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Ocak ayında gerçekleştirilen MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali http://
www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
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LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün)
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanı)

Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik
Yangın Tesisatı

*

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

19-20 Ocak 2018

İstanbul Şube

21 Ocak 2018

30-31 Ocak 2018

Bursa Şube

1 Şubat 2018

25-28 Ocak 2018

İstanbul Şube

29 Ocak 2018

29 Ocak - 1 Şubat 2018

Ankara Şube

1 Şubat 2018

15-18 Ocak 2018

Samsun Şube

18 Ocak 2018

4-7 Ocak 2018

İzmir Şube

8 Ocak 2018

29 Ocak - 1 Şubat 2018

Eskişehir Şube

2 Şubat 2018

25-28 Ocak 2018

İzmir Şube

29 Ocak 2018

9-11 Ocak 2018

İzmir Şube

11 Ocak 2018

24-26 Ocak 2018

Bursa Şube

27 Ocak 2018

31 Ocak - 2 Şubat 2018

Kayseri Şube

2 Şubat 2018

22-23 Ocak 2018

Ankara Şube

24 Ocak 2018

9-11 Ocak 2018

Ankara Şube

11 Ocak 2018

18-20 Ocak 2018

Kayseri Şube

20 Ocak 2018

26-28 Ocak 2018

Eskişehir Şube

28 Ocak 2018

22-26 Ocak 2018

Ankara Şube

26 Ocak 2018

12 Ocak 2018

Ankara Şube

12 Ocak 2018

16-17 Ocak 2018

Antalya Şube

17 Ocak 2018

15-21 Ocak 2018

Bursa Şube

22 Ocak 2018

15-21 Ocak 2018

İzmir Şube

22 Ocak 2018

22-28 Ocak 2018

Bursa Şube

29 Ocak 2018

29 Ocak - 4 Şubat 2018

Ankara Şube

5 Şubat 2018

22-23 Ocak 2018

İstanbul Şube

25 Ocak 2018

25-26 Ocak 2018

Ankara Şube

27 Ocak 2018

10-12 Ocak 2018

Antalya Şube

12 Ocak 2018

17-19 Ocak 2018

Ankara Şube

19 Ocak 2018

19-21 Ocak 2018

Eskişehir Şube

21 Ocak 2018

19-21 Ocak 2018

İstanbul Şube

21 Ocak 2018

22-24 Ocak 2018

İzmir Şube

24 Ocak 2018

23-25 Ocak 2018

Bursa Şube

25 Ocak 2018

20-28 Ocak 2018

İstanbul Şube

5-7 Ocak 2018

Ankara Şube

8 Ocak 2018

25-27 Ocak 2018

İstanbul Şube

29 Ocak 2018

26-28 Ocak 2018

Eskişehir Şube

29 Ocak 2018

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

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Sunuş

Mühendis ve Makina Güncel dergimiz tam bir yılını doldurdu. Tüm sıkıntılara rağmen geçen bu yılda,
dergimizde yalnızca üyelerimizi, mühendisleri değil aynı zamanda toplumu da yakından ilgilendiren
birçok güncel konuyu paylaştık. Yeni yıldan itibaren dergimiz, mühendislikle ve toplumla ilgili güncel
konuları öne çıkarmanın dışında, belirli konu başlıklarında özel sayılarla karşınızda olacaktır.
Bu yılın ilk sayısının konu başlığı olarak da “İmalat” belirlenmiştir. Bildiğiniz üzere imalat, mühendislik biliminin teorik ve pratik yönelimini geliştireceği gibi, ülkemizin dünyanın geri kalanıyla teknolojik
bütünleşmesini sağlayacak ve dolayısıyla hayata müdahale etme biçimlerini de şekillendirecek bir konudur. Dergimizin bu sayısında geleneksel imalat yöntemlerinden çok, bilgisayar teknolojisinin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan modelleme teknikleri gibi konular üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda,
2018 yılının ilk sayısında Birlik’ten, Oda’dan, Etkinlik, Sanayi Analizleri, Makale Özetleri, Kitap Tanıtımı bölümleri dışında, imalat konusunun anlatıldığı Mühendislik Anlatıları, Teknoloji Dünyası, Araştırma bölümleri bulunmaktadır.
Birlik’ten bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın “Genel Kurullar Sürecinde
TMMOB Örgütlülüğüne” başlıklı metne yer verilmiştir. Metinde, TMMOB’ye yönelik saldırılara karşı
çıkmanın eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan, laiklikten yana tutum almak olduğu vurgulanmıştır.
Etkinlik bölümünde, TMMOB Sanayi Kongresi 2017 ve Sonuç Bildirisi’ne yer verilmiştir. Sonuç bildirisinde, ülkemizin diğer gelişmiş ülkeler gibi kalkınabilmesinde bilimsel, özgür, demokratik bir eğitimin
ve istihdam odaklı, imalata öncelik veren anlayışın merkezileştirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.
Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi
hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez’in Sanayi Sorunları ve Analizleri yazı dizisi şeklinde hazırlanan iki metnin özetine yer verilmiştir. “Dopingli Büyüme Yoksullaştırıcı ve Tahripkar” isimli metinde,
yüksek enflasyon, işsizlik, yüksek bütçe ve cari açıkla büyümenin 2018 yılı için mümkün olmadığı ve
“Sanayi, Yeniden Döviz Basıncı Altında” başlıklı metinde ise döviz fiyatlarının yükselmesinin sanayiyi
olumsuz yönde etkilediği üzerinde durulmuştur.
Mühendislik Anlatıları bölümünde, Mahmut Kiper’in “Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü:
Fabrikalar Kuran Fabrika” başlıklı metni okuyucularımıza sunulmuştur. Metinde, ülkemizin sanayileşme sürecinin Kardemir Demir-Çelik gibi fabrikaların erken Cumhuriyet döneminde kurulmasıyla birlikte başladığı ve ayrıca, bir ülkenin gelişiminde sanayiye-imalata yer veren anlayışın önemli olduğu
ancak son dönemlerdeki politikaların bir sonucu olarak bunun tahrip edildiği ifade edilmiştir.
Teknoloji Dünyası bölümünde, “Hayalimizdeki Mükemmel Toplumda Üç Boyutlu Baskısı Yapılan Evler” ve “Seramiklerin Düşük Sıçaklıklarda Sinterlenmesi…” başlıklı metinlerin çevirisine yer verilmiştir.
Birinci metinde, üç boyutlu baskı yöntemiyle firmaların ve hatta insanların hayal ettikleri evleri inşa
edebilecekleri ve ikinci metinde ise seramik ve plastik gibi malzemelerin kullanılmasıyla birlikte enerji
maliyetinin düşürülmesi için yeni bir yöntem olan soğuk sinterleme anlatılmıştır.
Araştırma bölümünde, Alper Köle ve Nizamettin Kahraman’ın Karbondioksit (CO2) Lazer Rezonatör
(Işın Üretici) Üretimi Üzerine Deneysel Bir çalışma” ile Onur Akkurt ve Uğur Çavdar’ın “Soğuk Presleme
ve Sinterlemenin Alüminyum-Grafen Nanoplate Toz Bileşiklerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi” başlıklı
metinleri ve “Üç Boyutlu Baskı ve Eklemeli İmalat” başlıklı çeviri metni okuyucularımıza sunulmuştur.
Birinci metinde, metal, ahşap, kağıt, deri ve kumaş gibi malzemeleri biçimlendirme özelliğine sahip
makineler için gerekli olan karbondioksit lazer rezonatör prototip sistem tasarımı ve ikinci metinde,
klasik üretim yöntemlerinin yerini almaya başlayan toz metalürjisi yöntemiyle alüminyum ve grafen
gibi metal tozların nasıl imal edildiği üzerinde durulmuştur. Üçüncü metinde ise üç boyutlu baskı
endüstrisinin işverenlere, emekçilere, evden ya da gayriresmi alanlardan çalışan üretici tüketicilere
sunduğu fırsatların yanı sıra, işveren-emekçi arasındaki ilişkilere ve üretici tüketicilerin yaşayabilecekleri sağlık, iş güvenliği vb. sorunlara değinilmiştir.
Makale Özetleri bölümünde, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan veri tabanlarında dizilen dergilerde yayımlanmış, konusu imalat olan beş adet makale özetine yer verilmiştir. Kitap Tanıtımı bölümünde, “Mekanik Tasarımda Korozyon ve Önlemleri” ve Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi
Siteleri ve Teknoparklar” başlıklı kitaplarımızın tanıtımı yapılmaktadır. Ayrıca MİEM Ocak ayı eğitim
programımıza da ulaşabilirsiniz.
Anma bölümünde, ülkemizin eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkı veren Hasan Akalın’ı
14 Ocak 2018 tarihinde kaybettiğimiz haberine yer verilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları,
reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.
2018 yılının siz değerli meslektaşlarımıza sağlık ve başarı, ülkemize demokrasi ve barış getirmesi dileklerimizle yeni yılınızı kutluyor, bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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BİRLİK'TEN

GENEL KURULLAR SÜRECİNDE
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
T

ürkiye’deki 520 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının temsilcisi olan TMMOB örgütlülüğünün demokratik yapısının
güvencesi olan genel kurullar sürecine girdik. Şubelerimizde başlayan
bu süreç, Oda Genel Kurullarımız ve
nihayet 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde toplanacak olan TMMOB
45. Genel Kurulu ile tamamlanacak.

TMMOB
Yönetim Kurulu
Başkanı Emin
Koramaz, içinde
bulunduğumuz
genel kurullar
sürecine ilişkin
8 Ocak 2018
tarihinde
tüm TMMOB
örgütlülüğüne
yönelik bir mesaj
yayımladı
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TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci basit anlamıyla
yönetim organlarının belirlendiği
birer seçim süreci değildir. Bizler
için genel kurullar süreci, Odalarımızın ve TMMOB örgütlülüğünün
iki yıllık çalışma döneminin demokratik ve katılımcı şekilde tartışıldığı,
çalışma programımızın ve meslekipolitik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel yapımızın yenilendiği
dönemdir.
Genel
kurullar
sürecimizin
TMMOB’nin tarihsel birikimine ve de-
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mokratik değerlerine yakışır biçimde
tamamlanacağına inanıyorum.
Sevgili Arkadaşlar,
Geride bıraktığımız iki yıllık çalışma
dönemi boyunca, Türkiye tarihinin
en çalkantılı siyasal ve toplumsal
anlarına tanıklık ettik. Toplumu bütünüyle kuşatan şiddet ortamı, muhaliflere yönelik baskılar, darbe girişimi, olağanüstü hal rejimi, kanun
hükmünde kararnameler, belediyelere atanan kayyumlar, antidemokratik Anayasa değişikliği ve ekonomik krizin birbirini izlediği büyük bir
kaosun içinden geçiyoruz.
Yaşadığımız bu derin krizin tek sorumlusu, ülkeyi tek adam rejimiyle
yönetmek isteyen AKP iktidarıdır.
Anayasayı çiğneyerek, kanunları
yok sayarak, parlamentoyu askıya
alarak, yargı organlarını kendine
bağlayarak, medyayı teslim alarak,
gündelik yaşamı kriminalize ederek,

7
toplumu saflaştırarak, ülkenin tüm
zenginlikleri kendi ihtiyaçları için
kullanarak yarattıkları bu ortam ülkenin huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir.
Geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi
ve meslektaşlarımızı savunmakla
geçti. Hukuki, mesleki ve toplumsal
alanda bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu mücadele, siyasal iktidarın topyekûn saldırısı karşısında
hem kendi örgütlülüğümüze hem
de emek ve demokrasi güçlerine
büyük bir umut kaynağı oldu.
İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde
TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa,
laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15
Temmuz Darbe girişimine nasıl karşı
çıktıysak, AKP’nin darbe bahanesiyle yürürlüğe koyduğu sivil darbesine de aynı kararlılıkla karşı çıktık.
Güçler ayrılığına ortadan kaldırarak
tek adam rejimini fiilen uygulamaya
geçiren OHAL Rejimine karşı emek
ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve
kampanyalar gerçekleştirdik.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle
haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan mühendis, mimar ve
şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk.
Güçler ayrılığını ortadan kaldıran,
hukuk devleti anlayışını yok eden,
halk iradesini yok sayan KHK’lerin
iptal edilmesi için mücadele ettik.

OHAL Rejimi boyunca fiilen uygulamaya konan tek adam rejimini
hukuki zeminini sağlamaya yönelik Anayasa Değişikliği Referandumu sırasında TMMOB Örgütlülüğünün yürüttüğü çalışma, bundan
sonraki mücadelelerimize örnek
oluşturacak bir kitlesellik ve coşkuya ulaşmıştır.
Devletin tüm imkanları kullanılarak,
medyanın tüm güçleri seferber edilerek yürütülen “Evet” kampanyası
karşısında tüm örgütlülüğümüzle
birlikte kararlı, disiplinli ve coşkulu
biçimde yürüttüğümüz Hayır kampanyası, tüm toplumsal kesimler tarafından büyük takdirle karşılandı.
Eşitsiz propaganda sürecine ve şaibeli referandum sonuçlarına rağmen, “Hayır kampanyası” sırasında
ulaştığımız geniş toplum kesimleri,
bu ülkede tek adam rejimine karşı
demokrasiden, özgürlüklerden, laiklikten ve barıştan yana çok güçlü
bir toplumsal direnç olduğunu bir
kez daha göstermiştir.
Referandum süresiyle sınırlı olmaksızın toplumsal ve mesleki alanda
yürüttüğümüz tüm çalışmalarda,
neoliberal saldırganlığa, kentlerin
yağmalanmasına, ormanların tahrip edilmesine, kıyılarımızın satılmasına, çevrenin katledilmesine,
hukukun çiğnenmesine, laikliğin
ortadan kaldırılmasına, eğitimin
muhafazakârlaştırılmasına
karşı
önemli bir toplumsal dinamik olduğunu gördük. Ve bizler TMMOB Örgütlülüğü olarak, açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla,
hazırladığımız bilimsel raporlarla,
kamuoyuna yönelik yaptığımız
açıklamalarla bu toplumsal muhale-

fet hareketlerinin en ön saflarındaki
yerimizi aldık.
Sevgili Arkadaşlar,
Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle son iki yıl boyunca
iktidarın çok yönlü saldırılarıyla karşı karşıya kaldık.
Geçtiğimiz dönemde örgütlülüğümüze yönelik saldırıların belki de
en ciddisi, 2014 yılından bu yana
devam eden ve “Denetleme” adı
altında kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik girişimdir.
TMMOB’ye anayasa ve yasalarla tanına kamusal görev ve yetkileri sınırlandırmak amacıyla yürütülen bu
girişim geçtiğimiz aylarda yeni bir
boyut kazanmıştır. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimize
bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na
karşı açtığı davada mahkeme, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir.
Hukukun tümüyle ayaklar altına
alındığı, yüksek mahkeme başkanlarının Saray salonlarında el pençe
divan durduğu bu dönemde mahkemenin verdiği bu karar bizleri
şaşırtmamıştır. Hukukla ilgili değil,
tamamıyla AKP’nin siyasal çıkarlarıyla ilgili bu karara karşı daima
Kimya Mühendisleri Odası yönetim
Kurulumuzun yanında olduk ve
Odamızın seçim süreçlerini olağan
haliyle tamamlaması kararlılığımızı
koruduk. Birliğimize ve odalarımıza
yönelik sistematik biçimde yürütülen tüm bu saldırılara karşı mücadelemizi tüm meşru zeminlerde yürütmeye devam ediyoruz.
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Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların bir diğer boyutu da yönetmelik
değişiklikleriyle odalarımızın kamu
adına yürüttüğü mesleki denetim
faaliyetlerini sınırlandırma çabalarıdır. Odalarımızın faaliyet alanlarını sınırlandırmak için işgüzarlıkla
yapılan değişiklikler, hizmet alanlarındaki denetimi, güvenliği ve
kaliteyi ortadan kaldırarak telafisi
mümkün olmayan kamusal zararlara yol açmaktadır.

Sevgili Arkadaşlar
Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal
alanlarda sahip çıkma mücadelesi
verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret gösterdik.
Bu dönem boyunca, Odalarımızın
ve İl Koordinasyon Kurullarımızın
düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı
sıra TMMOB bünyesinde gerçekleştirdiğimiz merkezi olarak Bilirkişilik
Çalıştayı, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kongresi, Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, Enerji
Sempozyumu ve Eğitim Sempozyumu etkinliklerimiz gerçekleştirildi.
Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin
değerleri ve birikimi toplumun tüm
kesimleriyle paylaşılırken, meslek
alanlarımızdaki teknik gelişmeler
üyelerimize aktarıldı.

Örgütlülüğümüze yönelik saldırılar
odalarımızla ve mesleğimizle sınırlı kalmamış, meslektaşlarımızın
haklarına da yönelmiştir. Bunun en
somut örneği, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme
protokolünün tek taraflı olarak feshedilmesidir. İşsizliğin, enflasyonun
ve hayat pahalılığının bu denli arttığı bir dönemde, meslektaşlarımızı
düşük ücretlerle kayıt dışı biçimlerde çalışmaya, geleceklerinde ise düşük emeklilik ücretlerine mahkûm
etmeye zorlayan bu karar, AKP’nin
emek düşmanı yüzünün en önemli
göstergelerinden biridir.

Yine bu dönem boyunca açtığımız
davalar ve yürüttüğümüz hukuki
mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi
eserlerimizin, kültürel mirasımızın
yağmalanmasına karşı önemli davalar kazandık. Üyelerimizin haklarını
koruma ve teknik yönetmeliklerin
mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde ettik.

Örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımıza yönelik tüm bu saldırılara,
yandaş basının ve Cumhurbaşkanının tüm hedef göstermelerine
rağmen bizler hiç boyun eğmeden,
hiçbir üyemizin boynunu eğdirmeden mücadele etmeye devam ettik,
bundan sonra devam edeceğiz.
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Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel hayatlarından feragat
ederek TMMOB Örgütlülüğünü
büyütmek için gecesini gündüzüne katan oda yönetim, onur ve denetleme kurullarında görev yapan
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arkadaşlarıma; şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev
alan arkadaşlarıma; İKK sekreterlerimize; işyeri temsilcilerimize; omuz
omuza emek harcadığımız odalarımızın örgütlü üyelerine; çalışma
gruplarında, kongre, sempozyum
ve kurultaylarımızın düzenleme ve
yürütme kurullarında görev alan
arkadaşlarıma; Birlik ve oda çalışanı
arkadaşlarıma, TMMOB çalışmalarında bize destek olan bilim insanlarına ve uzmanlara; büyük bir inanç
ve özveri ile örgütümüze verdikleri
katkılardan dolayı Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.
TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten,
demokrasiden, barıştan, laiklikten ve
barıştan yana toplumcu mücadele
çizgisini yarınlara taşıyabilmek için,
kişisel ihtiraslarını ve dar grup çıkarlarını TMMOB’nin ihtiyaçlarının önüne koymadan mücadele edecek tüm
ilerici, çağdaş, yurtsever mühendis,
mimar ve şehir plancılarının ortak
aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine ihtiyacımız var. Genel kurullar sürecinde TMMOB örgütlülüğünün ve
üyelerinin bu sorumlulukla hareket
edeceğine inancım tamdır.
Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin
içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadan
mücadele eden tüm TMMOB örgütlülüğüne genel kurullar sürecinde
başarılar ve kolaylıklar diliyorum.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ODA'DAN
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
47. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR
Oda 47. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri, çoğunluklu olarak 17-18 Mart 2018 tarihlerinde saat: 09.30’da
Meşrutiyet Cad. No: 19/4 Kızılay-Ankara adresindeki Makina Mühendisleri Odası’nda; çoğunluk
sağlanamadığı durumda Genel Kurul çoğunluksuz olarak 24 Mart 2018 tarihinde Kocatepe Kültür
Merkezi’nde (Mithatpaşa Caddesi No: 76-Ankara), Seçimler ise 25 Mart 2018 tarihinde Makina
Mühendisleri Odası'nda (Meşrutiyet Caddesi 19/4 Kızılay-Ankara) saat 09.30’da aşağıdaki gündemle
toplanacaktır.
GÜNDEM:
1. GÜN
• Açılış
• Başkanlık Divanı ve Seçimi
• Saygı Duruşu
• Oda Başkanının Konuşması
• Konuk Konuşmaları
• Komisyonların Seçimi
• Çalışma ve Denetleme Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
• Aklama
• Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi
• Komisyonların Görüşülmesi
• Dilek ve Öneriler
2. GÜN
• Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Denetleme Kurulu
Üyelerinin Seçimi
• TMMOB Yönetim ve Denetleme Kurulları ve Yüksek Onur Kurulu
İçin Adayların Seçimi
• TMMOB Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçimi
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ETKİNLİK

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017
teşekkür plaketini TMMOB Başkanı
Emin Koramaz verdi.
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar açılış
konuşmasında özetle şöyle konuştu:
Odamızın TMMOB adına iki yılda bir
düzenlediği Sanayi Kongresi, toplamda sayısı elliyi aşan kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerimizin
finali niteliğindedir.

