımsal
ürünlerin kurutulması, büyük hacimlerin ısıtılması gibi
uygulamalar yapılmaktadır (Düşük sıcaklık uygulamaları).
100-350°C arası sıcaklık uygulamalarında odaklı toplayıcılar kullanılmaktadır. Odaklı toplayıcılar, güneş ışınlarını
belli bir noktada odaklayabilen mercek sistemler olup
mevsimsel ayarlamalara ihtiyaç duyarlar (Orta sıcaklık uygulamaları).
350°C’den yüksek sıcaklık uygulamalarında ise güneşi izleyen çok sayıda ayna ve güneş kuleleri kullanılmaktadır.
Aynalar, enerjiyi kule üzerinde tek bir noktaya toplayarak
yüksek sıcaklık elde edilmesini sağlarlar. Bu yüksek sıcaklık da madenlerin ergitilmesi ve elektrik üretimi amacıyla
kullanılmaktadır (Yüksek sıcaklık uygulamaları) (Bozkurt,
2008).
3.1 Düşük Sıcaklık Uygulamaları
Düşük sıcaklık uygulamalarında Düzlemsel Güneş Kollektörleri ile Güneş Bacaları öne çıkan örneklerdir. Bu grupta
yer alan diğer sistemler; güneş havuzları, su damıtma sistemleri, güneş mimarisi, seralar, ürün kurutma sistemleri
ve güneş ocaklarıdır. Şekil 3’te güneş güç sistemleri detaylı olarak gösterilmiştir.

Şekil 4. Gün Isı Sistemleri (YEKARUM, 2008)

absorban yüzey cam boru içerisine alınmış ve cam boru
ısı kayıplarını azaltmak için vakumlanmıştır. Çıkışları daha
yüksek sıcaklıkta olduğu için, düzlemsel kollektörlerin
kullanıldığı yerlerde ve ayrıca güneşli soğutma sistemlerinde kullanılabilirler.
Şekil 4’te SDÜ YEKARUM bünyesinde temiz enerji evinde
kullanılmak üzere yerleştirilmiş olan güneş kolektörleri
görülmektedir.

3.1.1 Düzlemsel Kollektörler
Düşük sıcaklık uygulamalarının en yaygını düzlemsel kollektörlerdir. Düzlemsel güneş kollektörleri, güneş enerjisini ısı enerjisi olarak bir akışkana aktaran aygıtlardır.
Basitliği ve ucuzluğu nedeniyle en yaygın kullanılan güneş enerjisi uygulamasıdır. Evlere, yüzme havuzlarına ve
sanayi tesislerine sıcak su sağlamakta kullanılırlar. Daha
yüksek sıcaklıklar verebilen vakumlu kollektörlerde ise

Baca Uzunluğu

15 m

Baca Çapı

1,2 m

Toplayıcı Sera Çapı

16 m

Sera Giriş Açıklığı

0.65 m

Sera Boğaz Açıkılığı

Şekil 3. Güneş Güç Sistemleri (Üçgül ve Ergün, 2012)
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Akışkan sıcaklığının 100°C civarında
olması gerekiyorsa vakumlu tipte kolektörler de kullanılır. Akışkan sıcaklığı
100°C’yi geçmemesine rağmen düz
kolektörlerin de kullanım alanına göre
birçok avantajı mevcuttur. En önemlisi
ise yayılı (difüz) ışınımdan faydalanmaları ve imalatlarının çok daha basit ve
ucuz olmasıdır.
3.1.2 Güneş Bacası
Güneş bacası, altında geniş şeffaf bir
toplayıcı sera ve içinde rüzgâr türbini
bulunan merkezi bir bacadan oluşur.
Sıcak hava, toplayıcı sera tarafından
güneş ışınları (direkt ve difüz ışını) kullanılarak üretilir (Şekil 5).

Şekil 6. Güneş Güç Kulesi (Çevre ve Enerji, 2016)

Sera bölgesinde ısınan hava, kolektörün merkezindeki bacaya doğru yönelir ve orta kısımda bulunan türbini
hareket ettirerek enerji üretir. Yukarıda
açıklandığı gibi, bu sistemde de ısıtıl- Şekil 7. SDU-YEKARUM Güneş Güç Kulesi Sistemi
mış yüzeyler üzerindeki ısınmış havanın doğal konveksiyonla yükselmesiyle, uygun çaptaki
grup teknoloji mevcuttur. Bu sistemlerin tipik örnekleri
ve yükseklikteki kanal içerisindeki akışıyla kanal içerisine
Güneş Güç Kulesi, Parabolik Çanak Kollektörleri, Parabolik
yerleştirilen bir rüzgâr türbini- alternatör yardımıyla elektOluk Kollektörleri ve Lineer Fresnel Aynalı Kollektörlerdir.
rik üretilir. Bu sistemde genel olarak incelenen paramet Noktasal Odaklamalı Sistemler
reler, toplayıcı yüzeye gelen güneş enerjisi, örtü altı yüzey
ve hava sıcaklık değişimi, kanal içerisindeki hava hızı ve
3.2.1 Güneş Güç Kulesi
ısınmış havanın kinetik enerjisidir. Ülkemizde, YEKARUM'
Güneş güç kuleleri, güneş ışınlarını heliostat adı verilen
un çalışmaları ile deneysel amaçlı prototip bir güneş baaynalar ile kule tepesine monte edilmiş olan ısı dönüşcası, Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi'nde
türücüye (alıcı) yoğunlaştırarak elektrik gücü üretirler
inşa edilmiştir.
(Şekil 6-7).
Bu teknoloji ile endüstrinin ihtiyaç duyduğu elektrik
Sistemde, gelen güneş ışınlarını yansıtan ve heliostat diye
enerjisi, güneş enerjisinden yararlanılarak elde edilebiladlandırılan, yüzlerce ya da binlerce güneş izleme aynalamekte ve ayrıca bu sistemde atık ısıl enerjide kullanılabilrı kullanılır. Güneş güç kulesi sisteminde, heliostat olarak
mektedir.
adlandırılan iki eksenli izleyici aynalar güneş enerjisini
kulenin tepesine merkezi bir şekilde monte edilmiş olan
3.2 Orta ve Yüksek Sıcaklık Uygulamaları
alıcıya yansıtırlar. Burada, alıcıya gelen güneş enerjisi,
Orta ve yüksek sıcaklık uygulamaları ise yoğunlaştırma
çalışma akışkanı (gaz veya tuz eriyiği) tarafından absoryapan ısıl sistemlerdir. Yoğunlaştırıcı sistemler direkt gübe edilir ve sonra bir buhar türbininde buhar üretmede
neş ışınımından yararlanarak yüksek sıcaklıkta buhar ürekullanılır.
tirler ve elektrik üretiminde kullanılırlar. Bu uygulamalarSDU-YEKARUM'da yapılan çalışmada, güneş güç kulesi
da, noktasal ve doğrusal odaklamalı sistemler olarak iki
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sistemindeki aynaların güneşi takip
ederek kule üzerindeki alıcı sisteme
odaklaması için yazılımlar geliştirilmiştir (Şekil 8). Bu yazılımlardan faydalanarak SDÜ'de 10 MW gücünde
güneş güç kulesi kurmak için gerekli
olan ayna sayısı, ayna boyutları, kule
yüksekliği, alan yarı çapı vb. dizayn
parametreleri elde edilmiştir.