TMMOB adına Makina
Mühendisleri Odası (MMO)
yürütücülüğünde düzenlenen
TMMOB Sanayi Kongresi 2017,
8-9 Aralık 2017 tarihlerinde
Ankara'da İMO Teoman
Öztürk Konferans Salonu'nda
gerçekleştirildi

"

Sanayisizleşen Türkiye ve Mühendisler” ana temasıyla toplanan kongrenin açılış konuşmaları Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz tarafından yapıldı.
Açılışta ayrıca Kıbrıs Türk Mimar ve
Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB)
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu, Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
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Eş Başkanı Aysun Gezen, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Sezai Berber, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Lale
Karabıyık ve Özgürlük ve Dayanışma
Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi
Önder İşleyen birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından Oda çalışmalarına ve Sanayi Kongrelerine
verdiği katkılar nedeniyle Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Yavuz Bayülken'e
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Bu çalışma döneminde meslek disiplinlerimizin toplumsal gereksinimler
doğrultusunda gelişmesine yönelik
olarak; asansör, öğrenci üye, tesisat
mühendisliği, uçak-havacılık uzay
mühendisliği, güneş enerjisi sistemleri, bakım teknolojileri, enerji verimliliği, kaynak teknolojileri, endüstri
işletme mühendisliği, hidrolik-pnömatik, işçi sağlığı ve iş güvenliği konulu kongre, kurultay, sempozyum
etkinliklerini gerçekleştirdik.
Ülkemizin sanayileşmesine, kalkınmasına, demokratikleşmesine katkı
sunabilmek için tüm bu etkinliklerdeki tartışmaları ve deneyimleri,
saha araştırmaları, üretim bölgeleri
başta olmak üzere bölgesel ve yerinde araştırmalar ile, üretim ve kent
odaklı çalışmalarla genişlettik.
Bu çalışmaların yanı sıra geniş bir
yelpazede titiz bir çalışmayla hazırlanan sektör raporları ve periyodik
yayınlarımızla birçok platformda fikirleri buluşturmaya devam ettik.
Odamızın, bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da halkımızın
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mutlu, bilimsel-teknik gerekler ve
standartlara uygun çağdaş bir yaşam sürmesine yönelik katkı sunmaya dönük çalışmalarını tüm gücüyle
sürdüreceğinin bilinmesini isterim.
Bugün de burada çok değerli uzman, akademisyen, sosyal bilimci
katılımcılarımız ve değerli meslektaşlarımızla bir araya geldik.
İki gün boyunca dünyada ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri ve
eğilimleri, sanayileşmeyi, mühendisliği, emek süreçlerini, üretimin doğakaynak-enerji ilişkisini, bizi bekleyen
gelişmeleri, yani aslında yaşamın
kendisini konuşacağız. Alternatif
görüş önerilerini hep birlikte ortaya
çıkaracağız. Umuyorum ki, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu kongremizden de verimli bir sonuç bildirisi
çıkacaktır.
Bu yıl kongremizin ana teması “Sanayisizleşen Türkiye ve Mühendisler”dir.
Öncelikle sanayi ve sanayileşmenin ülkemizin bugünü ve yarını için
öneminin altını bir kez daha çizmek
isterim.
Bildiğiniz gibi sanayi politikaları ile
ekonomik gelişme ve kalkınma ara-

sındaki bağ çok yakındır. Tüm dünyada örneklerini gördüğümüz ekonomik gelişmenin baş aktörü sanayidir.
Ekonomik gelişme ve kalkınma için
sürükleyici üretim faaliyetlerinden
oluşan üretim ilişkilerinin, siyasi ve
sosyo-ekonomik yapının gelişim ve
değişimi, sanayileşmenin merkezinde olduğu bir süreç ile mümkündür.
Sanayileşme, gerçekte bir toplumsal dönüşümdür. Demokratikleşme,
çağdaş ve modern bir yaşama geçişin aracıdır. Sadece gelir sorununu
çözmeyi hedeflemez aynı zamanda
refah sorunu ile birlikte eğitim, sağlık, gıda, hukuk ve çevre sorunlarını
da çözmeyi hedefler.
Dolayısıyla Odamız, sanayileşme politikasının, öncelikle bir toplumsal
proje çerçevesinde, doğa, toplum
ve devlet ilişkilerini yeniden düzenleyen köklü bir devrim, yani uzun
erimli bir toplumsal dönüşüm ile birlikte ele alınmasını öngörmektedir.
Bu bağlamda sanayileşme ile demokrasi arasındaki yakın ilişkiyi de
mutlaka kurmak gerektiğini belirtmek isterim. Zira gerçek anlamıyla
sanayileşmiş bir ülke aynı zamanda
demokratikleşmiş bir ülkedir.
Çünkü sanayileşme olgusu, ülkelerin
neleri-nasıl ürettiklerine ilişkin bir
“nitelikli üretim” sorunudur. Bu üretim aynı zamanda üretim teknolojisini, üretim sürecine katılan işgücünün ve üretim araçlarının gelişmişlik
düzeyini de bizlere göstermektedir.
Sanayileşme eşliğinde emekçiler
lehine bir toplu sözleşme süreci,
meslek odaları, sendikalar gibi kitle
örgütlerinin bağımsız, özerk konumları ve siyasal özgürlüklerin güvence
altına alındığı katılımcı bir demok-

rasiye duyulan ihtiyaç günümüzün
ivedi sorunları arasındadır.
Kısaca, sanayileşme uzun erimli bir
modernleşme öyküsüdür!
Türkiye gibi sanayileşme aşamasını
tamamlamamış, demokratik kitle
örgütlerini ve siyasal özgürlükleri
kurumsal olarak olgunlaştıramamış
toplumlar, bugün aynı zamanda
büyük bir demokrasi açığı ile karşı
karşıyadırlar.
Ekonomi, bir yandan sanayisizleşmenin pençesinde küresel sermayenin tahakkümü altında ezilirken,
yurttaşlık haklarından uzaklaştırılmış toplumun bireyleri de demokrasiden uzakta, asgari üç çocuk sahibi
olarak itaatkâr bir şekilde oy deposuna dönüştürülmek istenmektedir.
Sanayileşmenin, ülke kalkınması için
zorunluluk olarak görülmesi gerekirken, sanayinin rafa kaldırıldığına,
sanayileşme iddialarının da tarihe
gömüldüğüne tanıklık etmekteyiz.
Üzülerek söylemeliyim, bugün ülkemizde sanayiye dair izlenen bir strateji varsa, o da ülkemizi uluslararası
mal piyasalarına ucuz ithalat cenneti
olma yolunda, montaj sanayinin taşeron bir üreticisi haline getirmekten ibarettir.
Evet, bunun adı tam anlamıyla sanayisizleşmedir.
İmalat sanayisi hızla gerilerken,
onun bıraktığı boşluğu inşaat faaliyetleriyle dolduran bir politikada
sanayileşmeden bahsedebilir miyiz?
Yine benzer bir şekilde, tüm üretim
faktörlerini geliştirmek yerine, dışarıdan ithal etmeye dayalı bir politika
üreten anlayışla sanayileşmeyi bağdaştırabilir miyiz?
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Tarım alanlarını imar ve ranta açan,
ihracatçısı olabileceği ürünlerden
vazgeçerek ithal etme yoluna gitmiş,
çiftçisini inşaat şantiyelerinin güvencesiz işçilerine dönüştüren politikaları sanayileşme ile bağdaştırabilir
miyiz?

İmalat sanayinde yatırım yoğunluğu incelendiğinde; 1970’lerde yüzde 47,6, 1990 ve 2000’lerin başında
yüzde 20’lerde, bugüne gelindiğinde ise yüzde 13’lük bir seviye göze
çarpmaktadır.
Diğer taraftan dünya ekonomisi içinde ülkemizin yeri de bu gerilemeye
eşlik etmektedir. Sadece iki yılda küresel rekabetçilik endeksine göre, ülkemiz işgücü gelişmişliğinde üç sıra
birden, teknolojik hazırlık kategorisinde ise iki sıra gerilemiştir. Yüksek
teknolojili ürün ihracatının toplam
ihracat içindeki payı dünya ortalamasında yüzde 17 iken ülkemizde
yüzde 1,9’dur.

Sanayileşen bir ülkede hiç yeni işsizlik dalgaları, yüksek enflasyon ve
yüksek faizi bir arada üreten ekonomik büyüme görülebilir mi?
Yatırımsız büyüyen ekonomide sanayileşmenin izine rastlayabilir miyiz?
Ekonomide olduğu gibi sosyal ve
toplumsal alanda da sanayileşme
yansımaları ve kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir. Hatta sosyal
ve toplumsal verilerin giderek dibe
vurmakta olduğu ortadadır.

Tüm bu veriler, ülkemizdeki sanayisizleşme boyutlarını ortaya koymak
bakımından önemlidir.

Eğitimde bilimin önüne geçirilen
dinsel içerikli dogmalardan akademik özgürlüğün yok edilmesine dek
yaşanan sorunlar, yüksek işsizliğin
yarattığı özellikle gençliğimizin başına sarılan karamsar beklentiler, diğer
bir yandan da hızlı borçlanmaya dayalı ciddi sosyo-ekonomik sorunlar
vb. maalesef çığ gibi büyümektedir.

Sanayiden hızla kopuş, ülke kaynaklarımızın ve emek gücümüzün ülkeye ve toplumsal refaha katkı sunmayacak biçimde kullanılmasına neden
olmaktadır.
Ülkede tarım ve sanayi gibi üretken sektörler gerilerken, öne çıkan
kâr alanlarının rantiye tipi spekülatif birikim alanlarına kayması, ülke
geleceği açısından da son derece
tehlikelidir. Zira ülkemizde ithalata
dayalı, spekülatif rantiye kazançların
özendirildiği bir birikim süreci söz
konusudur.

Sanayisizleşme olgusunun en somut
özetini, sanayi sektörünün lokomotifi olan imalat sanayindeki ciddi gerilemeden de görmek mümkündür.
Sanayileşmenin merkezinde yer alan
imalat sanayi ülkemizde hem niceliksel hem de niteliksel olarak gerilemeye terk edilmiştir. 2000’lerin başında yüzde 46’larda olan büyüme
hızı bugün yüzde 10’lara düşmüştür.
Yine aynı dönem aralığında toplam
milli gelir içindeki payı yüzde 22’lerden bugün yüzde 16’lı seviyelere
düşmüş, toplam sabit sermaye yatırımları 245 milyar liradan 165 milyar
liraya düşmüştür.
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Üzerine basarak söylemeliyiz: Ülkemiz sanayileşmek mecburiyetindedir!
Altını çizmek gerekiyor ki, bilimsel
düşünce ve üretimin adeta yasaklandığı, özgür düşüncenin suç sayıldığı,
eğitim alanının dinci gerileşmeye
terk edildiği, kamu yararının değil
rant kaygısına sahip azınlığın çıkarlarının esas alındığı bir siyasal rejimde
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bırakın hamle yapmayı sanayileşme
olgusundan bahsetmek bile imkansız hale gelmektedir.
İşte bu nedenle demokratikleşme ve
ekonomik gelişmeyi, yani sanayileşme
ve adaleti birbirinden ayıramıyoruz.
Kamu yararına planlama, istihdam
odaklı, öncelikli sektörlerde bölgesel kalkınmaya yönelik sanayileşmenin gerçekleşebilmesinin; demokrasinin ilke ve kurumlarıyla egemen
olduğu, insan hakları ve özgürlüklerin bütün boyutları ile uygulandığı, toplumsal barışın sağlandığı bir
ortamın oluşturulması ile olanaklı
olduğu unutulmamalıdır.
Ve yine unutmayalım ki planlama ile
kalkınmayı esas alan, toplumsal refah ve demokrasi ile bütünleşen bir
alternatif geliştirmek mümkündür.
Bu kapsamda sözlerime son verirken, bu alternatiflere nitelikli bir katkı yapacağından kuşku duymadığım
başarılı bir kongre diliyorum.
Son olarak, kongrede sunumlar yapacak değerli sosyal bilimciler, akademisyenler, uzmanlar ile bütün katılımcılara, düzenleme ve yürütme
kurullarına, kongre sekreterleri Aslı
Aydın ve Sıla Aytemiz’e ve Oda çalışanlarına, Oda Yönetim Kurulu adına
içtenlikle teşekkür ediyor; sizleri saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz açılış konuşmasında özetle
şunları söyledi:
Bu yıl yirmi birincisini gerçekleştirdiğimiz Sanayi Kongresi, TMMOB’nin
en uzun erimli kongrelerinden birisi. İlki 1962 yılında gerçekleştiri-
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len Sanayi Kongresi, tam 55 yıldır
Türkiye’nin sanayileşme serüveninin
takipçisi olma özelliğini taşımaktadır.
Hepinizin bildiği gibi 1962 yılı
Türkiye’nin kalkınması ve sanayileşmesi bakımından önemli bir tarihsel dönemin başlangıcıdır. 1950’li
yıllarda yaşanan derin ekonomik
krizden çıkış için benimsenen planlı
kalkınma anlayışı doğrultusunda hazırlanan 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı
1962 yılında kabul edilmiştir. Sadece
sanayi alanının değil tüm ekonomik
yatırımların planlanmasını içeren
bu anlayış, toplumun geniş kesimlerinde planlama fikrinin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Makina
Mühendisleri Odamız tarafından
gerçekleştirilen ilk kongremiz de bu
fikirden hareketle "Geçmişten Geleceğe Sanayileşme, Planlama ve Kalkınma: Türkiye İçin Model Önerileri"
başlığını taşımaktadır.
Bundan 55 yıl önce “sanayileşme
planlarını” ve “model önerilerini”
konu edinirken bugün “Sanayisizleşmeyi” konu edinmek, ülkemizdeki
kalkınma ve sanayileşme anlayışının
geçirdiği dönüşümü ve geldiği noktayı görmek açısından ibret vericidir.
Yıllardır birbirinden değerli hocalarımızın emekleriyle hazırlanan Sanayi
Kongreleri, Türkiye’nin yaşadığı bu
ibret verici dönüşümü gözler önüne serdiği için oldukça kıymetlidir.
Burada iki gün boyunca yürütülecek
tartışmaların, bu kıymetli çabaya
katkı vereceğine inanıyorum.
Gazeteler yazmasa da, televizyonlar
göstermese de, hükümet gizlemeye
çalışsa da derin bir ekonomik kriz
içerisinden geçiyoruz. Yaşadığımız
krizi gözlemlemek için gazetelere
ve televizyonlara değil, bu salona
gelirken karşılaştığımız kapanan

dükkanlara, boşalan işyerlerine, satılığa çıkartılan dairelere
bakmanız yeterli. Ankara’nın
en işlek merkezi olan Kızılay
son iki yıldır hızla tenhalaşıyor.
Yaşadığımız kriz, TÜİK’in açıkladığı yüzde 13’lük enflasyon,
yüzde 11’lik işsizlik rakamlarıyla açıklanamayacak kadar büyük. Çünkü biliyoruz ki, TÜİK
anketlere harcadığı mesainin
daha fazlasını, o anketleri manipüle etmek için harcıyor.
Enflasyon düşük görünsün
diye gıda fiyatlarının ağırlığını
düşürüyor. İşsizlik düşük görünsün
diye kursiyerler istihdam içinde gösteriyor. Büyüme daha yüksek görünsün diye “milli gelir hesaplama yöntemleri” değiştiriliyor.
Derin bir kriz yaşıyoruz ve bu krizin
en büyük nedeni AKP’nin 15 yıllık iktidara dönemi boyunca izlediği yanlış ekonomi politikalarıdır. Üretim
yerine ranta, yüksek teknoloji ürünleri yerine inşaata, istihdam yerine
sıcak paraya dayalı ekonominin varacağı son nokta, ekonomik krizdir.
16 aydır devam eden Olağanüstü
Hal Rejimi ve şaibeli 16 Nisan Referandumunun yarattığı siyasal ortam,
ekonomik krizin boyutlarını daha da
artırmaktadır.
Bugün Türkiye, uluslararası mal piyasalarının ithalat cennetidir.
Ülkemiz, küresel işbölümü içerisinde, montaj sanayinin taşeron bir üreticisi haline gelmiştir.

sını içeren dönüşüm programlarından beslenmektedir. Örneğin gerçek
bir kalkınma vizyon ve özelliklerinden yoksun olan 10. Planın, “Öncelikli Dönüşüm Programı”, İstanbul uluslararası finans merkezi, iş ve yatırım
ortamı, işgücü piyasası, öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme, sağlık endüstrileri, sağlık turizmi, aile ve
nüfus yapısı, rekabetçiliği geliştiren
kentsel dönüşüm programlarını da
içermektedir.
Türkiye ekonomisi, üretim, tasarrufyatırım, istihdam, ihracat ve ithalatın yapısı, teknoloji düzeyi, dış talep
bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin serbest giriş-çıkışı ve aşırı
borçlanma itibarıyla çok kırılgan bir
durumdadır.

Bugün Türkiye, uluslararası finans
piyasalarının yüksek dış borçlanıcısı
durumundadır.

Ülkemiz başka ülkelerin teknoloji pazarı haline gelmiş, teknoloji
üretiminde, projelendirme ve mühendislik tasarımı ile yerli üretimin
gerilemesi her geçen gün daha da
olumsuz bir tablo çizmektedir.

AKP iktidarınca uygulanan sermaye
birikimi süreci, kentsel, kırsal, doğal
kaynak ve kamu varlıklarının yağma-

Kamu üretken olmayan, katma-değer yaratmayan, ciddi bir istihdam
öngörmeyen yatırımlar yapmak-
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tadır. Yapılanlar ise ağırlıklı olarak
özelleştirmelere yöneliktir. Plan gerçekleşmeleri, kamunun sanayi yatırımlarından tamamen vazgeçtiğini
göstermektedir
Büyüme, ekonominin sanayi ve tarımsal üretime ve bu alanlardaki
yatırımlara dayandırılmasına değil,
sıcak para akımına bağlı mali aracılık
hizmetleri, ulaştırma, depolama, haberleşme, inşaat ile toptan ve perakende ticaret hizmetlerine dayalıdır.
Diğer yandan büyüme ile sanayileşme-kalkınma-istihdam-gelir dağılımı arasındaki, verimlilik ile istihdam
arasındaki bağlar kopmuş durumdadır. Verimlilik ile birim üretimde daha
az emeğin kullanılması ve daha fazla
sömürülmesi amaçlanmaktadır.
Gelinen noktada, Türkiye kapitalizmi, sanayileşme ve kalkınma paradigmasından uzaklaşmıştır ve bir sanayisizleşme süreci söz konusudur.
Ülkedeki köklü şirketler yatırımlarını
sanayi üretiminden hizmet sektörüne kaydırmaktadır. Ülkemizde artık her holding kendi gayrımenkul
şirketini, kendi alışveriş merkezini
kurmaktadır. Sanayi bölgelerinde
binlerce kişinin istihdam edileceği
tesisler yerine, kent merkezlerinde binlerce dairelik konut projeleri
daha çekici hale gelmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da;
Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE
ve inovasyona ağırlık veren,
Dış girdilere bağımlı olmayan, yerli
yatırımcıyı ve yerlileşmeyi özendiren, koruyan,
Kamunun ekonomideki yönlendiriciliğini toplumsal yararlar doğrultusunda benimseyerek artıran,
Kamu-halk yararına bir yatırım ve
üretim planlaması yapacak,

“Sanayisizleşme”, ekonomi literatüründe gelişmiş ülke ekonomilerinde
ağır sanayinin payının azalmasını
anlatan bir kavram iken, ülkemizde
sanayisizleşme, rant ekonomisinin
yatırımları boğması, sanayi üretiminin karlı bir ekonomik tercih olmaktan çıkması olarak yaşanmaktadır.
Bu sürecin sonu yüksek işsizlik, borçlanma ve ekonomik çöküştür.
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Erişilebilir, nitelikli, ücretsiz sağlık,
eğitim, sosyal güvenlik hizmetlerini
öngören,
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Doğayla, tarihle ve kentle barışık,
İstihdam, emek ve halk odaklı,
Türkiye’nin toplumsal gereksinimlerini ve kamu girişimciliğini temel
alan,
Yeni bir sanayileşme, planlama, kalkınma politikasının gerektiğini dile
getireceğiz, bunun için mücadele
edeceğiz!
Kongremizin bu yönde kamusaltoplumsal bilinç oluşumuna katkılar sunmasını diliyor ve TMMOB’nin
bu yöndeki yurtsever, demokratik
sorumluluğunu bundan sonra da
yerine getireceğini özellikle belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar
sunuyorum.”
Açılış konuşmalarının ardından, Prof.
Dr. Korkut Boratav’ın başkan olduğu, “Küresel Eğilimler ve Türkiye”
başlıklı açılış oturumuna geçildi. Bu
oturumda Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu,

15
kansal Dağılımı” başlıklı bildirilerini
sundular.
Kongrenin ikinci günü Oda Sekreteri
Yunus Yener’in yönettiği ilk oturumda, “Oda Alan Araştırmaları-Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve
Kent” konusu ele alındı. Bu oturumda Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir,
“Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması” başlıklı bildirisini sundu. Ardından
da Kaya Güvenç, Doç. Dr. Serdal Bahçe ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Öngel’in
katılımıyla bu konu üzerine bir tartışma yürütüldü.
Kongrenin “Sanayileşme ve Emek”
konulu ikinci oturumunu Osman
Serter yönetti. Bu oturumda Yavuz
Bayülken, “MMO Raporları: Makina
İmalat Raporu, OSB Raporu, Küçük
ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri
Raporu” ve TMMOB Gıda Politikaları
Çalışma Grubu ise “Gıda Sanayi ve
Mühendisler” üzerine birer sunum
gerçekleştirdi.

“Küresel Kapitalizmin Tasarımında
Yeni Eğilimler”; Mustafa Sönmez,
“Sermaye Birikiminde İstikrarsızlığın
Kaynakları”; Prof. Dr. Aziz Konukman, “Ekonomideki Güncel Tehlike:
Kamu Maliyesi” başlıklı bildirilerini
sundular.
Kongrenin, “Büyüme, İstihdam, Gelir
Dağılımı ve Teşvikler” başlıklı birinci oturumu Prof. Dr. Fikret Şenses
tarafından yönetildi. Bu oturumda
Doç. Dr. Ebru Voyvoda, “Dünyada ve
Türkiye'de Sanayisizleşme Eğilimleri, Büyüme Dinamikleri”; Yrd. Doç.
Dr. Özlem Albayrak, “Yeni Milli Gelir

Serisi'nin Sorunları ve Türkiye'nin
Büyüme Tercihleri”; Oğuz Türkyılmaz
ise “Bir Dönemin Enerji Politikaları”
başlıklı bildirilerini sundular.
İkinci oturum ise OYK üyesi Melih
Şahin tarafından yönetildi. Bu oturumda Dr. Cevat Yıldırım, “Sanayi-İstihdam İlişkisi”; Doç. Dr. Emel Memiş
Parmaksız ve Prof. Dr. Gülay Toksöz,
“İmalat Sanayi İstihdamında Kayıt
Dışılık ve Ücretlerin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi”; Gülay Dinçel, Sanayide Teknolojik Dönüşüm:
Tek Kısıt Finansman mı?; Yrd. Doç.
Dr. Serkan Öngel ise “Sanayinin Me-

İkinci günün üçüncü oturumunu
da Ali Ekber Çakar yönetti. İstanbul
Şube Sekreteri İbrahim Tataroğlu,
“Büyük Durgunluk Sürerken Endüstri 4.0”; Prof. Dr. Metin Durgut, “Mühendisler ve Toplum Kalkınması”;
A. Selçuk Soylu, “Türkiye’nin AR-GE
Harcamaları ve AR-GE Merkezleri”
konularında sunuş yaptılar.
Kongrenin son oturumu ise Prof.
Dr. Bilsay Kuruç tarafından yönetildi. Emin Koramaz, “Kalkınamayan
Türkiye’de Mühendisler”; Doç. Dr.
Serdal Bahçe, “Sanayisizleşen ve Mühendissizleşen Türkiye” ve Dinçer
Mete, “Yeni Bir Kalkınma–Sanayileşme Paradigmasına İhtiyacımız Var!”
konularında birer sunum yaptılar.
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017 SONUÇ
BİLDİRİSİ

M

akina Mühendisleri Odası
(MMO) sekretaryalığında
TMMOB adına düzenlenen
Sanayi Kongresi 2017, 8-9 Aralık
2017 tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda
başarıyla gerçekleştirildi.

dan analizi, teknolojik dönüşüm alt
başlıklarında sanayiye özgü sorunlar
ve istihdama yansımaları tartışmaya
açıldı.

1962 yılından bu yana yapılan,
1987 yılından itibaren geleneksel
olarak iki yılda bir düzenlenen sanayi kongrelerinin yirmi birincisi
“Sanayisizleşen Türkiye ve Mühendisler” ana temasıyla düzenlendi.
Kongrede, sanayisizleşme sürecinde mühendislerin sosyo-ekonomik
durumları, sanayileşme ve kalkınmaya dönük hamlelerde üstlendikleri roller konuşuldu.

Bu yıl, diğer kongrelerden
farklı
olarak kongrenin
ikinci gününde
ağırlıklı
olarak,
Oda’nın
alan
araştırmaları ve
raporlarına yer
verildi.
İkinci
günün ilk oturumunda “Fabrika,
Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması” başlıklı
Oda alan çalışmasının sunumu yapıldı. Gaziantep, Ergene Havzası ve
Konya/Karaman’da gerçekleştirilen
saha çalışmalarında mühendislerin
üretim sürecinde yaşadıkları dönüşüm ve kentle kurdukları bağa
dönük yapılan analizin sonuçları
değerlendirildi. Ardından “Makina
İmalat Sanayi Sektör Araştırması,
KOBİ’ler, OSB, KSS ve Teknoparklar”
üzerine Oda raporlarının sunumları yapıldı. Aynı oturumda TMMOB
Gıda Politikaları Çalışma Grubu’nun
hazırlamış olduğu “Gıda, Sanayi ve
Mühendisler" başlıklı sunum gerçekleştirildi. “Teknoloji ve Mühen-

İki gün süren kongre, “Küresel Eğilimler ve Türkiye" başlıklı açılış oturumu ile başladı. Bu oturumda; küresel
kapitalizmin bugünkü dinamikleri,
gelecek eğilimleri ve bu genel görünüm içinde Türkiye’nin tercihleri ve
aldığı yer tartışıldı. Ardından gerçekleşen, “Büyüme, İstihdam, Gelir Dağılımı ve Teşvikler” başlıklı oturumda Türkiye’ye özgü büyüme modeli,
büyüme verilerinin hesaplanmasında yapılan değişikliklerin makro
dengelere nasıl yansıdığı ve enerji
politikaları sunumları yer aldı. Günün son oturumunda ise “Sanayinin
Genel Sorunları: İstihdam, Finansman ve Mekan”da sanayi-istihdam
ilişkisi, kayıt dışı çalışma, istihdamda
ücretlerin toplumsal cinsiyet açısın-
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dislik” oturumunda son zamanların
tartışmalı başlıklarından olan dijital
dönüşüm, Endüstri 4.0 tartışılırken,
aynı zamanda kalkınmada mühendislerin rolü konuşuldu. Kongrenin
“Sanayileşme, Kalkınma ve Mühendisler” başlıklı son oturumunda ise
sanayisizleşen Türkiye’de mühendislerin durumu ve alternatif çözüm
önerileri tartışıldı.
Oturumda sunulan bildiriler ile salondan sağlanan katkılar sonucunda oluşturulan görüş ve öneriler
aşağıda kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.

17
Türkiye, makro ekonomik ve sosyal
verilerden de izlenebileceği gibi bir
sanayisizleşme süreci içindedir. Bu
olgu iki yolla saptanmıştır; birincisi, sanayi verilerindeki değişimlerin
ortaya koyduğu sonuçtur. Üretim
alanlarının tahrip edildiği, dış tasarruflara dayalı, finansal spekülasyon
ve şişirilmiş değerler sistemini baz
alan inşaat odaklı büyüme stratejisi
ile gün geçtikçe ülkemiz sanayileşme olanaklarından uzaklaşmaktadır.
15 yıldır izlenmekte olan ekonomi
politikaları sanayi üretimini geri plana atarken, toplumsal refaha katkı
sağlamayan, gelir dağılımını daha
da adaletsiz hale getiren kent rantı
odaklı inşaat-emlak sektörünü, perakendeciliği, hizmet sektörlerini
özendirmiş ve öne çıkarmıştır. Bu sürecin bir sonucu olarak imalat sanayi
verileri, özel sektör üretken yatırım
verileri ve bu sektörlerde yer alan istihdamda bozulma gözlenmektedir.
Sanayiden hızla kopuş, ülke kaynaklarımızın ve emek gücümüzün ülkeye ve toplumsal refaha katkı sunmayacak ölçüde kullanılmasına neden
olmaktadır.
Sanayisizleşme olgusunun bir diğer
izlendiği yer ise sosyal alandır. İstihdamın niceliksel değişiminin yanında niteliksel olarak yaşanan değişim
ekonomik ve sosyal haklarda ciddi
bir gerilemeye neden olmaktadır.
Aynı zamanda Türkiye ekonomisini kalkınmacı bir yola sürükleyecek
istihdam potansiyeli de tahrip edilmektedir. Bu durumun en somut
yansımaları, mühendislerin yaşadığı
değişimden de gözlenebilmektedir.
Mühendislik mesleği bir yandan

itibarsızlaştırılır ve değersizleştirilirken diğer yandan işsizlik ve güvencesizleşme sorunlarının ağırlaştığı
gözlenmektedir. Bu süreç ülkemizin
gelişmiş ülkelerin teknoloji pazarı
haline gelmesi, teknoloji üretiminde, projelendirme ve mühendislik
tasarımında, AR-GE ve yerli üretimin
gerilemesi gibi her geçen gün daha
da olumsuz bir tablo çizen sonuçlara yol açmaktadır. Açık bir şekilde
mesleki düzlemde bilim, teknoloji,
AR-GE, inovasyon, sanayi, enerji,
çevre ve kentleşme politikalarının
dinamik gücü olan mühendis ve mimarlar, 15 yılda AKP iktidarı tarafından önemsizleştirilmiş ve itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.
AKP tarafından uygulanan yeni sermaye birikimi süreci, başta kentsel,
kırsal, doğal kaynak yağması ve özellikle kentlerdeki dönüşüm programından beslenmektedir. Kentler,
doğal çevre, kültürel miras ve yeraltı-yerüstü kaynakları, rant çıkarlarına
tabi kılınmaktadır. Bu kapsamda iktidarın bilimsel-teknik gerekliliklerin
kamusal yaşamdan dışlanmasını öngören ve rant döngüsünün önünde
engel oluşturan mühendislik meslek
alanına karşı yürüttüğü sindirme ve
yok sayma stratejisi, kamusal alanı
sömürü-rant mekanizmalarına teslim eden politikaların bir parçası olarak görülmelidir.
Kongrenin de ana teması olan “sanayisizleşme” sürecinin tersine çevrilmesi elbette ki mümkündür. Bunun
için atılması gereken en öncelikli
adım doğru bir sanayileşme ve kalkınma paradigmasını hakim kılmaktan geçmektedir. Sadece niceliksel

büyüme sorununa endekslenmekten vazgeçip, bir bütün olarak toplumsal refah sorunu ile birlikte eğitim, sağlık, gıda, hukuk ve çevre
sorunlarını da çözmeyi hedefleyen
bir anlayışın yeniden toplumun tüm
alanlarında yerleşik hale gelmesi
büyük bir ihtiyaçtır.
Çağdaş ve modern bir yaşama geçişin bir aşaması olarak görülmesi
gereken sanayileşme adımlarının olmazsa olmazı demokratikleşmedir.
Sanayileşme aşamasını tamamlamamış, üretim ilişkilerini ve demokratik kitle örgütlerini kurumsal olarak olgunlaştıramamış toplumların,
bugün aynı zamanda büyük bir demokrasi açığı ile karşı karşıya oldukları ortadadır. Ülkemiz bu durumun
en yakıcı örneğini oluşturmaktadır.
Ülkemizin sanayileşmeden uzaklaştıkça, aynı zamanda demokrasiden
de uzaklaştığı ortadadır. Hukukun
ayaklar altına alındığı, OHAL aracılığıyla hukuk devletinin KHK ile yönetilen bir devlete dönüştüğü bu
süreçten çıkılmadıkça sanayileşme
hamlelerinden bahsetmenin mümkün olmayacağı da bilinmelidir.
Sanayileşme ve kalkınmaya yönelik
atılması gereken öncelikli adımları
şöyle sıralamak mümkündür:
-

Neoliberal, rantçı, usulsüzlükler
ve yolsuzluklar üzerine oturtulmuş ekonomi reddedilmeli, cumhuriyetin ilerici kazanımlarını
benimseyen, laiklik ve hukukun
üstünlüğünü temel alan, eşitlikçi,
özgürlükçü, adil ve demokratik
bir rejim inşa edilmelidir.

-

Unutulmamalı ki toplumsal cin-
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bon salınımlarının en aza indirilmesini amaçlayan mühendislik
faaliyetlerinin içerilmesi amaçlanmalıdır.

siyet eşitsizliğinin çözülemediği
hiçbir ülke demokratikleşemez.
Bugün kadınları merkeze alan
bir gericileşme toplumun tüm
alanlarını kuşatmaktadır. Bu kuşatmayı kaldırmak toplumumuzun öncelikli görevi ve sorumluluğu olmalıdır.
-

-

-

-

Tüm bunların yanında,

Bir ülkenin kalkınabilmesinin
temel taşı, bilimsel, özgür ve
demokratik bir eğitim ile yoğrulmuş gençliğidir. İlköğretimden
üniversiteye bilimi müfredattan
silen, eğitimi siyasallaştıran, akademik özgürlüğü ortadan kaldırmayı amaçlayan çağ dışı kalmış
anlayışa son verilmeli, bilimsel,
laik ve demokratik bir eğitim
inşa edilmelidir.
Ülkemizde planlı, kalkınma yaklaşımının benimsendiği, toplumsal refah odaklı üretken bir ekonomik model oluşturulmalıdır.
Türkiye’nin toplumsal gereksinimlerini ve kamu girişimciliğini
temel alan sabit yatırımlar desteklenmeli, ulusal tasarruf oranları yükseltilmelidir.Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünler esas
alınmalıdır.
Doğanın, kültürel varlıkların korunmasını içeren bir modelin
inşa edilmesi, bu modelde kar-
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-

Bölgesel dengesizliklerin kaldırılmasına dönük,

-

İstihdam odaklı sektörlerin geliştirilmesini içeren,

-

Teknoloji yoğun ürünlerin imalattaki paylarının artırılmasını amaçlayan politikalar üretilmelidir.

-

Üniversitelerde verilen mühendislik eğitimi, değişen ve dönüşen teknolojilere uygun hale
getirilmeli, üniversitelerdeki mühendislik bölümü sayısı ülke ihtiyaçları doğrultusunda yeniden
ele alınmalıdır.

-

Toplumsal gelişme ve refah için
gelirin adil paylaşımı sağlanmalıdır. Bu nedenle sanayinin gelişmesi ve yüksek katma değer
üretmesi önemlidir.

-

Tasarım, AR-GE ve Mühendislik
altyapısına yapılan harcamalar
artırılmalıdır.

-

Taşeronlaşma kaldırılmalı, güvenceli çalışma ortamı sağlanmalı ve ücretler insan onuruna

www.mmo.org.tr

yakışır bir seviyeye getirilmelidir.
-

Kamusal üretim, hizmet ve denetim perspektifi hızla benimsenmelidir.

-

Kamu yararına planlama, istihdam odaklı, öncelikli sektörlerde
bölgesel kalkınmaya yönelik sanayileşmenin gerçekleşebilmesi;
demokrasinin ilke ve kurumlarıyla egemen olduğu, insan hakları
ve özgürlüklerin bütün boyutları
ile uygulandığı, toplumsal barışın sağlandığı bir ortamın oluşturulması ile olanaklıdır. Demokrasi ve kalkınmanın, bütünleşik
ve birbirini geliştiren olgular olduğu bilinmelidir.

-

Bizler mühendis, mimar, şehir plancıları olarak, birliğimiz
TMMOB’nin geleneksel antiemperyalist, demokrat, toplumcu,
halktan ve emekten yana çizgisi
doğrultusunda, yukarıda genel
hatları çizilen planlı kalkınma
ve sanayileşme amacı yanında,
özgürlükçü, demokratik, barış
içinde bir arada yaşamı esas alan
başka bir Türkiye ve başka bir
dünya için mücadelemizi sürdüreceğimizi, TMMOB Sanayi
Kongresi 2017 dolayısıyla bir kez
daha kamuoyuna açıklarız.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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DOPINGLI BÜYÜME YOKSULLAŞTIRICI
VE TAHRİPKÂR...1
Mustafa Sönmez2

2017 ilk yarı büyümesi yüzde 5’i aşmış görünen Türkiye ekonomisinin
bu performansının arka yüzünde bir
dizi başka gerçeklik var.
IMF’ye ait son veriler, küresel büyümenin 2017 yılında yüzde 3,5’e ulaşacağını, Türkiye’nin dahil olduğu
çevre ülkelerde de 2017 büyümesinin ortalama yüzde 4,5’i bulacağı
şeklinde. Başka bir ifadeyle, Türkiye’deki büyüme, çevre ülkelerde yaşanan büyüme eğiliminden kopuk
değil, ayrışmıyor.
Madencilik ve enerjiyi de içeren geniş anlamda sanayide büyüme, son
3 çeyrekte ortalama yüzde 6’nın
üstünde seyrederek, lokomotif sektörlerinde gerçekleşmiştir. İmalat
sanayinin katma değer artışı, ikinci
çeyrekte ihracat odaklı gerçekleşmiştir. Sanayi üretimi yüksek tempoda seyrederken yatırım ayağında 5
çeyrektir bir kuraklık yaşandığı, bunun da sanayisizleşmeyi körüklediği
belirtilmelidir.
1
2

Parıltılı büyüme verilerinin arkasında ve dönemsel dış dünya konjonktürünün lehte esen rüzgarlarının
yanında, AKP rejiminin bütçeyi riske
ederek sağladığı bol kepçe kredi akışı ana kaldıraçlar olarak iş görmüştür. Bunlardan dış kaldıraç, sadece
bu yıl 10 milyar dolara yakın sıcak
para akışını, bunun da üçte ikisinin
borç olarak girmesini getirmiş, bu giriş dolar kurunu aşağı çekerek ithalatı artırmıştır. Bu kaldıraçla büyüme
artarken öte tarafta dış borç stoku
kabarmış, firmaların döviz yükümlülükleri yeniden yükselmiştir. Dış
iklimde “Şemsiyenin ters dönmesi”
halinde, ki bunun eninde sonunda
olması kaçınılmazdır, yeniden dolar
tırmanışı, borçlulara zor günler yaşatacaktır.
İçeride açılan bol kepçe kredi genişlemesine kefil olan devlet hazinesi,
belli bir riski de üstlenmiştir. Kredi
dönüşlerinde aksama hem banka
sistemini hem de Hazine’yi zor duruma sokabilecektir.

Sıcak para ve kredi genişlemesi kaldıraçlarının üstünde yükselen büyüme, ikinci çeyrekte iç tüketime fazla
yaslanamamış, daha çok ihracata ve
inşaat yatırımlarına odaklanmıştır.
Büyük çevre tahribatı, tarih ve doğa
varlıklarının yıkımına dayanan bu inşaat furyasına karşılık, sanayiyi geliştirecek makine teçhizat yatırımlarında artış değil, beş çeyrektir gerileme
gözlenmesi de vahim bir olgudur.
Öte yandan ihracatın büyümeye katkısı mercek altına alındığında, bunun dolar kurunun cazibesi ve düşük
tutulan ücretler sayesinde sağlanan
bir imkanla yapıldığı anlaşılmaktadır.
Dış ticaret hadleri, Türkiye’nin birim
ithalatı daha pahalıya, birim ihracatı
ise daha ucuza yaptığını, bu anlamda yoksullaştıran bir dış ticaret ve
büyüme patikasında olduğunu göstermektedir.
Özetle, yüksek enflasyon, işsizlik,
yüksek bütçe ve cari açıkla, sıcak
para girişine dayalı büyümenin 2017
için değilse de 2018 için sürdürülmesi çok kolay görünmemektedir.

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 31 ve 32'nin tam metnine http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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SANAYİ, YENİDEN DÖVİZ BASINCI ALTINDA
ABD’nin 20 Eylül Fed kararları sonrası, tüm çevre ülkeler gibi, ihtiyaç
duyulan sıcak paranın girişinin
azaldığı Türkiye, ABD ile yaşanan
vize krizi ile ilave bir basınç altına
sokuldu.

Kurlardaki yukarı yönlü eğilim,
özellikle beyaz eşya, elektronik,
kimya, otomotiv gibi ithal girdiye bağımlı sektörlerin, artan
döviz fiyatları ile birlikte bir ithal
maliyet basıncı altında kalmaları
ve bunun ürün fiyatlarına yansıtmaları beklenebilir. Bu, tüketici
fiyatlarının da yüzde 11,2’lik yıllık
orandan aşağı gerileme direncini
kıran bir etken olacaktır.

ABD ile gerilimin, yabancı yatırımcıların iştahını azaltmasıyla TL’nin,
dolar karşısında uğradığı değer
kayıpları sürebilir.
Yabancıların borsadan çıkışı, döviz fiyatlarının yükselmesi, borsa
varlık değerlerini eritirken, ithalat
faturalarının TL karşılıklarını da artırarak maliyet enflasyonuna katkıda bulunuyor.

TÜİK tarafından açıklanan 2017
Temmuz ayı verileri, büyüme
oranı iddiaları ile imalat sanayisi
istihdamı arasındaki büyük çelişkiyi bir kez daha gözler önüne
sermektedir. Yüzde 6’nın üstünde
büyüdüğü iddia edilen imalat sanayisinde 12 aylık istihdam artışı
sadece yüzde 1,4’te kalmış görünmektedir.

Döviz fiyatlarının yükselmesi,
önemli bir kısmı sanayi firması
olan, net açık pozisyonlu firmaları sarsarken “Dolarlaşma”dan
uzaklaşılmadığı görülüyor. Döviz
mevduatının toplam mevduattaki
payı son 12 ayda 4 puan artarak
yüzde 43’ü bulmuş durumda.