Şekil 8. SDU-YEKARUM Güneş Güç Kulesi Sistemi Yazılımı Arayüzleri

Ayrıca bu sistemde kullanılan heliostat ve otomatik kontrol sistemlerinin
maliyet analizleri yapılmıştır. Çalışma
deneysel olarak da gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen bilgisayar yazılımları ve
otomatik kontrol ünitesi ile aynalar
gün boyu çalıştırılarak ortaya çıkan
izleme hataları belirlenmiştir. Sonuç
olarak, 10 MW gücündeki bir tesis
için gerekli olan tüm dizayn parametreleri elde edilmiştir.
Bu teknoloji ile endüstrinin ihtiyaç
duyduğu ısı enerjisi, buhar ihtiyacı,
soğuk ihtiyacı ve elektrik enerjisini eş zamanlı polijenerasyon olarak
üretilebilir.
3.2.2 Parabolik Çanak Kollektörler

Parabolik Oluk Yoğunlaştırıcılı

Şekil 9. Parabolik Çanak Kollektörler (Çevre ve Enerji, 2016)

Parabolik çanak yansıtıcı; güneş
enerjisini çanağın odak noktasında
bulunan bir alıcı üstünde toplayacak
şekilde güneşi iki eksende izlemeyen,
nokta odaklı kollektör tipidir. Çanak
yapı, ışınları termal alıcıya yansıtacak
şekilde güneşi tamamen izlemelidir.
Bu amaçla, kollektörün iki eksende
izlenmesi için izleme mekanizmaları
kullanılmaktadır (Şekil 9).
Parabolik çanakların en önemli avantajları şunlardır:

Şekil 10. SDÜ-YEKARUM Güneş Çanağı

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



KASIM 2017



www.mmo.org.tr

a.

Her zaman güneşe yönlendikleri için, bütün kolektör sistemleri
içinde en verimli olanlarıdır.

b.

Tipik olarak 600-2000 aralığında
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konsantrasyon oranına sahip olup, bu nedenle ısı
enerjisi toplama ve güç dönüşüm sistemlerinde yüksek verimlilik sağlamaktadırlar
c.

Bağımsız veya daha büyük bir çanak sisteminin parçası olarak çalışan, modüler kollektör ve alıcı birimleri
içermektedirler.

SDÜ YEKARUM'da iki ayrı güneş çanağı sistemi geliştirilmiştir. Sistemin birinde stirling makinası çalıştırılmış, diğerinde ise ısıl üretim denenmiştir.
Endüstriyel amaçlı olarak; Güneş Çanak Stirling ve Güneş
Çanak Odaklamalı güneş kolektörleri ile enerji üretimi

Parabolik Oluk Yoğunlaştırıcılı

Şekil 11. Parabolik Oluk Kollektörlü Sistemler (Çevre ve Enerji, 2016)

yapılabilir. Ayrıca bu sistemler, güneş enerjili kimyasal reaktörler olarak ya da Yüksek Yoğunlaştırma Oranlı (CPV)
Fotovoltaik sistemlerde de kullanılabilmektedir. Bu kolektör sistemleri için güneş takip (izleme) sistemi de geliştirilmiştir. Bu teknoloji ile endüstrinin ihtiyaç duyduğu ısı
enerjisi, buhar ihtiyacı, soğuk ihtiyacı ve elektrik enerjisi
eş zamanlı polijenerasyon olarak üretilebilir.
 Doğrusal Odaklamalı Sistemler
3.2.3 Silindirik Parabolik Kolektörler
Yoğunlaştırıcı termal sistemlerin en yaygını parabolik
oluk kollektörlerdir. Parabolik kollektörlerin iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler, güneş ışınlarını, odakta
yer alan siyah bir alıcı boruya odaklar. Üzerinde saydam cam boru olan alıcı boruda dolaşan
akışkanda toplanan ısı ile buhar elde edilir. Bu
buhardan uygun dönüşüm sistemleri ile elektrik
ya da soğuk üretilir.
Güneş enerjisinden yararlanarak ısıl enerji üreten parabolik oluk kolektörler özellikle yüksek
sıcaklık uygulamaları için çok uygundur. Ancak
güneşi takip etme zorunluluğu bir dezavantaj
olarak ortaya çıkar.
Şekil 10’da SDÜ YEKARUM bünyesinde imal edilmiş olan silindirik parabolik sistem yer almaktadır. Yüksek verimli sistemleri geliştirmede, uygun
dizayn parametrelerinin belirlenmesi için parabolik oluk tipi kollektörlerin optik analizi yanı sıra
termodinamik analizlerinin de yapılması gerekir.
Parabolik oluk kolektörler için de ısı taşıyıcı akışkan sıcaklığı genellikle 120-300°C arasındadır.
Bu nedenle yutucu borunun bir saydam örtü ile
çevrelenmesi ve böylece dışarı olan ısı kaybının
azaltılması gerekir (Üçgül ve Ergün, 2012)

Parabolik Oluk Yoğunlaştırıcılı

Şekil 12. SDÜ-YEKARUM Silindirik Parabolik Oluk Kollektörleri (YEKARUM, 2010)

Tek eksenli güneş izleme cihazı koymak da yeterli olmaktadır. Kollektör doğu-batı yönde
olup, güneşi kuzey-güney doğrultusunda izleyebilir ya da tam tersi biçimde kuzey-güney
doğrultuda olup, güneşi doğudan batıya doğru
izleyebilmektedir. Bunun en büyük avantajı gün
içinde çok az kollektör ayarı yapılmasıdır. Özellikle sabah ve de akşamüstü güneş ışınlarının
geliş açısının, öğleye göre düşük olmasının da
performansı düşürdüğü bir gerçektir. Kuzey gü-
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Fresnel Aynalı Yoğunlaştırıcılar

Şekil 13. Doğrusal Fresnel (Aynalı) Kollektörler (Çevre ve Enerji, 2016; Unienerji, 2010)

manlı polijenerasyon olarak üretilebilir
(Üçgül ve Ergün, 2012).
3.2.4 Doğrusal Fresnel Kollektörler

Şekil 14. SDÜ-YEKARUM Doğrusal Fresnel Güneş Kollektörleri (YEKARUM, 2008)
Güneş Işınları
Absorblayıcı Plaka
Geçirgen Yüzey

Ön Kontak

Cam Örtü

n-Tipi Yarı İletken
p-Tipi Yarı İletken

Akım

Arka Kontak

Şekil 15. Fotovoltaik Pilin Yapısı (Yalkı, 2007)

ney seklinde yönlenmiş olan teknelerde ise en az ısı kaybı
sabah ve de akşam olurken, en fazla kayıp ise öğle saatlerinde yaşanmaktadır.
Bu teknoloji ile endüstrinin ihtiyaç duyduğu ısı enerjisi,
buhar ihtiyacı, soğuk ihtiyacı ve elektrik enerjisi eş za-
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Doğrusal Frensel Kollektör (LFR), teknolojisi doğrusal ayna şeritlerin sıra oluşturup, doğrusal kule üzerindeki alıcıya
toplaması ile gerçekleşmektedir (Şekil
13-14). LFR alanı kırık parabolik tekne
kollektörü gibi düşünülebilir. Fakat en
büyük farkı, daima parabolik şekilde olmayıp, geniş alıcı yüzeylerin yapımına
imkan verebilmesi ve de bunların hareket etme zorunluluğunun olmamasıdır.
Şekil 11'de LFR kollektörünün elemanları görülmektedir. Bu sistemin en büyük avantajı düz ya da elastik eğrilebilir
yansıtıcılar kullanarak parabolik cam
yansıtıcılarına göre çok daha düşük maliyetler sağlamasıdır. Bir de yere yakın
yerleşim olduğu için yapısal olarak daha
az gereksinime ihtiyacı bulunmaktadır.
SDÜ YEKARUM'da Endüstriyel amaçlı
proses ısısının karşılanmasına yönelik
geliştirilen çizgisel odaklamalı Doğrusal
Fresnel Aynalı güneş kolektörleri ile doymuş buhar yada kızgın buhar üretiminin
o
yanı sıra, 300 C'de kızgın yağ üretimi yapılabilmektedir.
Ayrıca bu sistemler güneş enerjili kimyasal reaktörler olarak ya da Yüksek Yoğunlaştırma Oranlı CPV Fotovoltaik
sistemlerde de kullanılabilmektedir. Bu kolektör sistemleri için güneş takip (izleme) sistemi de geliştirilmiştir.
YEKARUM'da geliştirilen iki ayrı sistem Şekil 12’de gösterilmiştir.
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Bu teknoloji ile endüstrinin ihtiyaç duyduğu Isı enerjisi,
buhar ihtiyacı, soğuk ihtiyacı ve elektrik enerjisi eş zamanlı polijenerasyon olarak üretilebilir.

çekebiliriz. PV pillerin temel olarak çalışma prensibi bu şekildedir (Yalkı, 2007). Şekil 15’te güneş pillerinin çalışma
esası gösterilmiştir.

4. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ (PV)

Birbirlerine seri ya da paralel olarak bağlanmış ve bir
yüzey üzerine monte edilmiş olarak kullanılır. Güneş pili
modülü ya da fotovoltaik (PV) modül denilen bu yapılar
fotovoltaik sistemlerin temel elemanıdırlar. Fotovoltaik
sistemler elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilirler. Uygulamaya bağlı olarak sistemde
akümülatörler, invertörler, denetim cihazları ve çeşitli
elektronik destek birimleri kullanılır. Bu sistemler ya bağımsız (stand-alone) olarak, özellikle yerleşim yerlerinden
uzak, elektrik şebekesi olmayan yerlerde kullanılır ya da
şebeke bağlantılı olarak çalıştırılırlar.

Güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler), yüzeylerine gelen
güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren
yarı iletken maddelerdir. Fotovoltaik (PV) piller, silikon
gibi yarı geçirgen maddelerden üretilir. Fotonlar halindeki ışık pile çarptığında, belli bir kısmı yarı geçirgen madde
tarafından soğurulur. Bu, soğurulan ışığın enerjisinin yarı
geçirgen maddeye geçmesi demektir. Enerji, serbestçe
akmalarına izin verecek şekilde elektronları serbest bırakır. PV pillerinde, ışığın soğurulmasıyla serbest kalan
elektronları belli bir yönde akmaya zorlayacak bir ya da
birden fazla elektrik alanı da bulunur. Elektronların bu
akışı bir akımdır. PV pillerinin altına ve üstüne metal kontaklar yerleştirerek bu akımı dışsal olarak kullanmak üzere

Fotovoltaik sistemler haberleşme aktarıcı istasyonlar, aydınlatma, sinyalizasyon ve alarm sistemleri, deniz fenerleri, petrol boru hatlarının katodik koruması, ilaç ve aşıların
soğutulması, hidrojen üretimi, bahçe aydınlatma setleri,

Şekil 16. Güneş pili PV Sistemi ve Uygulamaları (YEKARUM, 2008)

kırsal yörelerde su pompalamada kullanılmakla birlikte
son yıllarda şebekeye bağlı uygulamaların kullanımı da
hızla yaygınlaşmaktadır. Şekil 16'da SDÜ YEKARUM temiz
enerji evi projesi kapsamında kullanılan PV sistemi görülmektedir.

5. BUHAR EJEKTÖRLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ İLE GÜNEŞ
ENERJİSİNDEN SOĞUK ÜRETİMİ

Şekil 17. Buhar Ejektörlü Soğutma Sistemi (Yekarum, 2014)

Soğutma-iklimlendirme proseslerindeki soğutma ihtiyacının yenilenebilir enerji (güneş enerjisi, jeotermal, biyokütle vs.) kökenli ısı ile karşılanması, sistemin fosil kökenli
enerji tüketmemesi, çevreyi kirletmemesi, ilk yatırım ma-
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liyeti dışında işletme maliyetlerinin çok düşük oluşu, her
türlü çalışma akışkanıyla, özellikle çevreye hiçbir zararı
olmayan suyun çalışma akışkanı olarak kullanılabilmesi,
tasarımının, üretiminin ve işletmesinin basit oluşu, 30200°C sıcaklıkları arasında her türlü ısı kaynağını kullanması, atmosfer altı yada üstü basınçlarda çalışabilmesi,
yenilenebilir enerji destekli buhar-jet ejektörlü soğutma
sistemini bugün ve gelecekte en cazip soğutma-iklimlendirme sistemi haline getirecektir (Şekil 17).

6. ENDÜSTRİYEL KULLANIM
Türk sanayisinde üretimde kullanılan ısı enerjisini elde etmek için gerekli olan yakıt kullanımının sanayi dallarına
göre; metal, imalat, gıda, tekstil, orman endüstri, otomotiv, çimento ve inşaat, ulaştırma vb. şeklinde sıralanabilir.
Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri de başta doğalgaz olmak üzere fosil kökenli yakıtlar ve elektrik enerjisi tüketiminde büyük paylara sahiptirler. Sektörden sektöre değişiklik göstermesine rağmen sanayide en çok ısı ve elektrik
enerjisine ihtiyaç olmaktadır. Isı enerjisi, proses ısısının temininde, sıcak su ve buhar üretiminde kullanılmaktadır.
Bunların yanı sıra gıda işleme gibi bazı sektörlerde soğuk
üretimi de gereklidir.

7. SONUÇ
Güneş enerjisi dönüşüm teknolojileri ile endüstrinin ihtiyaç duyduğu proses ısı enerjisi, buhar ihtiyacı, soğuk
ihtiyacı ve elektrik enerjisi eş zamanlı polijenerasyon olarak, kolay ve temiz bir şekilde üretilebilir. Özellikle güneş
enerjisi potansiyeli ülkemizde oldukça büyüktür ve bu
potansiyel yılın altı ayı kullanılabilir. Önceki bölümlerde
tanıtılan yenilenebilir güneş enerjisi dönüşüm teknolojileri yatırım maliyetleri geçmişte çok yüksek iken günümüzde gelişen teknolojik yeniliklerle düşme eğilimine
girmiştir. Önümüzdeki süreçlerde yatırımların artması ve
uygun devlet destekleri ile yatırım maliyetlerinin daha
da düşeceği beklenmektedir. Temiz ve sürdürülebilir bir
endüstriyel üretim için güneş enerjili yenilenebilir dönüşüm teknolojilerine acil olarak geçilmesi gerekmektedir.
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MAKİNA İMALAT SANAYİ SEKTÖR
ARAŞTIRMASI
1

Ü

lkemizin ekonomik, siyasi, toplumsal dönüşüm yaşadığı şu günlerde insana, doğaya, bilime ve toplumsal refaha dayalı bir büyüme ihtiyacını kuşkusuz daha fazla hissediyoruz. Hayata, çevreye ve geleceğe ilişkin her şeyin siyasi
iktidarın çıkarlarına göre şekillendiği günümüzde, üretimin
merkezinde yer alan imalat, özelde makina imalat sanayisini tartışmanın ve ‘neden geliştiremiyoruz’ sorusuna yanıt
aramanın önemli olduğunu düşünüyor ve bu çalışmanın,
mikro bir analizden yola çıkarak ülkemizin makro iktisadi
sorunlarına da ışık tutacağına inanıyoruz.
Odamız, bugüne dek imalat ve makina imalat sanayi alanında çeşitli etkinlik ve yayınlarla konunun tartışılmasına
katkı sunmayı hedeflemiştir. TMMOB adına Odamız tarafından düzenlenen Sanayi Kongrelerinde bu konular bugüne
kadar pek çok kez incelenmiş ve sektör raporları ile tartışmaya açılmıştır. Buradaki amacımız, çok hızlı bir dinamiğe
sahip olan dünya rekabetinde, Türkiye imalat sanayinin
olanaklarını, sorunlarını ve perspektiflerini ortaya koymak
ve nihayetinde alternatif çıkış ve gelişme yolları sunmaktır.