Yüzde 11 tüketici enflasyonunun
altına inemeyen Hazine faizleri,
bütçenin faiz harcamalarını da
artırmaktadır. Bütçede faiz giderleri ilk 8 ayda 38 milyar TL’ye ulaşmış ve bütçe giderlerinin yüzde
9’unu bulmuştur. Bu tutarın yıl
sonunda daha da yükseleceği,
artan faiz oranlarına bakılarak
öne sürülebilir.

Ekonominin üstündeki basınçlar,
enflasyonun inişini önlerken faizleri de artırıyor. Hazine’nin ortalama borçlanma faizi yüzde 11’in
üstünde seyretmektedir.
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Hazine’nin borçlanma ihtiyacı genel faiz düzeyini yukarı çekiyor.
Bütçenin yüzde 9’dan fazlası faize
gidiyor.
Cari açığın finansmanında sıcak
paraya bağımlılık dörtte üçlük bir
hakimiyete ulaşmış görünüyor.
Türkiye’den her yıl 10 milyar dolara yakın sıcak para kazancı ve faiz
götürülüyor. AKP döneminde bu
tutar 140 milyar dolara yaklaştı.
Sıcak paranın ülke finansmanında
bu kadar önemli bir büyüklüğe
ulaşması büyük risktir. AKP rejimi,
günü kurtarmak adına bu konuda
seçici bir politika izlememiş, gelen
her sıcak paraya kapı açmış, doğrudan yatırımları umursamamış
ve sonuçta Türkiye, sıcak paranın
her tür kaprisine ve tuzağına açık
bir ülke durumuna gelmiştir.
Nitekim yaşanan son vize kriziyle
bir kez daha sarsıntılarla birlikte
sıcak paranın çıkışı anında gerçekleşmiş ve özellikle devlet kağıtlarına yatırım yapanları tutabilmek
için faizler yükseltilmiştir. Bu durumun, yani faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi de sıcak paraya
bağımlılığın bir sonucudur.

MÜHENDİSLİK ANLATILARI
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Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü: Fabrikalar Kuran Fabrika

KARDEMIR

*

Mahmut Kiper **
20 Ekim 1992 tarihinde TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası'nda
yapılan Akşam Söyleşisi'nin konusu
"Türkiye'nin Demir-Çelik Öyküsü";
konuşmacısı ise -Atatürk'ün yurtdışına gönderdiği, diğer öğrencilerle
birlikte 1926'da Ankara Garı'ndan
bizzat uğurladığı- ülkemizin ilk Metalurji Yüksek Mühendisi Selahattin
Şanbaşoğlu idi.
Şanbaşoğlu, önce makina mühendisliği eğitimine başlamış; ama
daha sonra, "Memlekete gereklidir"
diyerek Aachen'de metalurji eğitimi görmüş; 1930'ların başlarında
başlayan demir-çelik seferberliğinin her aşamasında nefer, lider,
gözlemci ve tanık olarak yer almış;
Türkiye'nin sınaî gelişiminde sürekli
izler bırakmış ve bu satırlarda anlatılacak olan demir-çelik öyküsünün
-inanılmaz güçlü hafızasıyla en ince
detaylarına kadar- bu günlere taşınmasını sağlamış bir üstadımızdı.
Aynı zamanda, Cumhuriyetin o dönemlerdeki insanlarında görülen
özelliklerinden olan üstün devlet ve
*
**

görev bilinciyle, tüm olumsuzluk ve
yokluklara rağmen, ülke sanayisinin
temel taşlarını oluşturan kuruluşlarını ülkemizin sağlam tuğlaları olarak
sessizce ören ve yine sessizce göçüp
giden bir mühendisi idi. Türkiye demir-çelik öyküsünde KARDEMİR'in
(Karabük Demir Çelik İşletmeleri);
KARDEMİR öyküsünde de, kendisi
hiç çalışmamış olmasına rağmen, S.
Şanbaşoğlu'nun çok önemli bir yeri
vardır.
Söyleşide Şanbaşoğlu, Osmanlı
İmparatorluğu'nun son dönemlerinden başlayarak bu öyküyü şöyle
aktarmıştı:
"Endüstri devrimine yol açan temel
unsur olan çeliğin kütle halinde imalatını gerçekleştirmiş olan İngiltere'nin
Başbakanı kaybettikleri Amerikan
müstemlekesi için demiştir ki, 'Biz bir
müstemleke kaybettik ama öyle bir
sanayi üretimi meydana getirdik ki, o
müstemlekeyi kat kat telafi edecek durumdadır.' Evet... çeliğin kitle halinde
imali çok önemli bir olaydır. Osmanlı

İmparatorluğu -gerçi elde bir vesika
yok ama-1820'lerde sanayi devrimine
girmeye çalışmıştır. Şöyle bir hatıramı
müsaade ederseniz arz etmek isterim:
1942-43 senesinde, Askeri Fabrikalar
Genel Müdürü Başkanlığı'ndaki bir
heyetle harp içerisinde İngiltere'ye
gittik. İngiltere'nin davetinin sebebi
Türkiye'yi harbe sokmak için ilişkileri geliştirmekti. Fabrikayı gezdikten
sonra enteresan bir şey göstereceğiz
dediler. Fabrikanın büyük yeşil bahçesinin bir yerinde, fevkalade bakımlı,
mermerden yapılmış, etrafı zincirle
çevrili bir mezar var. Mezarın üzerinde: 'İstanbul'dan buraya staj için gelip
28 yaşında ölen İbrahim...'in mezarıdır.
Bu garibin mezarına kimse dokunmasın!... Tarih 1840.' yazıyor...
Ama, Osmanlı İmparatorluğu'nda
hangi tarihte kütle halinde çelik imaline başlandığına ilişkin bir vesika
yok. Vakti zamanında Askeri Fabrikaların kütüphanesindeyken, İmalat-ı
Harbiye'nin mazisinden bahseden
bir kitap görmüştüm. Sonra gidip

Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-I" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
Metalurji Mühendisi
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aradım; ama kaybolmuştu. O nedenle hafızama istinaden anlatacağım.
Osmanlı'da kütle halinde çelik üretimi
evvela Camialtı Tersanesi ile başlamıştır. Abdülaziz'in zamanında Osmanlı
Donanması'nın gelişmesi arzu edilmiş
olduğu için, bu tersane kurulmuştur
ve içinde hem demirhane, hem de bir
haddehane bulunmaktadır. 2000 tona
kadar bütün gemilerin boyası, çırak
okulunun mürekkep ihtiyacı dahil tüm
ihtiyaçları da bu tesiste yapılıyordu.

İlk önce Ankara Fişek Fabrikası ile işe
başlanmıştır. Ve 1929 senesinde de
Kırıkkale'deki çelik fabrikasının temeli
atılır. Bu fabrika 1932'nin başında bitti. Fabrikada iki tane 10'ar tonluk Siemens- Martin ocağı, bir tane 2 tonluk
elektrikli ark ocağı ve iki tane de kupol
ocağı ile beraber dökümhane, haddehane, demirhane, tamirhane vardı.
1932'te Almanlar’dan bir heyet geldi,
bunları çalıştırmaya başladık."
S. Şanbaşoğlu'nun 1995'te ölümünün ardından, bir anı kitabı basıldı.
Bu kitabın sunuşunda Prof. Dr. Bilsay
Kuruç, Türk Tarih Vakfı'nın Sözlü Tarih Projesi kapsamında, Ülkü Özen'in
Selahattin Şanbaşoğlu ile yaptığı
söyleşiden alıntılara da yer vermişti.
Bu söyleşide, Kırıkkale'nin ve fabrikanın o günlerdeki durumunu da
Şanbaşoğlu şöyle anlatıyordu:

Daha sonra İmalat-ı Harbiye tarafından Zeytinburnu'ndaki demir- çelik tesisleri kurulmuştur. İlk kurulan tesisler
beşer tonluk biri bazik, diğeri de asidik
Siemens-Martin ocaklarıdır. Bazik sistemle kütle çelik imalatı, asidik sistemle de topların namluları yapılıyordu.
Zeytinburnu'nda haddehane yoktu;
dövme ve presleme işlemleri vardı.
Yani, Siemens-Martin ocağından dökülen çelik haddeleme suretiyle değil,
dövülme suretiyle şekil alırdı.

"1932'de Kırıkkale'de askeri fabrika sahası dışında sadece 13 ev vardı. Meyhane, kahvehane ve kasap dükkanı
aynı yerdi. Yol yoktu. Haftada yalnız
iki tren geçerdi. Gazete gelmezdi.
Fabrikaya ya trenle ya da çamur tarladan geçerek gidilirdi. İşçi tamamen
oraların köylüsüydü. İki, üç saatte
köyünden eşekle veya yaya gelirdi.
Fabrikada eşeklere ayrı yer vardı. Çelik fabrikasında 500-600 işçi çalışırdı.
İşçilere (yani çalışan köylüye) kendi
getirdiği pekmez veya ayrana bandığı
yufka ekmeğinden ibaret yemeğinin
ve kendi elbisesinin dışında, ilk fabrika yemeği ve kıyafeti Kırıkkale Çelik
Fabrikası'nda verilmiştir. Bunu yapan
da devlet değildi. Kendi aramızda
para toplayıp başlattık ve usul haline
getirdik..."

Bu durum aşağı yukarı Birinci Cihan
Harbi'ne kadar devam etti. Bu savaşta hem çelikhane, hem imalathaneler
ve diğer tüm fabrikalar var güçleriyle
çalıştılar. Mütareke ile birlikte hepsi
kapandı, harap oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti teşekkül ettiği vakit, 1923'te
elinde çelik üreten hiçbir tesis yoktu.
Ufak pik dökümhanelerinden başka
hiçbir şey kalmamıştı."
S. Şanbaşoğlu Cumhuriyetin ilk
yıllarındaki demir-çelik ile ilgili girişimleri de şöyle anlatıyor:
"İlk teşebbüs 1924 senesinde imalathanelerin tekrar kurulması için çıkarılmış bir kanunla başlar. 100 milyon
liralık tahsisatın 5 sene zarfında sarf
edilmesi üzerine bir kanun çıkarılmış
ve ona istinaden askeri fabrika imalathaneleri tekrar yeni baştan kurulmaya başlanmıştır.
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hayvanları doğrudan doğruya kendileri yetiştirerek, çalışanlara Cumhuriyetin ilk tabldot uygulamasını
başlatırlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında nelerin, hangi koşullar altında ve
hangi inanç ve dirençlerle başarıldığını gösteren bu ara açıklamadan
sonra, tekrar Şanbaşoğlu'nun ağzından demir-çelik serüvenine devam
edelim:
"O vakit demiryolları Türkiye için çok
önemli. Bu fabrikaları askerlerin ihtiyaçları için kurarken, İsmet Paşa'nın
emriyle, '... Burada ray da yapılsın.'
denmiştir. Türkiye'de ilk defa ray 1932
senesinin Haziranı'nın 4'ünde burada
yapılmıştır. Daha sonra Almanlar gittiler ve 1934'e kadar çelikhane çalışmadı; çünkü ne mühimmat ne de ray
için sipariş vardı...
1934 senesinde Ali Çetinkaya Bayındırlık Bakanı olduktan sonra Devlet
Demiryolları ona bağlandı. Devlet
Demiryolları başlangıçta hiç istemiyordu; ama, Çetinkaya zorlayınca ray
siparişini Kırıkkale'ye vermek zorunda kaldılar. Başlangıçta, tabiatıyla
hiç tahsisat falan yok. Hepimiz acemiyiz ve doğru dürüst kütle halinde
üretim yapamıyoruz. O esnada, 15'lik
top imalatı için Almanya'ya tekâmül
kursuna gidenler, Škoda firmasından
Harlas isimli bir ustabaşı getirdiler.
Bizim çelik imalatında Harlas'ın çok
büyük yardımı ve tesiri oldu.
Rayları ilk teslim ettiğimiz zaman
TCDD şüphe etmişti. İnşaat Fen Heyeti
Başkanı olan İsmail Fuat Bey bizim raylardan ve Alman konsorsiyumundan
gelmiş raylardan birkaç örnek alıp test
etmek üzere İsviçre'ye gönderdi. Onlar
rayları Thomas çeliğinden yapıyordu.
Bizim raylar onlarınkinden kat be kat
mukavim çıkınca herkesin sesi kesildi.
1935-1940 tarihleri arasında TCDD'ye
20.000 ton ray verdik.
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Kırıkkale'nin esas imal görevi vasıflı çeliktir. Bunda başarılı olmuştur.
1935-50 arasında 150 kadar değişik
çelik çeşidi yapılmıştır. Türkiye'de
bugün bunun yarısı üretilmiyor.
Kırıkkale'de hep yeni şeyler yapılırdı.
Sıcak iş, yüksek hız, kısaca her cins takım çeliği yapıldı. Hülasa, uçak çeliği,
kalem çeliği, paslanmaz çelikler, atışa
dayanıklı çelikler, bütün dişli çelikleri,
semantasyon çelikleri, daha birçokları yapıldı. Bizi en çok müşkülata
uğratan, fişek için, platina dediğimiz
çok düşük (%0,08) karbonlu ve silissiz
malzeme imal etmekti. Kırıkkale'de
dolomit yoktu, ama manyezit vardı;
manyezitin yakılması ve katılması ilk
defa burada oldu.
Sonra, Türkiye'de ilk defa çelik döküm,
kuma çelik döküm de burada yapıldı.
Çelik döküm kumu tanınmıyordu, bentonit hiç bilinmezdi. O vakit şamotu
öğütüp döküm kumuyla karıştırma suretiyle çelik kumu imal edildi. İlk yapılan şeyler, topların tekerlek başları olmuştur. Ve ondan sonra da enteresan
iki döküm yapıldı; bunlar eski Erkin
denizaltı personel gemisinin bodoslamaları ve mermi çeliklerinin çekme
halkaları için, iç kısmı beyaz döküm,
dış kısımları gri döküm halkalardı.
Kapasite 2 tonluk bir elektrik ark ocağından ibaretti. Bütün bunları kitaplardan bakarak yaptık. Patent, lisans
söz konusu olamazdı. Kendi ihtiyacımızı, TCDD'nin ve Milli Savunma'nın
ihtiyaçlarını karşılardık. Piyasaya vermedik, piyasanın ihtiyacı da yoktu..."
Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Şanbaşoğlu'nun
anlattıklarından yola çıkarak o dönemki Kırkkale'yi şöyle tanımlıyor:
"... 1930'larda ıssız Kırıkkale köyünde
minyatür bir sanayi modeli kurulmuştu. Askeri fabrikalar 1924'te alınmış

olan bir kararla, 'Kızılırmak’ın doğusunda kurulsun...' ilkesine göre ve bütünüyle de harp sanayisine yönelik
olarak, ana ve yardımcı fabrikalar
biçiminde kurulur. Fişek, mermi, çelik,
tüfek ve barut fabrikaları ortaya çıkar.
Mermi, barut, kapsül, fişek yanında,
top tabanca, zırh mermisi, zırh levhası, vagon yayı, tampon yayı ve kabına
sığmayan birçok ürün, bu minyatür
sanayide üretiliyordu..."
Bu minyatür sanayide gerçekten çok
önemli, değişik ve zor işler yapılıyordu. Ama 600-700 ton/yıl ölçekli çelik
üretimi ülkenin sanayileşebilmesi
için çok yetersizdi. Türkiye'nin sanayi
devrimini yakalaması için, ağır sanayisini kurması ve bunun için de lokomotif sektörlerden olan demir-çelik
işinde çok yüksek üretim rakamlarına ulaşması gerekiyordu. İngilizlerin
kitlesel demir-çelik üretimini 'Amerika Müstemlekesi'nden daha üstün
tutmaları gibi, başta ABD olmak
üzere, diğer gelişmiş ülkeler de bu
üretimi çok önemsediler. 1980'lerin
sonlarında Uluslararası Demir- Çelik
Enstitüsü'nün (IISI) 21. yıllık toplantısındaki şeref konuğu şöyle diyordu:
"ABD bir endüstri devi ise bunu çelik
endüstrisi merkezli sınaî üretim gücüne borçludur..."
En azından 2000'lerin başına kadar
uzanan bir sanayi çağında lokomotif
rol oynamış olan iş kollarının desteklenmesi, ekonomik gelişmenin
anahtarı konumundaydı. Çünkü bu
anahtar sektörlere yapılan yatırımlar
sonucu, üretimde görülen %20'lik bir
artış, ulaşımdan reklama tüm diğer
yan sektörlerde %20'lik bir artışı da
beraberinde getirmekteydi. Kimya
sanayisi ile birlikte temel lokomotif
sektörlerden olan demir-çelik işkolunda çalışan bir kişi, bu sektörlerden
etkilenen diğer işkollarında 20 kişiye
daha istihdam olanağı sağlamaktay-

dı. Yeni yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti de bu gerçeği görüyordu.
Bu nedenle de ülkede kitlesel ölçekli
bir entegre demir-çelik tesisinin kurulması hususunun araştırılması için
gereken çalışmalar, İktisat Vekaleti
tarafından hemen başlatılmıştı.
KARDEMİR'in kuruluşunun 50. yılında yayımlanan bir broşürde anlatılanlara göre, 1925 yılında, bir
taraftan petrollerin incelenmesi için
Lüksemburg'dan Dr. Lucius, diğer taraftan da kömür ve demir madenlerinin araştırılması için Avusturya'daki
ünlü Löben Maden Mektebi'nin profesörlerinden Dr. Granigg Türkiye'ye
getirtilir. Dr. Granigg, raporunda demir cevherinin ve cevherin izabesi
için kullanılacak kokun dışarıdan getirilmesini tavsiye eder...
Öte yandan ülkemizdeki kömürlerin koklaşma testleri ve cevherlerin
uygunluk analizleri de yurtdışında
yaptırılmıştır. Bu kıpırtılardan sonra 1928'e kadar herhangi bir diğer
araştırma emaresi gözlenmemektedir. 1928'de Genel Kurmay'da yapılan bir toplantıda konu tekrar ele
alınmış; fakat, bütçeye ödenek konamadığından, demir-çelik sanayi
kurma teşebbüsü ikinci kez olumsuz
sonuçlanmıştır.
1932'de Rus Heyeti'nin incelemelerinden sonra, konu tekrar gündeme
gelmiş; bu heyetin verdiği raporlarda, 1929-30 gümrük istatistiklerine
göre, bir yılda 150.000 ton demirçeliğe sürüm bulunabileceği, bunun
için de günde 300 ton kapasiteli bir
yüksek fırına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bu yüksek fırının işletilmesi
için kurulacak kok fabrikasında da
kimya sanayi bakımından önemli
yan ürünler elde edileceği ve bu ağır
sanayi merkezi çevresinde kurulacak
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- Yöredeki jeolojik yapının ağır
sanayi tesisi kuruluşuna elverişli
oluşu,

sülfürik asit fabrikası ile diğer yan
sanayi tesislerinin çok ekonomik olacağı doğrultusunda görüşler ortaya
konmuştur.

- Demir cevheri dışarıdan ithal edileceği için sahile yakın oluşu.

Ruslardan sonra Amerika'dan gelen bir diğer heyete Türkiye'nin
ekonomik tahlilleri yaptırılmış; bu
kapsamda demir-çelik sanayisi de
ele alınmıştır. Ve nihayet, entegre
demir-çelik tesislerinin kuruluş yerlerinin seçiminin ve diğer sorunların
incelenebilmesi için, Sümerbank ve
Genel Kurmay ile birlikte çalışmalara
başlanmış; birinci sanayi kalkınma
planı kapsamında yer alan bu en
önemli tesisin kesin olarak kurulmasına karar verilmiştir.

Alman Krupp firması 80.000 ton/yıl
ve İngiliz Brassert firması da 150.000
ton/yıl kapasiteli iki ayrı teklif verirler. İşin alınması için çok bastıran İngiliz Hükümeti ile imzalanan toplam
2,5 milyon £ tutarındaki bir kredi anlaşması çerçevesinde, KARDEMİR'in
ihalesi H. A. BRASSERT firmasına verilir. 3 Nisan 1937 tarihindeki temel
atma töreninde Başvekil İsmet İnönü
şunları söylüyordu:
"... Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları
adı dikkatinizi celp etmiştir. DemirÇelik fabrikaları yedi tane büyük fabrikadan mürekkeptir. Bunlardan her
biri her memlekette başlı başına birer kıymet sayılabilir. Yüksek fırınlar,
çelik fırınları, kok fırını, haddehane,
20.000 kw kudretinde bir elektrik santrali, büyük bir atölye ve tali maddeler
fabrikası, bugün meydana getirilmesi kararlaştırılmış olan bunlardır. Bu
müesseselere dayanarak yeniden kurulacak fabrikalar ayrıca bir mevzu
olacaktır.