Sayfa Sayısı: 144
Yayın No: 672
Yayın Yeri: Ankara
Kitap Türü: Oda Raporu

*

Sanayinin toplam ekonomi içindeki rolü kadar, imalat sanayi alt dalının toplam sanayi içindeki rolü de tartışmasız
önemlidir. Makina imalat sanayinin, imalat sanayi içinde
özel ve önemli bir yeri vardır. Bu sektör dünyada, “mühendislik sanayi” veya “makina mühendisliği sanayi” olarak kategorize edilmektedir. Mühendislik ve araştırmanın yoğun
ve vazgeçilmez olduğu sektör, GSMH içindeki payı yüksek
olmasa bile ekonomi içinde de lokomotif rolünü üstlenmiştir.
Sektörün öne çıkan mevcut durum ve sorunlarından kısaca
bahsetmek gerekirse:
 Mühendislik ve AR-GE’nin vazgeçilmez olduğu sektörün ekonomi içindeki yeri önemlidir. Örneğin gelişmiş
ekonomilerde sektörün GSMH içindeki payı yüzde 1216 arasındadır.

Raporun tam metnine https://www.mmo.org.tr/kitaplar adresinden ulaşabilirsiniz.
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 Makine imalatının gelişmesi diğer imalat sanayilerinin
gelişmesi ile iç içedir. Diğer imalat sektörlerinin (gıda,
tekstil, demir-çelik, otomotiv vs.) makine ihtiyacının
karşılanması, dış ticaret ve katma değer artışı yönünden, yatırım yoğunluğunun artışına paralel olarak ekonominin gelişmesinde önemli rol oynar. Teknolojinin
gelişmesi, makine imalatının GSMH içindeki payının artması, AR-GE oranının yükselmesi ve dış ticaret açığının
azalması demektir. Bu konu, araştırmamızda kapsamlı
olarak analiz edilmiş, çeşitli ülkeler ile kıyaslamalar (dış
ticaret, GSMH payı, AR-GE oranı, istihdam ve yatırımlar
açısından) yapılmıştır.
 Makine imalat sektöründe en fazla firma (yüzde 61) Marmara-Trakya-Ege bölgelerindedir. Batı Karadeniz ve Orta
Anadolu’da bu oran yüzde 23’tür. En fazla limited şirket
niteliğinde firma bulunmaktadır. 50 milyar üstü cirosu
olan şirketlerin sayısı 2015 yılında yüzde 18’dir.
 Sanayide yatırım yoğunluğu (toplam yatırımlara göre
imalat sanayinin payı) 1980’li yıllarda yüzde 20-25 iken
2016 yılında yüzde 13,4’e düşmüştür.
 Keza imalat sanayi katma değeri de yıllara göre daha düşük artış oranı göstermekte, 2016 yılında daha da düşmektedir. Kapasite kullanım oranı aynı yıl yüzde 69 olarak saptanmıştır. Makine imalat sektörünün 2016 üretim
kapasite tahmini 20,2 milyar ABD dolarıdır.
 Sektördeki kuruluşların AR-GE merkezi kurmaları, teşviklerden yararlanmaları, AR-GE oranlarını yüzde 2,5’ten
aşağı düşürmemeleri, teknolojilerini geliştirmek için zorunlu olan kriterler arasında olmakla birlikte birçok ürün
ve ürün grubunda AR-GE oranı yüzde 0,9-1,2 arasında
değişmekte, çalışmalar bilimsel yöntemlerle sürdürülmemektedir. Rekabet gücü düşük, maliyetler optimal
düzeyde değildir.
 İmalat sanayinde teknoloji düzeyine göre yaratılan katma değer payı 2015’te ileri teknoloji için yüzde 8 iken gelişmiş ülkelerde oran yüzde 25’e kadar çıkmaktadır. Düşük teknolojide ise oran yine aynı yıl için yüzde 28,9’dur;
gelişmişlerde ise yüzde 7,9’a kadar düşmektedir.
 2015 yılı için Türkiye’nin yüksek teknolojili ihracat payı
yüzde 7,2’de kalmakta, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 2845 arasında değişmektedir.
 İmalat sanayinde sabit sermaye yatırımları ele alındığında, 2015 yılı için yüksek teknolojili yatırımların toplamdaki payı yüzde 3,65; düşük teknolojininki ise yüzde 32,86
düzeyindedir.
 İthalat ve ihracat değerleri, Avrupa Birliği ülkeleri söz ko-
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nusu olduğunda, 1990 yılından 2015’e kadarki analizde
sürekli düşüş göstermekte; yüzde 72’lerden başlayan
ithalat oranı yüzde 47’ye kadar azalmaktadır. İhracatta
ise yüzde 43’ten yüzde 32’ye kadar düşüş görülmektedir.
Yeni pazarlar ise istikrarsız bir tablo sergilemektedir. Makine imalat sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı
yüzde 46’yı geçmemektedir (2015 yılı).
 Araştırmada 1990-2015 yıllarına yönelik sektörün katma
değeri incelenmiş, diğer sektörlerle karşılaştırma yapılmış; ayrıca seçilmiş ülkelerle imalat sanayi katma değerinin GSMH içindeki payları belirtilmiştir. Sonuç olarak denilebilir ki, makine imalat sanayi, henüz sanayinin katma
değer oranları yönünden istenilen düzeye gelmemiştir.
 Araştırmanın, “sektörde işgücü ve mühendisler” bölümünde istihdam, ücretler ve mühendislerin durumu
incelenmiş ve makine imalat sektöründe mühendislerin 2015 yılı istihdamı içinde yüzde 1,8 oranında yer
aldıkları saptanmıştır. Yüksek meslek okullarının istihdam içindeki oranı ise yüzde 11,4’tür. Niteliksiz çalışan
sayısı yüzde 68’e ulaşmaktadır. 1987 yılından 2015 yılına kadar ücret artışları açısından en düşük dönemlerden biri olarak 2011-2015 dönemi saptanmıştır. Bu
dönemdeki ortalama artış yaklaşık yüzde 2,5’tir.
 Doğrudan yabancı sermaye yatırım stokuna bakıldığında, 2015 yılında beş gelişmiş ülkenin (ABD, İngiltere, Japonya, Almanya, Fransa) toplam yabancı sermaye
stokundan yüzde 58,1 pay aldığı; gelişmiş on ülkenin
payının yüzde 73,8’e ulaştığı görülmektedir. Gelişmiş
ülkelerin doğrudan yabancı sermaye hareketlerinde,
sermaye girişleri toplamı 1 trilyon 77 milyar doları, sermaye çıkışları ise 1 trilyon 114 milyar doları bulmaktadır.
Gelişmekte olan bazı ülkelerde ise bu değerler sermaye
girişi olarak 195 milyar dolar, sermaye çıkışı da 59 milyar
dolar olarak belirlenmiştir. Türkiye’ye yabancı sermaye
girişi ise yine 2015 yılında 8,2 milyar dolar olarak saptanmıştır. Sektörel dağılımlar araştırmada tablo halinde
verilmiştir.
 Dünya makine imalat sanayi dış ticaret toplamı 2015 yılında 1 trilyon 928 milyar dolar iken; Çin, Almanya, ABD
ve Japonya en büyük dört ihracatçı ülke olmaktadır. Bu
ülkeler makine ihracatının yüzde 47’sini gerçekleştirmektedir.
 AR-GE ve inovasyon değerleri ele alındığında 10 bin kişide istihdam edilen AR-GE çalışanı sayısı Almanya’da
219, Japonya’da 184, İrlanda’da 100 kişi iken Türkiye’de
53 kişidir.

61

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ
İŞLETMELERİ (KOBİ’LER)
*

B

ilindiği gibi günümüzde KOBİ sektörü öz kaynak, kredi,
tedarik, nitelikli işgücü ve pazarlama gibi birçok temel sorunla iç içedir. Ülkemizin sanayileşmesi ve kalkınmasında rol
üstlenebilen, refahın geniş kesimlere yaygınlaştırılması açısından oldukça işlevsel bir konumda bulunan KOBİ’lerde temel sorunların çözülmesi, bu kapsamda giderilmesi gereken
bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. Geniş boyutta bir
araştırma ve zengin bir içerikle hazırlanan raporun, bu ihtiyacın giderilmesinde önemli bir katkı sunacağını umuyoruz.
Raporda öne çıkan başlıkları şu şekilde özetleyebiliriz:
 Araştırmada öncelikle AB ülkelerindeki KOBİ’ler ve Türkiye’deki sektöre dair tanımlar yer almakta ve KOBİ mevzuatı ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda,
1-50 işçi çalıştıran imalat sanayi işletmeleri “küçük ölçekli”; 51-250 işçi çalıştıran işletmeler ise “orta ölçekli” olarak
tanımlanmıştır.
 Bankalar (Eximbank, Halkbank) ise sabit sermaye yatırımı 2 milyon USD’yi geçmeyen işletmeleri KOBİ olarak
görmekte; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise imalat
sanayinde; 1-9 arası sayıda işçi çalıştıran işletmeleri “çok
küçük ölçekli (cirosu 1 milyon TL altında); 10-49 arası
sayıda işçi çalıştıran işletmeleri “küçük ölçekli” (cirosu 5
milyon TL altında); 50-250 arası sayıda işçi çalıştıran işletmeleri “orta ölçekli” (cirosu 25 milyon TL altında) olarak
sınıflandırmaktadır.

Sayfa Sayısı: 76
Yayın No: 677
Yayın Yeri: Ankara
Kitap Türü: Oda Raporu

*

 AB ülkelerinin tanımları ayrı kategoriler verilerek belirtilmiştir. Ayrıca sektör bazında dağılımlar ölçeğe göre ayrı
ayrı ortaya konulmuş, seçilmiş ülkelerde KOBİ’lerin toplam içindeki payları değerlendirmeye alınmıştır. Bu karşılaştırmalar, Türkiye’de KOBİ’lerin gelişme aşamasında
olduğunu ortaya koymaktadır.
 Raporda KOBİ’lerle ilgili mevzuat; yasal çerçeve, tebliğ,
genelge ve Bakanlar Kurulu kararları olarak listelenmiştir. Ayrıca destek kurumları (KOSGEB Kuruluş Kanunu) ve
görevleri ayrı ayrı sıralanmıştır. KOBİ’ler serbest meslek
mensupları ve yöneticiler vakfı da (TOSYÖV) hedef ve