Amerikalı iktisatçıların ve Rus heyetinin incelemeleri sonucunda, tesisler
için önerdikleri kuruluş yeri Ereğli'dir.
Daha sonra, kesin kuruluş yerinin tespiti için Sümerbank ve Askeri Fabrikalar uzmanlarından bir heyet seçilir.
S. Şanbaşoğlu ile KARDEMİR'in yolları da ilk kez burada kesişir. Yer seçimi
için oluşturulan heyette Vedat Akdoğan, Hasan Osman Kıraç ve S. Şanbaşoğlu bulunmaktadır. İncelemelerin
sonucunda, "... Tesis Zonguldak'ta kurulsun..." derler; Genelkurmay deniz
toplarının atış menzili (o zamanlar 70
km'ydi) dışında kalması hususunda
ısrar eder ve Zonguldak'tan 70 km
içeride 11-12 haneli Karabük Köyü
bulunur. Karabük'ün seçilmesinde
savunma gereksinimi dışında şu faktörler de rol oynamıştır:

- Demiryolu güzergahında olması
nedeniyle,1936 yılında Erzurum
demiryolu hattının yapılışında bulunan Divriği demir madenindeki
cevherin nakil imkânı,

Arkadaşlar, endüstri hayatına hevesle girdikten sonra asıl endüstrinin

- Yörenin işçi yerleşmesine uygunluğu,
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Demir ve Çelik Fabrikalarının endüstri
bakımından, ekonomi bakımından
olduğu kadar, memleketin müdafaası için olan yüksek ehemmiyetine de
bilhassa dikkatlerinizi celp etmek isterim. Bu fabrikalar her ihtiyaç için istediğimiz demir ve çelik temin etmekle, memleket müdafaası bugünden
sonra daha geniş temellere istinat
etmiş olacaktır. Her bakımdan memlekete bu kadar lüzumlu ve faydalı

Kurulacak fabrikalar fennin en son
terakkilerini ve en son icatlarını ihtiva edecek olan en kuvvetli müesseselerdir. Bu fabrikada günde bine yakın
amele çalışacaktır. Amelenin nispeten
azlığı, kurulacak olan bu fabrikanın ne
kadar modern ve mekanize olduğunu
göstermeye kâfidir. Bu müesseselere
22 milyon liradan fazla para sarf edeceğiz. Fabrikaların her gün kullanacağı madenleri 236 vagon taşıyacaktır.
Bu her gün on trenin buraya gelmesi
demektir.

- Taşkömürü havzasına olan yakınlığı,

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel

ana kısmına, ağır endüstriye bugün
başlamış bulunuyoruz. Makina endüstrisine de buradan başlanır. Bu
müessese içtimai bakımdan da ayrıca
dikkati celp edecek bir kıymeti haizdir.
Burada çalışanların ikamet ve çalışma sıhhat şartları, mektep ihtiyaçları
ayrıca hazırlanacak, bunlar için ayrı
ayrı müesseseler kurulacaktır. Görüyorsunuz ki, Karabük Demir ve Çelik
Fabrikaları ile memleketin her sahada
çok kıymetli olan başlıca ihtiyaçlarına
cevap verecek bir müessese kurmakla
kalmıyoruz. Cumhuriyetçi ve milliyetçi Türkiye'nin manevi ve içtimai bir
medeniyet ve kültür müessesesini de
meydana getirmiş oluyoruz.
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olan bu fabrikaları vücuda getirmek
Atatürk'ün büyük ehemmiyet verdiği
başlıca bir mevzu idi.
Bugün temelini atmakla sevinç duyacağımız bu fabrikaların kurulması
için çok çalışılmış, uzun müzakereler
ve tetkiklerde bulunulmuştur. Bu yolda karşılaşılmış olan sayısız zorlukları
gidermek ve kuruluşlarını tahakkuk
ettirebilmek için başlıca istinat kuvvetimiz Atatürk'ün bitmez tükenmez
müzahereti ve yardımı olmuştur..."
Böylelikle, Soğanlı ile Araç çaylarının
kesiştiği yerde ve birer bataklıktan
farksız olan geniş çeltik tarlalarının
üzerinde memleketimizin ilk büyük
ağır sanayi tesisleri hızla yükselmeye
başlamıştı. Bu olay ülke çapında büyük yankılar uyandırmış ve gazeteler
olayı günlerce işlemişlerdi...
KARDEMİR'in kuruluşu ile ilgili olarak
S. Şanbaşoğlu şunları anlatıyordu:
"... Karabük'ün yapılması -dikkat buyurun- 2½ senede olmuştur ve bu yapılma işinde ne dozer ne de ekskavatör
vardı. Bütün bu işler kazma, kürek ve
eşek küfeleriyle yerlerin doldurulması
suretiyle gerçekleştirilmiştir...
Bu kadar hızlı bir fabrika yapılmasında, benim kanımca en önemli faktör
-öldüyse, Allah rahmet eylesin- Azmi
Tlabar ismindeki kontrol mühendisiydi. O hep işinin başındaydı ve sabahtan gece saat 12'ye kadar mütemadiyen bu işle meşgul olurdu..."
1 Mart 1938'de makinaların montajı başladı ve birbirini besleyen- tamamlayan üniteler bütünü olan bu
tesiste ilk olarak 6 Haziran 1939'da
Kuvvet Santrali ve ardından da 27
Temmuz 1939'da 1. Kok Fabrikası işletmeye alındı.
9 Eylül 1939'da işletmeye alınan Fatma adındaki 1. Yüksek Fırın, karnın-

Bir Entegre Demir-Çelik Tesisinin Konstrüksiyonunda Kas Gücü Kullanıldığının Resimli Vesikasıdır ...
(28 Şubat 1938)

daki cevheri taşkömürünün ateşi ve
karbonu ile yoğurdu; uzun doğum
sancıları çekti. Cumhuriyetin ilk sıvı
demiri 10 Eylül 1939'da Fatma'nın
karnından akkor halinde gün ışığına
çıktı.
Yüksek fırında gerçekleşen reaksiyonların tümü bugün bile açıklanamamaktadır. Ama toprağı ateşle birleştirerek demir veren bütün
yüksek fırınlara, bu saygı uyandıran
ve heyecan veren doğurganlıklarından dolayı, hep kadın isimleri verilir
ve yıllarca hiç durmazlar. İçerilerine
her gün yüklenen cevheri bu fırınlar,
gerisin geri demir olarak gün yüzüne
çıkarırlar.
Ve tam 64 senedir -her 5-6 senede
bir bakım-onarım için verilen kısa
molalar hariç- Fatma ve daha sonraları da kardeşleri Zeynep ile Ülkü, her
gün demir doğurur durur...
15 Eylül 1939'da Fatma tam kapasiteyle işletmeye alındığında, Yüksek
Fırın Şefi Ekrem Kapralı ve İngiliz
Uzman Mr. Smith Müessese Müdürü
Halit Civelekoğlu'nun yanına gelir ve
döküm alındığını bildirirler. Bu esnada, orada tanık olarak S. Şanbaşoğlu da bulunmaktadır. KARDEMİR'le
Şanbaşoğlu'nun yolları, uzun yıllar
sonra tekrar kesişecektir.

Daha sonra, sıra demiri yine ateşle
çeliğe dönüştürecek olan SiemensMartin ocaklarının devreye alınmasına gelir. Hem bu ocakların devreye
alınması hem de haddehane ve ray
çekme ayarlarının yapılması süreçlerinde Kırıkkale'den gelen ekiplerin
çok büyük katkıları olacaktır. Ve bundan sonra da KARDEMİR, hem başka
demir-çelik işletmelerinin hem de
başka fabrika ve tesislerin kurulmasında, olağanüstü bir özveriyle, çok
büyük hizmetler verecektir.
KARDEMİR o günlerde en ileri teknolojileri içeren devasa boyutlu bir ağır
sanayi tesisiydi ve işletilmesi için müteahhit firma ile 1½ senelik bir sözleşme yapılmıştı. SÜMERBANK da bu
tesisin işletilmesine yardım etmekle
görevlendirilmişti. 13 Mart 1937'de
kurulan Sümerbank Karabük Bürosu,
1 Haziran 1939'da 30.000.000 TL sermaye ile kurulan Türkiye Demir-Çelik Fabrikaları Müessesesi'ne devir
oluyor; başlangıçta 32.900.000 TL'ye
mal olan KARDEMİR'e Sümerbank'ça
Sülfürik Asit ve Süperfosfat Fabrikaları ile bazı tesisler daha ilave ediliyor
ve böylece toplam kombine yatırım
maliyeti de 50.000.000 TL'ye baliğ
oluyordu.
13 Mayıs 1955 tarihli bir kanunla
KARDEMİR, 200 milyon TL sermayeli
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bir 'iktisadi devlet teşekkülü' durumuna gelmiş ve "Türkiye Demir-Çelik
İşletmeleri Genel Müdürlüğü" adını
almıştı. 21 Mayıs 1955'te ETİBANK'ın
bir müessesesi olan Divriği Demir
Madenleri'ni de bünyesine katan kuruluşta, bu işletmelerin dışında başlıca şu üniteler mevcuttu:

ve PTT'nin 19 adet Radyo-TV anten
kulesi, çay fabrikalarının 64 ünitesi, 9
tane şeker fabrikası, 7 çimento fabrikası, ETİBANK işletmelerinin bir kısmı ve bazı askeri tesisler KARDEMİR
tarafından kurulmuştur.
Milli Şef İnönü'nün KARDEMİR'in temel atma töreninde söylediği;

- Kırma-Eleme ve Sinter Tesisleri

"Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları ile
memleketin her sahada çok kıymetli
olan başlıca ihtiyaçlarına cevap verecek bir müessese kurmakla kalmıyoruz,
cumhuriyetçi ve milliyetçi Türkiye'nin
manevi ve içtimai bir medeniyet ve kültür müessesesini de meydana getirmiş
oluyoruz."

- Kok Fabrikaları
- Yüksek Fırın
- Çelikhane
- Haddehaneler
- Makina Atölyesi
- Çelik Konstrüksiyon Atölyesi
- Pik, Çelik ve Demirdışı Metal Dökümhaneleri

Sözlerini bu işletme tümüyle doğru
çıkarmıştır. Ülke sanayinin gelişiminde büyük hizmetler veren tesis öte
yandan bir 'içtimai medeniyet ve kültür müessesesi' olma işlevini de yerine getirmiştir.

KARDEMİR'de, yalnız inşaatlarda kullanılabilecek olan klasik uzun çelik
mamûllerinin üretimi için gerek duyulan tesislerin yanı sıra, makina ve
çelik konstrüksiyon atölyeleri ile dökümhanelerin de kurulmasının temel nedeni, ülkemizin her yöresinde
başlatılan kalkınma ve sanayileşme
çağını yakalama hamlesi çerçevesinde planlanan tesislerin hayat geçirilmesiydi. Örneğin, 35 tona kadar
pikten ve 26 tona kadar da çelikten
mamûl, çok ağır parçaların dökülebildiği 49.000 t/yıl kapasiteli dökümhaneler, Türkiye ve Balkanlar'ın
en büyük ve Avrupa'nın da hatırı
sayılır büyük tesislerindendi. KARDEMİR, bünyesindeki bu ek tesislerle, birçok fabrikanın kuruluşunda
önemli görevler üstlenip 'Fabrikalar Kuran Fabrika' unvanını taşımaya
hak kazanmıştır. Zira, Afşin-Elbistan
Termik Elektrik Santrali, PETKİM, Seydişehir Alüminyum Tesisi, Karakaya
Barajı, Fırat Köprüsü; Pendik, Taşkızak ve Alaybey Tersaneleri ile Ereğli
Demir-Çelik Tesisleri (ERDEMİR) ve
İskenderun Demir-Çelik Tesisleri (İSDEMİR) de dahil olmak üzere, TRT
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Türk Tarih Vakfı tarafından çıkarılan
"75 yılda Çarklardan Çiplere" isimli
kitapta yer alan birçok sanayi öyküsü içinde Aydın Engin tarafından
kaleme alınmış KARDEMİR hikayesi de vardır. Bu yazının sonlarında
KARDEMİR'in genç Cumhuriyette
medeni insanlar yetiştirmek adına
yaptıklarından bir kaç örnek şöyle
anlatılmaktadır:
''KARDEMİR bünyesinde “Fabrika”
dergisinin İkinci Dünya Savaşı'nın en
zorlu günlerinde (1943) çıkarılan bir
sayısında Ocak ayı etkinlikleri şöyle
verilmiştir:
'… Halkevlerinde ocak ayı içerisinde
altı konferans icra edilmiş olup, bir
tanesinde üstad Nurullah Ataç lisan
meselelerine temas etmiştir. Maarif
Vekilimiz Hasan Ali Yücel ise konferansında Karabük civarında Köy Enstitüsü değil sanayi meslek mektepleri ihdasına karar verdiklerini samiîne
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izah buyurmuş, milli şairimiz Mehmet Emin Yurdakul hece vezni şiiri ile
aruz vezni şiirinin mukayesesine tahsis edilmiş bir konferans vermiştir.
... Gene ocak ayı müddetince Demir Çelik tiyatro salonunda, Halkevi müsamere kolu, Fransız edip
Moliere'nin, Ahmet Vefik Paşa adaptasyonu Mürai eserini temsil etmiş;
bu temsilin akabinde, Karabük'e
teşrif eden Ankara Devlet Konservatuarı talebelerinden müteşekkil
heyet, aynı eseri bu defa da Fransızca aslından tercüme edilmiş şekliyle
sahneye vazetmişlerdir. Temsilden
sonra, her iki versiyonu da seyir eylemiş olanlar tarafından, lise edebiyat muallimesi Fitnat Arzıkal idaresinde münakaşa ve mukayesesi
yapılmıştır. Hareketli cereyan eden
münakaşalarda garp ve şark zaviyesinden tiyatro san'atı da bahis mevzuu edilmiştir.
Ocak ayı hitamına doğru Ankara Musiki Muallim Mektebi korosu tarafından halk şarkılarının çok sesli icrası
yapılmış, ayrıca Ankara'dan davet
edilen Gazi Orta Öğretmen Mektebi
ve Terbiye Enstitüsü spor muallimleri tarafından ameli ve nazari olarak
eskrim dersleri verilmiştir. Demir Çelik Tenis ve Velosipet (bisiklet) takımlarına ilave olarak pek yakında bir
eskrim takımı ihdas edileceği memnuniyetle haber alınmıştır...'
Türkiye sanayisinin ve insanının gelişiminde birçok ilke imza atan KARDEMİR, bu ülkeye yöneticilik dersleri
de vermiştir. Metalurji Mühendisleri
Odası eski Başkanlarından Süleyman Sami Altun'dan KARDEMİR'in
eski yöneticileri ile ilgili bazı anılar
dinlemiştim.
Bugün Karabük Yenişehir Cami karşısındaki Parka ismi verilen Tayyip
Baba (Tayyip Arı) 1930'lu yılların sonlarında çok uzun süre İdari İşler Mü-
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dür Yardımcılığı yapmış. Onun döneminde bir gün Yönetim Kurulunda
bir karar teklifi önergesi okunmuş.
Önergede mealen şöyle denilmekteymiş:

rın Ülkü'nün 1964'te yılında işletmeye alınmasıyla da 600.000 ton/yıl'a
kadar yükselmiş; daha sonra gerçekleşen ıslahat ve tevsiat ile birlikte 1
milyonton/yıl'a erişmiştir.

"Maiyetindeki personelin... işlerini
deruhte etmeleri sırasında gerekli
denetleme ve kontrolleri yeterince
yapmayarak İşletmelerin zarar görmesine sebep olan Müessese Müdür
Yardımcısı Tayyip Arı'nın...TL yevmiye cezasıyla cezalandırılmasını tensip ve müsaadelerinize arz ederim.
İmza, Tayyip Arı."

Uzun ürüne yönelik bu ilk entegre
tesisin ardından, yassı ürüne yönelik ve yine cevher ve taşkömüründen üretim yapmak üzere, ikinci bir
entegre demir-çelik tesisi kurulması
yönündeki girişimler 1957'de başlamıştı. Bundan sonrasını gene Selahattin Şanbaşoğlu'nun ağzından
dinleyelim:

Tayyip Baba, kendisi hakkında ceza
verilmesi için önerge vermiş ve bu
önergenin işleme konulmaması yönünde Yönetim Kurulu ısrarlarını da
kabul etmemiştir.

"...1956-57'de Alman Krupp, SÜMERBANK, ETİBANK ve İş Bankası iştiraklarıyla bir şirket kuruldu. Şirketten
istenen Türkiye'de bulunan demir yataklarını inceleyip ikinci demir çelik
sanayisinin tipi ve yerini tayin etmekti.
1958'de şirketin başına beni getirdiler.
Bir rapor hazırlayıp, hükümete yakınlığı da bulunan İş Bankası Genel Md.
Üzeyir Avunduk'a verdim. Tavsiyem
1 milyonton/yıllık yassı mamûl tesisi
kurulmasıydı. Üç ayrı yerden birinde
olmalıydı: Ereğli, Edremit Körfezi veya
İskenderun. Buraların üçünde de birer demir-çelik tesisi kurulmuştur (Ali
Ağa'yı Edremit Körfezi'nin havzasında düşünmek gerekir). Çünkü entegre
demir-çelik tesislerini deniz kenarında
kurmak doğrudur. Çünkü, demir-çelik
1 ton mamul için 6 ton hammadde ithal eder ve su yolu en ucuzudur.

Tarihe düşülen bu notu bugünkü yöneticiler okuyorlar mı acaba?
KARDEMİR'in bir başka Yöneticisi,
Ocak 1947 ile Temmuz 1950 arasında bu tesisin Müdürü olan Muhittin
Erkan ne o zamanlar ne de şimdi
Karabüklüler tarafından unutulmuş.
İşini iyi yapanı ödüllendirmek için
kendine has birçok yöntem geliştirmiş, ilişkileri geliştirmek için piknikler
düzenlermiş, toplu sünnet ve düğün
törenleri yaptırmayı sosyal sorumluluk olarak görürmüş. Adana’dan ucuz
karpuz, Erzurum’dan et ve tereyağ,
Sümerbank’tan ucuz kumaş vb. getirerek personele hesaplı şekilde sattırırmış. Yöre halkı tanınmış sanatçıları
ilk kez onun düzenlediği gecelerde
görmüş.
Böyle gelişen KARDEMİR, daha sonraları, Ülkemizin sanayisini geliştirmeyi hedefleyen demir-çelik üretimini artırma gayretlerine paralel
olarak, kendini tevsi etmiştir. Mevcut
kapasite, ilk yüksek fırın Fatma'nın
kardeşi Zeynep'in devreye girmesiyle 275.000 ton/yıl'a ve son yüksek fı-

ci entegre tesis olarak, 7462 sayılı yasayla 1960'ta kurulmaya başlanmış
ve özel bir AŞ statüsüyle 1965 yılında
da işletmeye alınmıştır.
ERDEMİR'in 600 milyon TL'lik kuruluş sermayesinin %21'i 'Koppers
Assoc.' isimli bir konsorsiyuma ve
%8,25'i de 'Chase Int. Investment
Co.' firmasına aitti. SÜMERBANK ile
TDÇİ-KARDEMİR de 153'er milyon TL
ile %25,5'erlik iki ayrı hisseye (veya
%51'lik kombine bir çoğunluğa) sahiptiler. Sonradan yabancı ortaklar
hisselerini yerli ortaklara satmışlardı.
ERDEMİR hisselerinin yarıya yakını
bugün borsada kote edilmiş durumdadır ve geri kalan kısmı ise hâlâ kamunun elindedir. Üretim kapasitesi
ilk önce 2 milyonton/yıl'a (Mt/yıl),
ardından da 3 Mt/yıl'a çıkarılmıştır.
Ülkenin tek yassı mamûl üreten tesisi olan ERDEMİR bugün, ana ve yan
üretim tesislerinin yanı sıra iki liman,
iki baraj, 1.500 lojman, bir hava limanı ve sahibi olduğu diğer fabrikalarla
ülke ekonomisinin temel taşlarından
biridir.

Krupp hammadde vaziyetini uygun
görmeyerek işten çıktı. Beni bazı bakanların bulunduğu küçük bir Bakanlar Kurulu'na çağırdılar. İzah ettim.
Kredi alındı ve Sanayi Bakanı Ereğli'nin
kuruluşuna ön ayak oldu. Ereğli verdiğim rapordaki esaslara göre kuruldu,
ama kapasite 500.000 ton/yıl olarak.
Ben görev almadım..."

Sermaye takviyesinin yanında,
ERDEMİR'in devreye alınmasında da
yoğun çabalar harcayan KARDEMİR,
ülkemizin üçüncü ve son entegre
demir-çelik tesisi olan İSDEMİR'in
devreye alınması sürecinde de sayısız fedakârlıklarda bulunmuştur.
1970'te temeli atılan İSDEMİR'de,
1975'te yüksek fırın devreye alınmış; 1977'de ise 1 mt/yıl kapasiteli
bir çelikhane çalışmaya başlamıştır. 1974'te bitirilmesi planlanan,
ama ancak 1977'de bitirilebilen
İSDEMİR'in kuruluşundaki gecikmede, Türkiye'de özel sektör geliştirmek üzere sermaye yaratma çabalarının büyük etkisi olmuştur.