Raporun tam metnine https://www.mmo.org.tr/kitaplar bölümünden ulaşabilirsiniz.
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görevleriyle belirtilmiştir. Ayrıca Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), danışmanlık ve planlama, iş etüdü, envanter
planlaması hizmetlerini sürdürmektedir.
Tarafımızca yapılan bu çalışmada:
Toplam KOBİ işletme sayısı
2.892.670
Toplam istihdam sayısı
14.752.626 kişi
İmalat KOBİ’lerinin toplamdan aldıkları pay
% 35,9
İmalat sanayi KOBİ işletme sayısı
372.600
İmalat sanayi KOBİ istihdamı
5.296.210
Sanayi işletmesi başına istihdam sayısı
14,2 (kişi)
değerleri bulunmuştur.
 İşletmelerin faaliyet alanlarına dağılımı ile istihdam değer ve oranları tablolar halinde verilmiştir. İmalatçı KOBİ
niteliğindeki firmaların işletme sayıları, çalışan sayıları,
sanayi alt sektörlerine göre ayrı ayrı tablo haline getirilmiştir. Buna göre en fazla KOBİ işletme sayısı tekstil,
konfeksiyon ve deri üretiminde olup toplamdan yüzde
23,5 pay almaktadır.
 En fazla istihdamı olan sektör yine aynı sektörlerdir ve
toplam içinde yüzde 35,5 paya sahiptirler. İşletmelerin
ortalama ölçek büyüklüklerinde, işletme başına 50 kişi
ile kok ve rafine üretim tesisleri başta gelmektedir. İşletmelerin ticari yapı durumlarına göre dağılımlarında
ferdi mülkiyet yüzde 63,4’le başı çekmekte, anonim şirketler yüzde 9,8 oranındadır.
 İllere göre KOBİ’lerin dağılımı analiz edildiğinde İstanbul yüzde 19 ile işyeri sayısı oranında başı çekmekte,
istihdamda ise yüzde 28,7 pay ile en fazla çalışanı bünyesinde tutmaktadır. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve
Konya, İstanbul’dan sonra işyeri sayısı oranları ve çalışan sayısının yüksek olduğu diğer illerdir.
 Araştırmada KOBİ’ler için bir SWOT analizi yapılmakta,
güçlü ve zayıf yönleri ile tehditler, fırsatlar ve rekabet
güçleri analiz edilmektedir.
 2016 yılı için KOBİ’ler katma değerin yüzde 26,9’unu
sağlamakta, büyük işletmelerin payı ise yüzde 73,1 olmaktadır. Çalışanların yüzde 61,5’i KOBİ’lerde istihdam
edilmektedir. Çalışan başına katma değer ele alındığında ise ortalama kişi başına 13 bin 818 TL düşmekte, büyük işletmelerde bu değer 59 bin 985 TL’yi bulmaktadır.
İmalat sanayinin tümü için ortalama değer 31 bin 593
TL’dir. Katma değerin sektörel dağılımında, tekstil, konfeksiyon ve deri sektörleri başı çekmekte (yüzde 19,9);
bunu gıda, içki ve tütün ile makine imalat sanayi sektörleri izlemektedir.
 Sabit sermaye yatırımlarında küçük ölçekli işletmeler (1-
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49 kişi) toplam içinde yüzde 6,5; büyük işletmeler (250
kişi üstü) yüzde 71,2 oranına ulaşmaktadır. Toplam KOBİ’lerin payı ise yüzde 28,8’dir.
 Türkiye’deki toplam KOBİ’ler ile seçilmiş bazı ülkelerin
KOBİ’leri toplam kredi kullanımları yönünden kıyaslanmaktadır. Buna göre ABD KOBİ’lerinin payı yüzde
39,8, Japonya’nın yüzde 54,1, Güney Kore’nin yüzde
51, Fransa’nın yüzde 50,3 iken Türkiye’nin oranı yüzde
19’dur. Bu durumda Türkiye KOBİ’leri yatırım ve işletme
kredileri ile düşük oranlarda desteklenmektedir (değerler 2016 yılı için saptanmıştır).
 Araştırmada kredi kaynakları olan banka, kurum ve finansman kuruluşları verilmiş ve her birinin kredi türleri
açıklanmıştır. Bu destek ve krediler ayrı bir tablo ile ortaya konulmuştur.
 1997-2016 yılları arasında KOBİ yatırımları teşvikleri
kapsamında tahsis edilen yatırım ve işletme kredileri
ayrıca listelenmiştir. Burada ilk beş yılda ciddi bir teşvik
desteği söz konusuyken 2008’e kadar bir azalma ve sonra yine bir artış izlenmektedir. Süreç boyunca toplam 22
bin 106 teşvik belgesi verilmiş, 6,1 milyar TL’lik yatırım,
1,1 milyar TL işletme kredisi tahsis edilmiştir. Sabit yatırım bedeli 13,8 milyar olup 331 bin 700 istihdam öngörülmektedir. Tesis başına istihdam 13 kişi; tesis başına
yatırım miktarı ise 211 bin 600 USD ve tesis başına kredi
9 bin 380 USD olarak hesaplanmaktadır.
 KOBİ’lerde nitelikli işgücü 702 bin 440 kişi olup sektör
bazında yapılan analizlerde toplam işgücüne göre ortalama yüzde 21,5 oranında nitelikli işgücü çalışmaktadır.
Ayrıca tarafımızdan yapılan alan araştırmalarında toplam çalışanlar içinde mühendis oranı yüzde 6,5 olarak
saptanmıştır. Bununla ilgili analizler araştırmada ayrıntılı olarak yer almaktadır.
 KOBİ’lerde ihracat durumu için çeşitli seçilmiş ülkelerde
bir kıyaslama yapılmıştır. Örneğin KOBİ bazında ABD
KOBİ’lerinin ihracattaki payı yüzde 22, Almanya’nın
yüzde 35, Danimarka’nın yüzde 33, Hindistan’ın yüzde
42, Japonya’nın yüzde 38 iken Türkiye KOBİ’lerinin payı
yüzde 14 civarındadır. Bu durum KOBİ’lerin dış ticaretteki etkinliğinin sınırlı olduğunu göstermektedir. İthalat
payının da yüzde 15 olduğu öngörülmektedir. Bu işletmeler dolaylı ithalat ve ihracatı, finansman sorunları
nedeniyle tercih etmektedirler. Bu durum kâr marjlarının daha düşük olmasına ve cirolarının belirli düzeyi
aşamamasına neden olmaktadır. KOBİ’ler genel olarak
teknoloji geliştirememekte, yeni teknolojileri izleyememekte, AR-GE çalışmalarında başarılı bir performans
göstermemektedirler.
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MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ ONLİNE MAKALE YÖNETİM SİSTEMİ
Mühendis ve Makina dergimiz akademik alanda, sektörde önemli bir yeri olan, bilim insanları ve uzmanların,
öğrencilerin, mühendislik konularına ilgi duyanların yararlandığı bir başvuru kaynağıdır. 60 yıldır bilimsel çalışmalara verdiği katkıyla yayın hayahttp://omys.mmo.org.tr/muhendismakina/
tını sürdüren dergimiz, AR-GE merOnline Makale Yönetimi
Mühendis ve Makina Dergisi
kezlerinde, kurum ve kuruluşlarda
YAZAR
HAKEM
EDİTÖR
| ANA SAYFA (GİRİŞ SAYFASI) |
çalışanların, bilim insanlarının, öğHOŞGELDİNİZ
rencilerin, uzmanların teorik ve uygulamaya yönelik çalışmalarına yer
vermektedir.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