Evet... ERDEMİR, yassı mamûl hedefleyen 470.000 ton/yıl kapasiteli ikin-

İnşaat ve montaj işlerinin tonaj hesabıyla bölüm bölüm özel firmalara
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çelik üretimi ile dünya sınaî üretimindeki gelişme büyük bir paralellik
göstermektedir. Bu olguya bağımlı
olarak ekonomik, sosyal ve politik
bütün gelişmelerde de demir-çelik
işkolunun büyük etkisi olmuştur.
Bugünkü Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu (AKÇT) anlaşmaları ülkelerinin gelişmişlik düzeyini de çok
etkilemiştir.

ihale edilmesinin ardından, yüksek
bedellerle işi alan firmalar bu işleri
çok daha düşük fiyatlarla küçük şirketlere devretmiş; ancak, altyapısı
yeterli olmayan küçük şirketler işleri
bitirememiş; ya da ağır tonajlı bazı
işler tamamlanmış ve hassas bölümler tamamlanamadan iş yarım
bırakılmıştır. Süre uzatımı ve yeniden fiyatlandırma ile büyük para
kazanan bazı firmalar, işi önce bıraktıkları halde, aynı işi daha yüksek
bedellerle tekrar almışlardır. Tüm
bunlara rağmen, ünitelerin hemen
hemen hepsi yarım kalmış ve bu işler de KARDEMİR'in montaj ekibince
tamamlanmıştır.

Genç Türkiye Cumhuriyeti de sanayi
çağını yakalamak için, doğru bir öngörüşle, entegre demir-çelik tesisini
kurarak ağır sanayi hamlesine başlamış; ancak, zaman içinde demir-çelik üretimi ile ilgili olarak alınan bazı
yanlış kararlar, büyük yapısal bozukluklara neden olmuştur.

İSDEMİR bugün 2,2 mt/yıl'lık kapasiteye ulaşmıştır. Ancak, yaşadığı finans sorunları ve kronikleşen zararları sonucu ERDEMİR'e bağlanmış ve
uzun yılların birikimleri sonucunda
oluşan sorunlar göz ardı edilmiştir.

2002 yılı sonu itibarıyla, Türkiye'nin
toplam ham çelik kapasitesi yaklaşık
20 mt/yıl ve üretimi de 16,47 mt/yıl
olmuştur. 2002'de dünyada üretilen
toplam 886 mt çeliğin %1,8'ini üreten Türkiye, dünyanın en büyük 13.
üreticisi olmuştur.

Cevher ve taşkömüründen demir-çelik üreten bu entegre tesisler dışında, hurda demir-çelik girdisiyle çelik
üreten EAO (Elektrikli Ark Ocağı)
Tesisleri de -bu kapsamdaki ilk tesis
olan Kırıkkale Çelik Fabrikası istisna
kalmak kaydıyla- 1950'lerin sonlarına doğru, özel sektör tarafından ülkemizde kurulmaya başlanmıştır. İlk
olarak, Elektro Metal AŞ 1957'de EAO
ile çelik üretimeye başlamış; sonra da
METAŞ ile diğerleri onu izlemişlerdir.

Ülkemizdeki yıllık uzun ürün tüketimi 6 mt, yassı ürün tüketimi ise yine
6 mt civarındadır. Yassı ürün talebi,
ekonomik gelişmeye de paralel olarak, her yıl %5 artmaktadır. Böylece,
yaklaşık 11 mt uzun ürün kapasite
fazlası ve 3 mt da yassı ürün açığımız
bulunmaktadır.

EAO işletmelerinden olan ve
Türkiye'nin alaşımlı çelik üreten en
büyük tesisi olan Asil Çelik'in de gayet ilginç bir öyküsü vardır. Bu tesis
özel sektör tarafından yapılmış; ancak layığınca işletilemediği için de
kamulaştırılmıştır. Uzun yıllar bu tertiple çalıştıktan ve pek çok ek yatırım
gerçekleştirildikten sonra, Asil Çelik
tekrar özelleştirilmiştir.

Ülkemizin 16,47 mt ham çelik üretimine karşılık 12 mt tüketimi olmasına
rağmen, başta EAO tesislerinin hurda
girdiye bağımlı olması ve entegre
tesislerin de yurtdışının hammadde
girdilerine bağımlı olması nedeniyle,
Türkiye, net demir-çelik ithalatçısı bir
ülke konumuna gelmiştir.
2002 yılı sonu itibarıyla, ülkemizde faaliyet sürdüren 16 EAO tesisinin kapasitesi, toplam kapasitenin

2000'li yıllara kadar dünya demir-
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%69'una tekabül eden 14 mt düzeyindedir ve bunların toplam 2002
üretimi de 11.33 mt (%69) kadardır.
Ülkemizde halen mevcut üç entegre
demir-çelik tesisinin toplam kapasitesi ise yalnız 6,2 mt/yıl (ülke toplamının %31'i) düzeyindedir ve 2002
yılı üretimi de 5,14 mt'dir (%31). Ülkemizdeki ham çelik üretim kapasitesinin 16,6 mt'lik bölümü (%83'ü)
uzun ürün, 3 mt'lik bölümü (%15'i)
yassı ürün ve yaklaşık 0,4 mt'lik kalan
bölümü (%2'si) ise vasıflı çelik üretimini hedef almıştır.
Oysaki, dünya çelik üretimine ilişkin istatistik verilerine baktığımız
zaman, yukarıda çizilen tablonun
neredeyse tam tersi bir görünümle
karşılaşmaktayız. Dünya çelik üretiminin %70'i entegre tesislerde ve sadece %30'u EAO ile işletilen tesislerde gerçekleşmektedir Ayrıca, dünya
üretiminde yassı ürünlerin payı %65,
uzun ürünlerinki ise %35 düzeyindedir. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde, yassı
ürün payı aynı kalmak kaydıyla, alaşımlı çelik üretiminin toplam üretim
içindeki payı da %15 dolaylarındadır.
Gelişme çabasına giren ülkelerde
öncelikle şehirleşme çalışmalarının
ve buna bağlı olarak inşaat sektörünün ağırlık kazandığı görülür.
Bu nedenle çelik endüstrisinde ilk
başlarda uzun ürün talebi fazladır.
Zamanla gelişmişlik düzeyine bağlı
olarak beyaz eşya, makina, otomotiv gibi sektörlerin yassı çelik ürünlerine talebi artar, aynı zamanda alaşımlı çelik çeşitlerine ve miktarlarına
da gereksinim fazlalaşır. Demir-çelik
üretim projeksiyonları yapılırken
ve buna göre yatırımlar yönlendirilip teşvik edilirken bu temel kural
gözetilir. Demir-çelik üretiminden
etkilenecek sektörlerin geliştirilmesi de böyle yönlendirilir. 1960'larda
ülkemiz uzman ve mühendislerinin
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bugünlerin yassı-uzun gereksinimlerinde doğru tahminler yaptığı
biliniyor. O halde, hangi çıkarlarla
ve hangi yabancı danışmanlık kuruluşlarının yönlendirmesi ile onca
yatırıma izin verildi, daha da ötesinde teşvik sağlandı? Bu, Cumhuriyet
demir-çelik öyküsüne yakışmayacak
bir kara mizahtır.
Ülkemizin demir-çelik sektöründeki bu çarpıklıktan en çok etkilenen
kuruluşların başında ise KARDEMİR
gelmektedir. Hem demir-çelik sektörümüzün hem de KARDEMİR'in
yapısal bozulmasını hazırlayan etmenler arasında, yanlış politik kararlar yanında, yabancı uzman ve
danışmanlık kuruluşlarının da büyük
veballeri bulunmaktadır. Gerek ülkemizin demir-çelik üretiminin projeksiyonu, gerek tesis ölçeklendirilmesi
ve gerekse tevsiat işlerinde, yabancı
uzmanların genellikle yanlış kararları
görülür.
KARDEMİR'in 1958-62 yılları arasında
600.000 ton/yıl kapasitesine çıkarılması çalışmalarında görev üstlenen
Alman ve İngiliz firmaları, mevcut
küçük Siemens-Martin fırınlarını yıkıp
yerine büyüklerini kurarak çelik üretimini sağlamışlardır. Oysa, o yıllarda
günümüzde de hâlâ geçerli olan 'LD
Konvertörleri'yle çelik üretimi yapılmaktadır. Bu stratejik hata tesisin geleceğine hep olumsuzluk taşıyacaktır.
Kontinü kütük tesisinin zamanında
kurulmaması da KARDEMİR'deki zarar dönemini başlatan en önemli teknik nedenlerin bir diğeridir. Ancak,
KARDEMİR'deki esas geri gidiş süreci,
1980'lerin sonuna doğru kamu işletmelerini her ne pahasına olursa olsun
elden çıkarma politikaları ile başlamıştır. Zira, teknolojik yatırımları zamanında yaptırmama ve engelleme,
aşırı istihdam, sermaye yetersizliği ve

çok yüksek faizlerle özel bankalara
borçlandırma gibi çeşitli kötü yönetim politikalarının en acımasızları bu
işletmeye uygulanmıştır.
1989'da başlayıp epey de uzun süren bir grevin ardından KARDEMİR
eni konu mecalsizleşip verimsizleşmiş; ve nihayet, 5 Nisan 1994'ün
ekonomik tedbir paketi içinden
KARDEMİR'in kapatılma kararı da
çıkmıştır. Aslında, sadece Karabük'ü
değil, Bartın, Eflani, Kastamonu, Çankırı gibi çok geniş bir bölgeyi de besleyip giydiren KARDEMİR hakkındaki
bu kararın; bazı yanlış uygulamaları
hayata geçirmek için ince hesaplarla
kurulmuş bir tuzak olduğunun anlaşılması uzun sürmemiştir.
Ünlü 5 Nisan Paketi'ne karşı gösterilen ilk tepki, bazı yabancı uzmanların tesisi incelemesini takiben, anılan
kapatma kararının alınacağını fark
eden Metalurji Mühendisleri Odası
yönünden geldi; Oda, kararın hemen ertesindeki bir basın toplantısı
ve ardından yayımlanan 'KARDEMİR
Raporu' ile gerekçelerin doğru olmadığı ve aslında çoktan alınması gereken bir takım tedbirlerle,
KARDEMİR'in hâlâ verimli olarak işletilebileceği gerçeğini kamuoyuna
açıkladı.
Yukarıda özetlenen gelişmelerin ardından, gerek bölge insanının etkisi,
gerekse işçi sendikasının baskısıyla
Başbakanlık bünyesinde bir 'KARDEMİR İnceleme Komisyonu' kurulmuştu. KARDEMİR'le S. Şanbaşoğlu'nun
yolları en son bir kez daha kesişti: Bu
komisyonda o da bulunuyordu.
1939 Eylül’de KARDEMİR'den sıvı
metalin alındığı ilk gün orada bulunan Şanbaşoğlu, Komisyon'un en
çalışkan üyesiydi; tam 55 yıl sonra,
KARDEMİR'i kurtarmak için en ön

S. Şanbaşoğlu (1907-1995)

safta yine mücadele ediyordu. Komisyon çalışmalarının sonuna doğru
inceleme için KARDEMİR'e gidildi.
Buraya şov yapmak için gelen siyasilere, ülke sanayisinde derin izler bırakmış 87 yaşındaki bu kişi, 'Bu tesis
ülke için gereklidir, kapatmak cinayettir!' sözleriyle ders veriyordu...
5 Nisan 1994 kararları öncesi ve
sonrası tüm olanlara o dönem
Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı olan ve KARDEMİR İnceleme
Komisyonu'nda da yer alan bu satırların yazarı şahittir.
KARDEMİR Raporu da ucuz siyaset
malzemesi yapıldı. Selahattin Şanbaşoğlu ise engin bir vicdan huzuru
içinde, "Biz görevimizi yaptık..." diyordu. Ve bu onun son görevi oldu;
bir yıl sonra kendisini trafik terörüne
kurban verdik, aramızdan ebediyen
ayrıldı. KARDEMİR de çok büyük paralar karşılığı yabancı bir danışmanlık şirketince düzenlenen raporda
belirlenen esaslara göre, işçi sendikasının önderliğindeki bir konsorsiyuma devredildi.
Oysaki, Türkiye'nin gelişim sürecinde hep ilklere imza atmış, sürekli
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alıyorlar biliyor musun? İşçi yok. Sinek,
sivrisinek kırıyor milleti. Isıcak kavuruyor. Gelen bir bakıyor şöyle. Bir on beş
gün çalışıyor. Bırakıyor gidiyor. Dayanması zor senin anlayacağın. Ben
dayandım.

üretmiş, pek çok fabrika kurmuş,
bunlara ilaveten tıpkı bir sanayi okulu gibi sayısız işadamı ve teknik eleman yetiştirmiş olan Cumhuriyetin
bu ilk ağır sanayi işletmesinin yapacağı daha çok şey var. Yüksek fırınlarda ve diğer tesislerde, ülkenin büyük
gereksinim duyduğu ara mamûllerin
üretimi pek alâ mümkün. Ama, galiba niyet yok. Sadece KARDEMİR'i
tekrar ayağa kaldırmaya değil, üretmeye ve üretime dayalı olan değerlerle ekonomik gelişmeyi sağlamaya
da niyet yok...

... Baktım düz amele yövmiyesi düşük.
'Haaa, bu iş cahillikten böyle oldu'
dedim. Ona sora, buna sora yazıyı
öğrenmeye çabalıyorum biliyor musun? Daha fabrika filan kurulmadan,
şimdi bu Yenişehir dediğimiz yere bir
ilk mektep açıldı. Duttum kaydoldum.
Şimdi bak sekiz saat çalışmak, inşaatta mesai senin anlayacağın; sekiz
saat uykuydu, yemekti, ıvır zıvırdı; sekiz saat mektepti, ders çalışmaktı filan
oluyor. Akşamdan yarı geceye kadar.
Biz 17 işçiyiz, köylülerin ufak mektep
çocuklarınlan beraber okuyoruz. Şimdi ben ordan hem de üstün başarıyla
bir diploma aldım mı arkadaş!

Genç Cumhuriyetin o ilk dönemlerinde hangi niyet ve heveslerle
nelerin başarıldığını, üretmeyi sevmeyle memleket sevmenin nasıl
eş anlamlı olduğunu, aynı ışığın
kimilerine aydınlık verirken, kimilerini nasıl kör edebileceğini bilmem
KARDEMİR Eski Ustabaşılarından
Hakkı Yardibi'nden daha güzel kim
anlatabilir?

O zaman anladım ki dünyanın ekseni nedir? Ne kadar eğiktir? 23 derece
eğiktir biliyon mu? İngiliz gavurunun
tercümanı da hoca okulda. Adam diyor ki 'Karadeniz’in ortasına bir iğne
düşmüş, bunu bul!' Sen şimdi buna
imkan yoktur efendim,' dersin. Paraleller, meridyenler filan bir araya getirip
karşılaştırdın mı 'gemi aha burada
batmış, iğne de aha şurada diyeceksin, elinle koymuş gibi bulacaksın. Ben
burada, bu fabrikada yani, öğrendim
dünyanın ne olduğunu.

Sözünü
ettiğim,
"Çarklardan
Chip'lere" isimli kitaptaki Aydın
Engin'in KARDEMİR öyküsünde yer
verdiği bu söyleşide, KARDEMİR'in
temel atma töreni için kurulan derme çatma şantiye binasının inşaatında işbaşı yapıp aralıksız 45 yıl
çalıştıktan sonra Kuvvet Santrali
Ustabaşılığından Emekli Hakkı Usta
şöyle diyor:
"...Şu Keltepe'den aşağıya, buraya
yürüyerek geldim. Baktım bu civarın
köylüleri toplanmış bir yere doğru gidiyorlar. Biz de fabrika kurulacak diye
duymuşuz ya, onların ardına takıldım. Soğanlı Suyu'nun oraya vardık,
Uşaklı Eyüp Bey diye bir adam kırın
ortasına bir masa, bir iskemle kondurmuş, oturuyor. 'Çocuk gel buraya' diye
çağırdı. Sordu, 'Çalışır mısın?' dedim,
'Çalışırım efendim.' Başladık işe. Geleni
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... 36 başından 37 sonuna doğru temeller bitti, duvarlar yükseldi epey.
Ve efendi iş yürüdü biliyon mu? 1939
senesinde de jenaratörü çevirdik biz.
Kuvvet santrali cereyan vermeye başladı. Haaa bak, o jeneratörün şalterini basma şerefini Allah bana nasip etti
biliyon mu? Çok şanlı, şereflidir yani.
... İşte şimdi geldik Yüksek Fırına. Hep-
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si bir tamam. İsmet Paşa filan gelmiş,
yüksek askeriye kumandanları, vekiller filan hep orda. Vali arada kaybolmuş, var sen hesapla artık. Günlerdir
vermişiz kuvveti ısınmış yüksek fırın.
Derken efendi, bir ışık çaktı ki yüksek
fırından…
Ohooo içimiz ışıyor efendi içimiz. Herkes salya sümük ağlıyor biliyon mu?
Işık bu, yüreğine de vuruyor, kafanın
içine de. Öyle kızıl, öyle parlak bir ışık
işte. Divriği madeniyle Zonguldak kömürü buluşmuş; Karabük'te düğün
dernek kurulmuş, cevher erimiş, akıyor
potaya.
... Bak efendi ben bu fabrikaya 45 yıl
hizmet vermişim. 45 yıl ne demek biliyon mu sen? 45 yıl yetişkin adamda
ömür demek. 45 yıl. Bir yevmiye cezam
yoktur benim 45 yılda. Bir yevmiye
ceza alacak bir kusur, bir ihmal yoktur
efendi. Neden öyle peki? Bu fabrika bizim gözümüz. Bizim gözümüzün ışığı.
O cevherin ışığını bilir misin sen?
1200 derecede erimiş demir cevheri bir
ışık saçar efendi. O ışıktır, memleketin
ışığı. İyi bakmazsan kör eder adamı.
Erimiş cevhere bakmasını bileceksin.
Yoksa kör olursun. Ne demek istediğimi anlıyon mu sen?..."
Hakkı Usta'nın ne demek istediğini
anladık mı? Işığa, memleketin ışıklarına doğru bakmasını bildik mi? Yoksa kör mü olduk?
Mademki, Türkiye Cumhuriyeti demir-çelik öyküsüne Selahattin Şanbaşoğlu ile başladık, yine onunla bitirelim; aynen şöyle diyordu:
"... O gün, o koşullarda yapılanların bugün yapılmamasının mazereti olamaz, isteselerdi her şey
yapılabilirdi..."
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HAYALİMİZDEKİ MÜKEMMEL TOPLUMDA ÜÇ
BOYUTLU BASKISI YAPILAN EVLER
3D Printing Houses for Utopia1
Michael Abrams 2

G

eçen sene, İtalyan üç boyutlu yazıcı şirketi WASP (Dünya Gelişmiş Tasarruf Projesi)
dünyanın en büyük üç boyutlu yazıcısını kamu oyuna açıkladı. Bu yazıcı,
40 fit yüksekliğe ve 20 fit genişliğe
sahip olan dev bir altıgen kule şeklindedir. Big Delta olarak adlandırılan makinenin bahsi geçen boyutu,
Guinness dünya rekorlar kitabına
girmeye dair bir girişim değildi - ancak daha çok hayalimizdeki mükemmel topluma girme girişimiydi. Bu
yazıcının kendisine ihtiyaç duyulması muhtemel olan bölgelerin az ya
da çok uzak yerler olmasıdır. Bu yazıcı ucuza ve bulunduğu yerlerdeki
mevcut malzemelerin kullanılıp ev
inşa edilmesi için imal edilmektedir.
WASP sözcüsü olan Maurizio Andreoli, "Yapmakta olduğumuz şey
bir tür deney ancak bir miktar aşırıya kaçan bir tür deney," diye belirtmektedir. "Hiç kimse şimdiye kadar

1

toprak ve saman baskısı
yapmamıştır. Bu ilk defa
hayata geçirilen modül
ile birlikte, kendimiz için
olsa dahi, bu baskıların
yapılmasının mümkün
olduğunu ispatlamayı
arzu etmekteyiz."
Onlar şu anda tam da
bunu ispat etmektedir.
WASP

İtalya'nın Ravenna bölgesi içerisinde yer alan, Şekil 1. BigDeltaWASP olarak anılan üç boyutlu yazıcının kullanıması ile yapılan
Massa Lombarda adı ve- bir ev baskısı
rilen bir komünün üyevasıtasıyla bir araya getirilen çamur
leri kendilerine ait olan "Teknolojik
ve samanı "kompozit vb. fiber takKöyü" inşa etmeye başlamışlar ve bu
viyesi yapılmış olan bir malzeme"ye
köye kendi içlerinde Shamballa lakadönüştürmektedir. Bu grup, mevcut
bını takmışlardır. Bu komün şimdi bir
teknolojileriyle, "İki insanın bir hafkişinin ortalama uzunluğu kadar bir
ta içinde bir sığınma evi inşa etmesi
duvar üretmiştir.
mümkündür," diye ileri sürmekteWASP'a göre, bu yazıcıya ait olan
dir. Buna ek olarak, bu sığınak evi,
ekstrüzyon makinesi bir adet mikser
kutu ve benzeri gibi, sadece yararlı
ve bir adet motor ile çalışan bir çapa
olan ama güzel görünmeyen şekil-

ASME.org'un Eylül 2016 tarihli sayısında yayımlanan bu yazı, Dr. Ümit Keskin tarafından dilimize çevirilmiştir.
Üç boyutlu baskılardaki en yeni teknolojiler ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için ASME'nin düzenlendiği AM3D Konferans ve Fuarı'na göz atınız.