»

YAZAR GİRİŞİ

e-Posta :

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ'ne makale
gönderebilmek için sisteme kayıt olmanız

gerekmektedir. Kayıt olabilmek için sol kısımda
yer alan [Yeni Kullanıcı] bağlantısına tıklayınız.

Şifre :

Giriş

Yeni Kullanıcı | Şifremi Unuttum

Daha önce kayıt olduysanız, e-posta adresiniz
ve şifrenizi girmeniz yeterlidir.
Şifrenizi hatırlamıyorsanız, şifrenizin e-posta
adresinize gönderilebilmesi için [Şifremi

Aylık periyotlarla yayımlanan dergimiz makina, endüstri, işletme,
sanayi, uçak-havacılık, uzay, sistem,
enerji sistemleri, imalat, üretim,
mekatronik ve otomotiv mühendisi üyelerimize, abonelerimize,
üniversitelerin ilgili bölümlerine,
sektöre ve kamu kurumlarına ücretsiz gönderilmektedir. Ayrıca, www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden de ihtiyacı olan herkesin erişimine
sunulmaktadır.

Unuttum] bağlantısına tıklayınız.

Sistemle ilgili sorularınızı yayin@mmo.org.tr
e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Makalelerinizi Online Sistem Üzerinden Ulaştırabilirsiniz
OMYS Giriş Sayfası

Mühendis ve Makina dergimiz online kütüphane hizmeti
sunan, dünyanın en çok kullanılan veri tabanlarından biri
olan EBSCO’da taranmaktadır. Ayrıca, dergimize online
üzerinden erişebilirliği artırmak için ulusal ve uluslararası
birçok kurum/kuruluşa başvuruda bulunulmuştur.

Online Makale Yönetim Sistemine Giriş (OMYS)
Makale alımları, Online Makale Yönetim Sistemi (OMYS) üzerinden, http://omys.mmo.org.tr/muhendismakina adOMYS Yazar Ana Sayfası ve Makale Gönderim Sayfası
resinden gerçekleştirilmektedir. Dergimize ilk defa makale
gönderecekseniz, www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden yeni kullanıcı olarak kayıt olmalısınız. Kaydınızı yapıp şifrenizi aldıktan sonra makalelerinizi sisteme yükleyebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz makaleler editör tarafından ön değerlendirmeleri yapıldıktan sonra hakemlere gönderilir.
Hakem değerlendirmesinin ardından makalelerinizin kabul edilip edilmediğine, eksikliklerin olup olmadığına dair bilgilendirme mesajı/maili makalelerin iletişim yazarlarına gönderilir. Kabul edilen makaleler en kısa sürede dergimizde
yayımlanırken, eksiklikleri bulunan makaleler için “kör hakemlik” süreci devam ettirilir. Bu makalelerin yazarı veya iletişim yazarları eksikliklerini tamamladıkları metinlerini yine aynı adres üzerinden sisteme yükleyebilirler. OMYS bütün
bu işlemlerin yapıldığı bir sistemdir. Kısacası bu sistem, makale yazarlarına gönderdikleri makalelerin ilk ve son durumlarını görebilme, yani makalelerinin hangi aşamada (editör veya hakem sürecinde) olduğunu öğrenebilme, mevcut
bilgilerini güncelleyebilme, makaleleri hakkında editörle diyalog kurabilme imkânı sunmaktadır.
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YAYIN POLİTİKASI

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.
Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik
alanlarıyla sınırlıdır.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir.
Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da,
kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır.
Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açısından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta
aracılığıyla bildirilir.
Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir.
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.
Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.
Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.
Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir.
Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.
Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazar/larına aittir.
Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4
(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
3. Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik
cümleler içermemelidir.
5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.
6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan
önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır.
12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir.
14.
15.

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

Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir.
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir:
Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları.
Örnek 1: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2:Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir.
Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak
rapor
Yazarın
soyadı,
adının
baş
harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
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Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.