2

Michael Abrams bağımsız bir yazardır.
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deyişle, bir adet çömlekçi çarkının
üzerinde gergin bir biçimde uzanmış gibi görünen yükselen bir silindir içinde dalgalı ya da zikzak çizgiler ile desteklenen iki tabakadan
meydana gelmektedir. Bunun içi boş
olduğu zaman, yalıtım ile ya da bir
tür havalandırma sistemi ile doldurulması mümkündür. Diğer taraftan
bu ilk prototipin amacı, içinde yaşam
alanı yaratmak değildir. WASP, bunu
parçalamayı ve yeni yapılar inşa etmek amacıyla fiber ve fiber benzeri
maddelerden yapılan malzemeleri
kullanmayı planlamaktadır.

WASP

Şekil 2. Çamur ve saman karışımı hafif ve güçlüdür

WASP

Şekil 3. Üç boyutlu bir BigDeltaWASP yazıcı

eserin içinde yaşaması mümkündür.
Geleceğin gecekondu bölgelerinin
kendi öncüllerinden biraz daha kural dışı bir biçimde popüler olmaları
olasılık dahilindedir.

de ve sıkıcı olmak zorunda değildir.
Duvarların eğri ve dalgalı bir şekilde yapılması mümkündür, evlerin
köşesiz bir biçimde inşa edilmesi
muhtemeldir. Bu nedenle, dünyadaki en muhtaç kişinin bile en yeni
gelişmeleri barındıran bir mimari
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WASP, ev ya da ev benzeri olan yapıların baskısını yapmaya çalışan tek
firma değildir. Berkeley Khoshnevis'e
ait olan Contour Crafting şirketi bir
süredir duvarlar inşa etmektedir.
Buna ek olarak, Hollanda Eindhoven Üniversitesi bünyesinde yer alan
araştırmacılar kendi beton yazıcıları
ile modaya uygun ve ilginç bazı yapılar inşa etmektedir. Fakat WASP'ın
arkasındaki destekçiler idealist kişilerdir. Bu insanlar kendi buluşları için
patent almamakta ve Shamballa içerisindeki inşa işlerine yardımcı olmak
isteyen herkesi davet etmektedirler.
BM'nin önümüzdeki 15 yıl boyunca
dünyanın her yanında ihtiyaç duyulacağını söylemiş bulunduğu, bir
gün içinde yaratılacak 100.000 adet
yeni ev konusunda Big Delta'nın
eninde sonunda yardım etme yetisine sahip olacağı umulmaktadır.
Andreoli, "Prototip yapıldıktan hemen sonra, diğer malzemeler ile
ilgili olarak çok yoğun bir stüdyo
çalışması başlatacağız, ancak bunu
daima çevresel ve ekonomik bir açıdan sürdürülebilirlik doğrultusunda
yapacağız," diye belirtmektedir.

TEKNOLOJİ DÜNYASI

33

SERAMİKLERİN DÜŞÜK SICAKLIKLARDA
SİNTERLENMESİ İÇİN YENİ BİR PROSES İLE
MALİYETTEN TASARRUF EDİLEBİLİR VE CO2
EMİSYONLARI AZALTILABİLİR
A New Process for Sintering Ceramics at Low Temperatures Could
Save Money and Cut CO2 Emissions1
Clive Randall 2, Walter Mills 3

S

oğuk Sinterleme Prosesi (CSP)
adı verilen ve Pensilvanya Devlet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen modern bir teknoloji, seramik ve plastik
gibi birbiriyle bağdaşmayan malzemeleri kombine etmek için yeni, kullanışlı bileşik malzemeleri bir araya
getirme ve birçok üretim türünün
enerji maliyetini düşürme yeteneği
konusunda bir pencere açmıştır.
Pensilvanya Devlet Üniversitesi'nde,
prosesi kendi ekibi ile birlikte geliştiren, malzeme bilimi ve mühendisliği

1
2
3

profesörü Clive Randall, "CO2 bütçesinin ve enerji bütçesinin inanılmaz
derecede bilincinde olmamız gereken bu günde ve bu çağda, seramik
imalatı da dahil olmak üzere, üretim
proseslerimizin çoğunu yeniden düşünmek tamamen hayati bir önem
kazanmaktadır," demiştir. "CSP, sadece bir düşük sıcaklık prosesi (oda
sıcaklığından 200 derece Celsius'a
kadar) değildir, bu yöntemle aynı
zamanda bazı malzemeleri kendi teorik yoğunluklarının yüzde 95'inden
fazlasına kadar da 15 dakika içinde
yoğunlaştırıyoruz. Düşük sıcaklık-

larda bir seramiği, bir pizzayı fırında
pişirmek için geçen süreden daha az
sürede imal edebilmekteyiz artık,"
diye eklemiştir.
Isı kullanarak seramik imal edilmesi, on binlerce yıl öncesine dayanan
insan yapısı malzeme proseslerinin
en eskidir. Seramik ürünler, masa
düzenlemelerinden yeniden atmosfere giriş ısısından koruma temin etmek için uzay mekiklerinin üzerinde
kullanılan döşeme malzemelerine
kadar, Dünya'nın her köşesinde ve
hatta yörüngesinde dahi bulunmak-

Focus on Materials'in 2017 sayısında yayımlanan bu yazı, Dr. Ümit Keskin tarafından dilimize çevirilmiştir.
Pensilvanya Devlet Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde profesör ve Malzeme Araştırma Enstitüsü’nün direktörü, car4@psu.edu.
Pensilvanya Devlet Üniversitesi Malzeme Araştırma Enstitüsü’nde haberleşme koordinatörü ve yazar/editör.
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Şekil 1. Eklenmiş su moleküllerinin (mavi) buharlaşması için kullanılan düşük ısıdan faydalanılarak seramik parçacıkların (beyaz) ve polimer ipliklerin (yeşil) soğuk
sinterlenmesinin yaratıcı bir yorumu 4
4

Jennifer McCann, Pensilvanya Devlet Üniversitesi’nde Malzeme Araştırma Enstitüsü’nde dijital ve internet üzerinden pazarlama yöneticisi.
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tadır. Bir zamanlar tahıl depolama
kapları ve kil heykelciliğinde kullanılan nesneler şimdi yarı iletken elektroniğinde, biyomedikal implantlar
ve jet motorlarında faydalanılan
yüksek mühendislik malzemeleridir.
Bütün bu insan yapısı seramik nesnelerin ortak paydası ısı, çok yüksek
ısıdır. Pensilvanya Devlet Üniversitesi mühendislik bilimi ve mekaniği
profesörü Michael Lanagan "Seramikler ile çalışırken proses sıcaklığının azaltılması, uzun süredir gözlenen bir yönelimdir. Hayal edilen şey,
seramikleri çok daha düşük sıcaklıklarda güçlendirmektir. Bu vesileyle
her çeşit fırsatın kapısı önümüzde
açılmaktadır," der.
Randall grubu, sinterleme olarak da
adlandırılan, uzun süredir araştırılan
seramiklerin güçlendirilmesi prosesinin düşük sıcaklıklarda başarıyla
gerçekleştirildiğini bir yıl içinde göstermiştir. 2016 yılında ve 2017 yılının
başında yayımlanan yaklaşık olarak
bir grup hakem tarafından incelenmiş makale içerisinde, araştırmacılar
seramik sinterleme prosesini oda
sıcaklığından 200°C civarına kadar
olan sıcaklıklar ile tarif etmiştir. Bu
sıcaklıklar, prosesin gerçekleştirildiği 1000 derece Celsius ve bunun
üzerindeki normal sıcaklıkların çok
altındaki sıcaklıklardır. 2017 yılının
başından bu yana, Randall'ın ekibi,
CSP'yi kullanarak 50'den fazla kompozit sistemi başarıyla sinterlemiştir.

Sadece Su Ekleyin
Araştırmacılara göre bu proses, seramik tozunu birkaç damla su veya
asit çözeltisi ile ıslatmayı içermektedir. Parçacıkların katı yüzeyleri, parçacık-parçacık arayüzeylerinde bir
sıvı faz oluşturmak için suda kısmen

çözünmektedir ve daha basit yapılara ayrılmaktadır. Sıcaklık ve basıncın
eklenmesi, suyun akmasına ve katı
parçacıkların bir başlangıç yoğunlaştırma prosesi içinde yeniden düzenlenmesine neden olmaktadır.
Daha sonra, ikinci bir proseste, atom
veya iyon kümeleri parçacıkların temas ettiği yerden uzağa hareket
etmekte ve bu da difüzyonun gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.
Bu durum yüzey serbest enerjisini
en aza indirmekte ve böylece parçacıkların birbirine sıkıca istiflenmesini sağlamaktadır. Malzemenin
tamamen kristalleşmesi ve çok yüksek yoğunluğa ulaşmasını sağlamak
amacıyla, reaksiyon hızlarını elde
etmek için gereken nem, basınç, ısı
ve zamanın tam kombinasyonunu
bilmek en önemli noktadır.
Randall, "Soğuk sinterleme prosesini farklı zorlukların sürekli bir ortamı
olarak görüyorum," der. "Bazı sistemlerde basınca ihtiyaç duyulması
anlaşılabilir bir durumdur. Ancak
başkalarında ise buna ihtiyaç duyulmaktadır. Bazılarında nano parçacıklar kullanmanız gerekmektedir.
Diğerlerinde ise nano parçacıkların ve daha büyük parçacıkların bir
karışımıyla bunu başarmak mümkündür. Bunların hepsi gerçekten,
hakkında konuşulan sistemlere ve
kimyaya bağlı olmaktadır," der.
Pensilvanya Devlet Üniversitesi'ndeki ekip, çeşitli malzeme sistemleri üzerinde CSP'yi kullanmak
için gerekli hassas tekniklerden
oluşan bir kütüphane meydana getirmeye başlamış ve bugüne kadar
50 adet prosesi teyit etmiştir. Bunlar seramik-seramik kompozitlerini,
seramik-nano tanecik kompozitlerini, seramik-metal kompozitlerini

ve seramik-polimer kompozitlerini
içermektedir.
CSP ile araştırılmaya değer olan
diğer alanlar arasında seramik tuğlalar gibi mimari malzemeler, ısı
yalıtımı, biyomedikal implantlar ve
birçok elektronik bileşen türü yer
almaktadır.

Neden Düşük Sıcaklıklarda
Sinterleme Çok Önemlidir?
Lanagan, daha önceleri bahsi geçen
düşük sıcaklıklardaki sinterleme olanağının ipuçlarının bulunduğunu
belirtmektedir. Pensilvanya Devlet
Üniversitesi, kimyasal olarak bağ
oluşturan seramikler üzerine yaptığı çalışmalarla iyi bilinmektedir ve
seramik prosesleri konusunda uzun
bir geçmişe sahiptir. Lanagan, "Bilim
ve teknoloji konusundaki her şey,
başkalarından öğrenilen şeylerin
üzerine inşa edilmektedir. Zihnimde,
mevcut keşfin kökeni budur," der.
Seramik hakkında bu kadar çok öncül bilgiye sahip olan ekip, CSP için
meydana gelecek olasılıkları anlamak için bir dizi kimyasal yönergeyi
takip etme yeteneğine sahiptir. Lanagan, "Bütün bu malzemeleri gerçekten iyi biliyoruz," der. "Uygulama
alanlarının nereler olduğunu biliyoruz ve şimdi onları soğuk sinterleme
prosesinden geçirmeye başlıyoruz,"
diye ekler.
Seramikler, atmosferdeki sera gazı
yükünün önemli derecede miktarını
arttıran, kömürün, gazın ve petrolün
yanması yoluyla üretilen elektriğin
büyük kısmını yutan yüksek sıcaklık
fırınlarında üretilmektedir. Çimentonun yüksek sıcaklıklarda üretilmesi,
küresel CO2 emisyonlarının yaklaşık olarak yüzde 5'inden tek başına
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sorumludur. Soğuk sinterleme prosesinin çimento imalatında kullanılabilmesi tamamen mümkündür ve
İsviçre'nin bir şehri olan Zürih'teki
bir grup zaten bu amaçla CSP ile ilgili deneyler yapmaktadır.

CO2'nin azaltılması ve maliyet tasarruflarının her ikisi birlikte, düşük
sıcaklıkta sinterlemenin son derece
övgüye değer çıktılarıdır, ancak merak odaklı bir perspektiften bakıldığında, CSP'nin yeni malzemelerden
oluşan kompozitler için baş döndürücü bir dizi olasılık açtığı görülmektedir - bu kompozitlerin sıcaklık
gereksinimleri uyuşmazlık gösterdiği için, tek bir proseste sinterlenebilmeleri asla mümkün olmamaktadır.

CO2'nin azaltılması küresel bir önem
taşımaktadır, ancak seramik ve
kompozitlerin üretim maliyetinin
düşürülmesi iş adamlarının dikkatini çekmektedir. Enerji pahalıdır ve
enerji açısından yoğun bir üretim
prosesinde zaman ve sıcaklığın azaltılması için gereken, yoğunlaşmış
bir ürünün üretilmesidir. Bu ise bir
şirketin kâr zarar oranı bakımından
kabul edebileceği alt sınırı büyük
oranda etkileyebilmektedir.

2016 yılının Kasım ayı içinde ABD
Enerji Bakanlığı'nın ARPA-E programı, Pensilvanya Devlet Üniversitesi'ndeki araştırmacılara, soğuk
sinterleme prosesini kullanarak yeni
nesil bataryalar ve yakıt pilleri için
emniyetli ve güvenilir polimer-seramik kompozitler geliştirmesi için
1 milyon dolarlık bir ödenek verdiğini açıklamıştır. Kimya mühendisliği alanında doçent olan Enrique
Gomez, projeyi yönlendiren baş
araştırmacıdır. Gomez, bir basın
açıklamasında, "Bu proje Pensilvanya Devlet Üniversitesi'ndeki Randall
grubu tarafından yakın zamanda
geliştirilen seramiklerin proses edilmesine yönelik olan yeni bir yaklaşımı kullanmaktadır," demiştir.

Pensilvanya Devlet Üniversitesi'nde
bir Mükemmelliyet Merkezi kuran uluslararası Morgan Advanced
Materials'ın (Morgan İleri Malzemeler) şirketinin kıdemli teknik uzmanı
Richard Clark, eğer bu prosesin üretim alanı ölçeğinde etkisi arttırılabilir ise enerji maliyetlerinde sağlanan
tasarrufların endüstriye katkısının
milyarlarca dolardan fazla değerde
olacağını tahmin etmiştir.
"Hâlâ bazı şüphelerim var," demiştir.
"Büyüme ile ilgili sorunlar olacak mı?
Bunun 50 ya da 100 yıl önce keşfedilmemiş olması ile ilgili bir sebep
bulunmakta mı? Yüksek sıcaklıkta
çalışan fırınların bir zeminini benzer
sayıdaki sıcak pres makinesi ile yer
değiştirecek miyiz? Ancak, hayata
geçirilecek olan eğer gerçekten buysa, milyarlarca, hatta muhtemelen on
milyarlarca dolara mal olabilecektir."
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Advanced Functional Materials (İleri
Fonksiyonel Malzemeler) dergisinde
2016 yılında yayımlanan bir makalede Randall ve diğer yazar, CSP'yi
kullanarak seramik ve termoplastik
polimer kompozitlerin birlikte sinterlenmesini tarif etmiştir. Üç tip
polimer, uygulanabilir malzemelerin
çeşitliliğini vurgulamak için üç tip
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seramiğin, bir mikrodalga dielektriğin (elektrik iletkenliği çok düşük
olan bir madde), bir elektrolitin ve
bir yarı iletkenin özelliklerini tamamlamak üzere seçilmiştir. Bu kompozit
malzemeler, dielektrik özellik tasarımı ve hem iyonik hem de elektronik
elektriksel iletkenliği tasarımında
yeni olanaklar ortaya koymaktadır.
Bu kompozitler, 15 ila 60 dakika civarındaki bir zaman aralığında 120
derece Celsius'ta yüksek yoğunlukta
sinterlenebilmektedir.
CSP ile araştırılmaya değer olan
diğer alanlar arasında seramik tuğlalar gibi mimari malzemeler, ısı
yalıtımı, biyomedikal implantlar ve
birçok elektronik bileşen türü yer
almaktadır.
Randall, "Umudumuz, halihazırda
zaten var olan birçok üretim prosesinin bu prosesi kullanabileceği ve
polimer üretim uygulamalarından
bizim öğrenebileceğimizdir," diye
sözlerine son vermiştir.
Randall ve Lanagan'ın yanında, doktora sonrası araştırmacılar Jing Guo
ve Hanzheng Guo, araştırma ve geliştirme mühendisi Amanda Baker,
patent bekleyen teknolojiyi geliştiren ekibin bir parçası olarak bulunmaktadır.
Bu ekibin çalışmaları, Dielektrikler
ve Piezoelektrikler Merkezi'nin ve
NSF-ERC ASSIST programının bir
parçası olarak National Science Foundation (Ulusal Bilim Vakfı) tarafından, 3M Bilim ve Teknoloji Bursu ve
Enerji Bakanlığı GATE Bursu vasıtası
ile desteklenmektedir.

ARAŞTIRMA
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Üç Boyutlu Baskı ve Eklemeli İmalat
3D Printing: and Additive Manufacturing*
Giriş
Bu makale, gelişmekte olan üç boyutlu baskı endüstrisinin, işverenlere, emekçilere ve evden ya da
gayriresmî alanlarda çalışan yeni girişimcilere sunduğu fırsatlar ve zorluklarla ilgili bazı temel soruları incelemektedir. Bu tartışma makalesinin
amacı, üç boyutlu baskıyı tanıtmak
ve hem mevcut hem de yeni çalışma
ortamlarına olası etkisini araştırmaktır. Son olarak, işveren-emekçi ilişkisi
ve yeni, gayriresmî 'öz girişimci' bağlamında, üç boyutlu baskı proseslerinde daha güvenli, daha sağlıklı ve
daha tatmin edici çalışma ortamlarının sağlandığından emin olmak
amacıyla hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda Avrupa düzeyinde
bazı önerilerde bulunulacaktır.

Üç Boyutlu Baskı Nedir?
Üç boyutlu baskı, inovasyon alanında ve yaratıcı endüstride kullanımı

*

1
2
3
4

son zamanlarda yaygınlaşmış olan
bir terimdir. Ancak, bunun tam anlamı toplumun geneli için belirsizliğini korumaktadır. Eklemeli imalat,
masaüstü imalat, hızlı prototipleme
ve dijital imalat gibi farklı isimler bu
yeni teknolojiyi tanımlamada kullanılmaktadır.1 Tamamen bilgisayara
dayalı olan ürün tasarımı ve imalatı
prosesinin bir sonucu olarak üç boyutlu baskı, dijital imalatın gelişiminin önemli bir parçasıdır.2 Bununla
birlikte, CNC (Bilgisayarlı Sayısal
Kontrol) freze makineleri, lazer kesiciler, bilgisayarlı çelik işaretleyiciler
vb alanlarda kullanılan yeni dijital
imalat için şemsiye bir terim olarak
önerilen 'üç boyutlu baskı'nın kullanılması yanıltıcıdır. Örneğin CNC,
frezeleme için geleneksel bir tekniktir, ancak makinenin hareketleri
dijital olarak kontrol edilmektedir.
Her ne kadar hepsi biçim ve benzerlik açısından aynı miktarda özgürlüğe sahip olsa da, çoğu dijital imalat

tekniği frezeleme, testereleme veya
kesme yoluyla katı bir malzeme çıkarmak üzerine kuruludur. Üç boyutlu baskı ile bir ürün, malzemede
ürün eklenerek sıfırdan oluşturulur.
Bu nedenle, burada verilecek en özlü
tarif eklemeli imalat şeklinde olacaktır.3 Gelecekte bu iki dijital teknik (çıkarma ve ekleme) esnek bir şekilde
kullanılacaktır: CNC makinelerinde
ve robotlarda takım başlığının basit
bir biçimde değiştirilmesi ile çıkarmalı üründen eklemeli ürüne geçilebilmektedir.
Bu makalede, 'üç boyutlu baskı' ifadesi, bitmiş bir ürün şekillendirilene
kadar katmanlar halinde hammadde ekleyen bir makine kullanılarak
yalnızca bir bilgisayar dosyası olarak
mevcut olan imalat ürünlerinin üretiminde yer alan farklı tekniklerle
sınırlı olacaktır.4 Bu, bir ürünün tasarımının bir bilgisayarda başlamasını
içermektedir. Bu bilgisayar destekli

Bu doküman, Avrupa Birliği İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Ajansı tarafından yayımlanan tartışma makalesinden Dr. Ümit Keskin’ce küçük değişikliklerle dilimize
çevrilmiştir.
https://3dprint.com/82272/what-3d-printing-works/
http://www.wired.co.uk/article/digital-fabrication
https://3dprint.com/82272/what-3d-printing-works/
http://additivemanufacturing.com/basics/
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Birleştirme

tasarım dokümanı (bir CAD dosyası),
temelde ayrıntılı bir baskı siparişinden başka bir şey değildir.

Birleştirme tekniğinde, püskürtülen
sentetik bir malzemeyi birleştirmek
için (bir lazer, bir ultraviyole (UV)
beamer, bir ısıtıcı vb ile donatılan)
bir baskı başlığı kullanılmaktadır.
Burada, daha iyi bir kalite elde edilmekte ve daha çeşitli malzemeler
kullanılabilmektedir. Aynı zamanda
yüksek derecede bilgi ve doğruluk
gerektirdiği için daha pahalıdır. Bu
üç boyutlu yazıcılar da kullandıkları
malzemeler de daha pahalıdır. Birleştirme, bu nedenle çok gelişmiş ve
(yarı) endüstriyel proseslerde daha
çok kullanılmaktadır.

Nasıl Çalışır?
Bilgisayar tarafından üretilen tasarım, dijital olarak binlerce katmana
bölünür; burada yer alan dilimleme,
bir baskı talimatı için bir tasarım hazırlayan bir yazılımla yapılmaktadır.
Bir ürünün dijital bir baskı dosyasının elde edilebileceği bir başka yol,
mevcut bir nesnenin üç boyutlu olarak taranması ile yapılmaktadır. Bu
veriler, özel bir yazılımla bir baskı talimatına dönüştürülebilmektedir. Bu
tarayıcılar 50 ila 50.000 avro arasında bir fiyata mal olabilmektedir. Bir
masaüstü üç boyutlu yazıcı, yaklaşık
olarak 1.000 avroya mal olmaktadır.

Ekstrüzyon
Ekstrüzyon tekniği, zaman ve uzayın tam bir düzeninde ekstrüzyon
uygulanmış birleştirici malzemeyi
içermektedir. Bu, genellikle kontraplak bir yapı seti (örneğin Makerbot,
Ultimaker, Airwolf ) olarak gelen açık
kaynaklı ve tüketici dostu üç boyutlu
yazıcıların kullandığı en yaygın prosestir. Ektrüzyon uygulanmış malzeme, sıvı, toz, sentetik filament veya
seramik veya kauçuk gibi organik bir
malzeme olabilmektedir. Bu yazıcıların birçoğu kendin-yap seti olarak
satılmaktadır. İmalat daha hızlı ve
ucuzdur, ancak nihai ürün daha az
geliştirilmiş olmaktadır.

Prototiplendirme ve sınırlı baskı ile
imalat için kullanılan profesyonel
bir üç boyutlu yazıcı, 2000 avro ile
20.000 avro arasında herhangi bir
fiyata mal olacaktır. Mevcut büyük
ölçekli imalat yerine üç boyutlu baskı geçirilecekse, bir milyon avro civarında veya daha fazla yatırım yapılması gerekecektir.
Gerçek üç boyutlu baskı tekniği, iki
farklı teknik prosese ayrılabilmektedir. Tasarım, imalat ve dağıtım ile
üretimin geleceğine olan etkileri de
farklı olacaktır: Birleştirme tekniği
çok gelişmiş profesyonel endüstride kullanılırken, ekstrüzyon tekniği
daha pürüzlü bir proses olup tüketici
pazarında yaygın olarak kullanılmakta ve üç boyutlu baskı ile aşağıdan
yukarıya (bottom-up) doğru yapılan
deneylerde faydalanılmaktadır.5

Eski ve Yeni Malzeme
Üç boyutlu baskıda uygulanan ilk
malzemeler sentetik plastikler olmuştur. Üç boyutlu yazıcılar ile kullanılabilen malzeme sayısı son 10 yılda
çok artmıştır. Şimdi, seramik, çelik,

5

http://3dprinting.com/what-is-3d-printing/

6

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b04983
https://all3dp.com/pla-abs-3d-printer-filaments-compared/

7
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cam ve hatta ahşap gibi geleneksel
malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmalar, masaüstü üç
boyutlu yazıcıların baskı esnasında
çok sayıda ultra ince parçacık (100
nm'den küçük parçacıklar, UFP'ler)
ve bazı tehlikeli uçucu organik bileşikler (VOC'ler) yayma riski oluşturabileceklerini göstermiştir; ancak bu
güne kadar çok az sayıda filament ve
üç boyutlu yazıcı kombinasyonu için
bu durum test edilmiştir.6
Endüstriyel bir bağlamda üç boyutlu baskıda kullanılan malzemeler,
ev ortamında kullanılan malzemelerden farklıdır. İkincisinde, en çok
kullanılan malzemeler çevreye zarar vermeden tabiatta kaybolabilen
polilaktik asit (PLA) ve yağ bazlı bir
plastik ve bu nedenle de kullanım
esnasında daha toksik olan akrilonitril bütadien stirendir (ABS). PLA’nın
kullanımı sırasında havalandırma
yapılması önerilmekte ve ABS kullanımında da havalandırma yapılması
zaruridir.7
Endüstriyel üç boyutlu baskı prosesinde en çok kullanılan malzeme, sıvı
haldeki ve bunun yanı sıra toz haldeki yağ bazlı bir plastik olan poliamiddir (örneğin naylon). Isıtma sırasında, toksik dumanlar açığa çıktığı için
yazıcıların ortamı havalandırılmalı
ya da işyerinde emisyonların havaya
yayılmasını önlemek için yazıcının
etrafı da daha iyi kapatılmalıdır.
Epoksi reçineler gibi plastik kimyasallar, baskısı yapılmış nesnelerin
yüzey işlemi için olduğu kadar stereolitografide de kullanılmaktadır.

39
Bunlar, alerjik, temas kaynaklı cilt kızarıklıklarına neden olabilmektedir.
Kürlenmemiş plastik kimyasallara
dokunulmaması gerekir, yüzeylerin
ve giysilerin kirlenmesinin önlenmesi gerekir. Proses sonrasında ve
yüzey işleminde kullanılan diğer
kimyasallar da tehlikeli olduğu için
dikkatle ele alınmalı ve taşınmalıdır.
Toz formundaki poliamit bazen alüminyum (alümit) ile karıştırılmaktadır; daha az zehirli olmasına rağmen,
bu maddenin kullanımı için güvenlik
ve sağlıkta hala özel önleme tedbirlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hem
havalandırma hem de ele alma ve
taşıma açısından güvenlik önlemleri
gerektiren, endüstride kullanılan diğer sentetik-plastik malzemeler şunlardır: polisülfon (PSU) ve polifenilsülfon (PPSU).8 Üç boyutlu baskıda
yaygınlaşmaya başlayan malzeme
metaldir.9 Metal, yağ bazlı sentetiklerle birleştirildiği için burada havalandırma ile ilgili önlemler alınmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda güvenlik,
ele alma ve taşıma için de tedbirler
gerekir. Metal baskılarında, metaller
kanserojen içerebileceğinden ve bu
tozların ele alınması ve taşınmasıyla
solunum rahatsızlıkları oluşabileceğinden dolayı bazı tedbirlerin uygulanması gerekmektedir.
Yeni malzemeler, üretim sonrası ısı,
basınç veya ışık farklılıklarına tepki
veren akıllı malzemelerdir. Ayrıca,
nano karbonlar da yenidir, ve bunların yakın gelecekte büyük endüstriyel işletmelerde kullanılması

beklenmektedir. Bunun gibi yüksek
teknoloji malzemelerinin uygulanması, güvenlik açısından bir araştırma yapmayı gerektirmektedir,
çünkü bu malzemelerin çoğu halen
deneysel niteliktedir.10
Bakılacak önemli bir diğer husus ise
baskı malzemelerinin ve baskısı yapılan nesnelerin proses öncesi ve
proses sonrası gördüğü işlemlerdir.
Baskı malzemesinin toz halinde olması durumunda, örneğin lokal egzoz havalandırması (LEV) kullanılarak
bu tozların yayılmasını önlemek ve
böylece uygun çalışma yöntemlerini muhafaza etmek önemlidir. Aynı
zamanda, örneğin EX-cihazları (potansiyel patlayıcı alanlar için algılama
cihazları) kullanılarak tespit edilmesi
gereken (metal) tozların kendiliğinden yanma riski bulunmaktadır.

Yeni Bir Sanayi Devrimi Vaadi
Dijital çağda yaşamaktayız ve sosyal
medya geleneksel gazeteciliği sekteye uğratmaktadır.11 İnternet üzerinden alışveriş, geleneksel dükkânları
ticaretten uzaklaştırmış ve canlı şehir merkezlerini paramparça etmiştir. İnternet üzerinden alışveriş otomatik hale geldiği için, iş koşullarını
da değiştirmektedir. Robotik, arabalarımızı sürüş şeklimizi değiştirecek ve evimizi yönetecektir. Buna ek
olarak, bu dijital çağda, nihayetinde,
tüketim mallarımızı tasarlama, üretme ve dağıtma şeklimiz üç boyutlu
yazıcılarla değişecektir. Son yıllarda,
üç boyutlu baskı prosesinden bek-

The Economist, Nisan 2012

lentiler o kadar yüksekti ki, yeni bir
sanayi devriminden daha etkisiz bir
şey beklenmemekteydi. En azından,
2012'deki The Economist gazetesinin 12 sayfalık etkili raporunun mesajı bu olmuştu.
O zamanlar, üç boyutlu yazıcıların
her evde bulunacak yeni bir dijital
araç olduğu öngörülmekteydi. Bu,
seri imalatın sonunun geleceği anlamına gelmekteydi. Daha doğrusu
bu, The Economist'in öngördüğü bir
endüstri sonrası devrimdi. Herkes
internetteki bir ürünün dijital planlarını indirebilir ve yalnızca bir butona
basarak evde baskısını yapabilirdi.
Ürün üzerinde değişiklikler yapılabilirdi: Örneğin geniş ayakları olan insanlar biraz daha geniş bir ayakkabıyı kolayca üretebilirdi. Bu eşsiz, özel
ürün sadece Çin’de bir fabrikada yapılan seri üretim kadar masraflı olacak ve böylece de üretimin mevcut

8

http://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets/fdm

9

https://www.3dprintingmaterialsconference.com/3d-printing-materials/metals-are-the-fastest-growing-segment-of-3d-printingmetal-sales-growingby-32/

10

https://www.sculpteo.com/blog/2016/09/28/top-10-future-3d-printing-materials-that-exist-in-the-present/

11

http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/how-journalism-faces-second-wave-disruption-technology-and-changingaudience-behaviour-0
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ekonomik durumunun zayıflamasına neden olacaktı. Yeni ürünlere talep azalacak ve nihayetinde tamirat
da yaygınlaşacaktı, çünkü bozulmuş
ev aletlerinin yedek parçaları evde
üç boyutlu bir yazıcı ile kolaylıkla
üretilebilecekti. İmalat, insanların
evlerine taşınacağı için, ticari malların dağıtımı amacıyla harcanan
zaman ve enerji daha da sınırlı hale
gelecekti. Ayrıca, arz ve talep kontrol altında olacaktı, çünkü insanlar
sadece ihtiyaç duydukları şeyler için
baskı yapacaktı. Bu, depolama ve
aşırı üretimin artık olmayacağı anlamına gelmekteydi; ve bu yeni sanayi
devrimi de çevre dostu olabilirdi.12

lında 1.000 Euro'dan biraz daha fazla
bir fiyata ilk masaüstü üç boyutlu yazıcıyı sattı; yazıcının bu fiyata satılması, üç boyutlu baskı teknolojisini kitlesel bir noktaya taşımaktaydı. Aynı
dönemde, RepRap (hızlı kopyalayan
prototipleyici) araştırma projesi, bir
masaüstü yazıcısı ile yapılabilen, çoğunlukla plastik parçalardan oluşan
ilkel bir masaüstü yazıcı geliştirdi.
RepRap'in mekanik parçaları internet
üzerinden ön sipariş ile halen satın
alınabilmektedir. Diğer bir deyişle,
RepRap kendisini kopyalayabilen ilk
üç boyutlu yazıcıdır - ve bunun maliyeti sadece 200 Euro'dan biraz daha
fazladır. RepRap'ı çalıştırmak için kullanılan yazılım açık kaynak olup serbestçe indirilebilmektedir.

The Economist'teki bu makalenin
zamanlaması hiç de tesadüf değildi.
Üç boyutlu baskı tekniği, 1980'lerin
ortalarında zaten mevcuttu. Sterolitografinin 1984 yılında Fransız
bilimadamı Alain Le Mehaute tarafından patenti alındı. Yine de 'üç
boyutlu baskı' teriminin ortaya çıkması on yıl kadar daha sürdü. O zaman tıbbi bakım, otomobil üretimi
ve uzay mühendisliği gibi sadece
çok ihtisaslaşmış endüstrilerde, prototiplendirme ve esnek üretim için
yüksek teknoloji ürünü üç boyutlu
yazıcılarla deneyler yapılmaktaydı.
Bununla birlikte, nihai olarak yirmi
birinci yüzyılın ilk on yılında büyük
adımlar atıldı. Üç boyutlu baskının
şimdi sadece plastiklere değil, büyük
ölçekte metal, iletken malzemeler,
cam, seramik ve hatta organik dokulara da uygulanması mümkün hale
geldi. Canon ve Siemens gibi büyük
şirketler, tüketici dostu üç boyutlu
yazıcı pazarını araştırmaya başladı.
Amerikan firması Makerbot, 2008 yı12

Kısacası, önümüzdeki on yıl içinde,
üç boyutlu baskı, yalnızca bilgisayar
meraklıları, en yeni gelişmeleri takip
eden tasarımcılar ve yüksek teknoloji endüstrileri tarafından kullanılan
geleceğe ilişkin bir üretim metodundan esnek ev üretimi için kullanılan yaygın, tüketici dostu bir araca dönüşmüştür. The Economist'in
belirttiği gibi, "yeni bir endüstriyel
devrimin başlangıcı" olmuştur. Üç
boyutlu baskının ekonomiye etkileri
hem toplumsal düzeyde hem de insan ölçeğinde görülmektedir. Refah
düzeyindeki kayda değer artışlar,
verimli ve özel üretimden kaynaklanmakta olup bu durum ilerlemede
başat bir rol oynayabilir. Üç boyutlu
baskı, yerel ve talep odaklı, dolayısıyla daha sürdürülebilir bir üretim yöntemi getirmektedir. Üç boyutlu baskı, açık kaynaklı bir yapıda kökleşmiş
olduğu için, yeni işletmelere ve küçük ölçekli inovasyona geleneksel

https://3dprint.com/144928/3d-printing-environmental/

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



OCAK 2018



www.mmo.org.tr

imalat endüstrisinden daha açıktır.
Bu nedenle, tüketiciyi güçlendirecek
daha çevre dostu ve aynı zamanda
daha tarafsız bir endüstriyel devrim
olacaktır.
Üç boyutlu baskının etkisi iki düzeye
ayrılabilir:
•

Toplumsal

Üç boyutlu baskı, toplumsal kapsayıcılığı güçlendirecektir. Asgari düzeyde yatırımla, herkes kendisi için küçük
bir işletme kurarak üretime başlayabilecektir. Tek gereken, bir bilgisayar, bir üç boyutlu yazıcı ve hızlı bir
internet bağlantısıdır. Gerekli bilgi,
fikirler ve büyük ölçüde yazılımların
serbestçe paylaşımı yapılmaktadır.
Dijital imalat, ürün üreten tüketicilerin bir 'üretici hareketi' meydana getirmesine zemin hazırlamıştır. Üretici
hareketinin, başkasının bilgisayarındaki bilgilere izinsiz erişim, geleneksel el becerileri ve bilimsel deneylerle
yolları kesişmiş olmasına rağmen, üç
boyutlu yazıcı bu dünya trendinin
kalbi olarak düşünülmektedir. Üretici
hareketinin ekonomik ve toplumsal
düzeyde etkisi çok önemli düzeydedir. Airbnb'nin otel işletmeciliği için
yaptıkları, üç boyutlu baskının sanayi
üretimi için yapabileceklerine karşılık
gelmektedir: tasarım, üretim ve dağıtımın radikal bir şekilde demokratikleşmesi. Ayrıca, üç boyutlu baskıda,
faaliyetlerin gerçekleştiği koşulların
kontrolü açısından aynı eksiklikler
devam etmektedir.
•

Bireysel

Kısaca, üç boyutlu baskı, daha iyi
ürünlere bireysel erişimi sağlamaktadır. Böylece, bireysel arzular ve
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ihtiyaçlar daha kolay karşılanabilir.
Buna ek olarak, ürünler değiştirilebilir ve bilgisi yüklenebilir bileşenlerden meydana gelecek ve böylece
de onarım kolaylaşacaktır. Üretken
tüketici (prosumer), güç kazanacak ve günlük hayatını şekillendirebilecektir. Üç boyutlu baskının
birey üzerinde yaratacağı en güçlü
etki belki de psikolojik bir seviyede
gerçekleşecektir. Sosyolog Richard
Sennett'in The Craftsman adlı kitabında belirttiği gibi, ticari malların
üretilmesi insanoğlunun derin ve
köklü bir ihtiyacı olup kişiye özgelişim, öz-saygı ve öz-gerçekleşme
olanağı sağlamaktadır. Deyim yerindeyse, biz ürettiğimiz oluruz.
Modern çağlarda, üç boyutlu baskı gibi erişilebilir dijital imalatla
mümkün kılınan bir üretici hareketi, bireye özerklik temin etmekte
ve insanlara kendi hayatlarına hem
psikolojik hem de nesnel olarak
şekil verme olanağı sunmaktadır.
Bu üretim hareketi, anlık ve biriken
bilgi özgürce paylaşıldığı için, yeni
sosyal ağlar ve kaynaşma da temin
etmektedir. Örneğin Üretici Pana-

yırı, kendin-yap üreticilerinin bir
araya getirilmesiyle dünya çapında
örgütlenmektedir. Üç boyutlu baskının kendimiz-yapalım hareketini
oluşturduğu söylenebilir.

Bir Devrim Yerine Bir Evrim
Ancak, şimdi, yani The Economist'teki özel yazıdan beş yıl sonra, bu devrim hâlâ başlamamıştır. Bunun tam
aksine, üç boyutlu baskı yaygın hale
bile gelmemiştir.13 Makerbot 2015'te
neredeyse iflas etmişti ve RepRap
piyasaya sunulduğundan beri pek
gelişmedi. Üç boyutlu baskı endüstrisinin düzensiz ve parçalanmış
doğası nedeniyle, Avrupa ölçeğindeki ekonomik katkıları hakkında
neredeyse herhangi bir sayısal veri
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, daha fazla gelişmiş Avrupa ülkelerinde nüfusun yalnızca yüzde 1'i
veya daha azının aslında bir üç boyutlu yazıcıya sahip olduğu tahmin
edilmektedir. Yine de üç boyutlu
baskı ile üretilen ürünlerin çoğu konut içinde üretilmekte ve paylaşıma
açık olan ekonomiler içinde dağıtılmaktadır. Endüstriyel üç boyutlu

Üretici Panayırı
13

baskı hâlâ konut içi üretimden daha
az miktardadır. Bir örnek vermek gerekirse, 2015 yılında Hollanda'daki
tüm üç boyutlu baskı endüstrisinin
ekonomik katkısının yaklaşık 45 milyon avro olduğu tahmin edilmişti;
bu miktar, ülkenin toplam Gayri Safi
Milli Hâsılası (GSMH) olan 888 milyar
avronun %0,005'ini oluşturmaktadır.
Bu payın diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösteren hiçbir kanıt
bulunmamaktadır. Son beş yıl içinde
üç boyutlu baskı endüstrisinin yıllık
ortalama büyüme oranı %30 olmuştur. Bu pay ikiye katlansa bile, üç boyutlu baskının pop müzik endüstrisi
gibi bir ekonomik sektörle rekabet
edebilmesi için en azından beş yıl
daha geçmesi gerekecektir. Üç boyutlu baskının etkisini tahmin etmek zordur. Bununla birlikte, bir şey
kesindir: Mevcut endüstrinin yerini
alamayacak, ancak onun bir eklentisi olacaktır.
Üç boyutlu baskının kullanımında
hizipleşme artmaktadır. Bir yandan
yeni, oldukça gelişmiş ve esnek bir
endüstri ortaya çıkmaktadır. Bu
şirketler tıbbi bakım ve otomotiv
endüstrisi gibi alanlarda ve aynı
zamanda moda ve günlük tüketici
ürünleri alanlarında da çalışmaktadır. Öte yandan küçük ölçekli ve
bazen neredeyse düşük teknolojili,
kendin-yap tarzı üretim artmaktadır. Bu mikro faktörler ve yeni küçük
işletmelerin kendileri, tasarımcılar,
kooperatifler, küçük işletmeler ve
gayriresmî ağlar tarafından başlatılmaktadır. Bununla birlikte, hâlen
eksik olan şey, tüketiciler tarafından
üç boyutlu baskının daha geniş bir

http://www.techrepublic.com/article/why-desktop-3d-printing-still-sucks/
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zorluklar, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgilidir.14 Bu, gaz ve maddeye maruz
kalma, malzeme ele alma ve taşıma,
statik elektrik, hareketli parçalar ve
basınçlar gibi konuları içerir.15

seviyede yaygın olarak kullanılmasıdır. Üretici hareketi, yetenekli amatörlerden ve koşullara hızlı adapte
olanlardan oluşmaktadır.

Üç Boyutlu Yazıcıları
Barındıran Yeni Bir Endüstri

Ayrıca, telif hakkı ve yasa dışı üretim
nedeniyle işçilerin sıkı bir şekilde
takip edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yıldız Savaşları (Star Wars) karakterlerinden birinin bir kopyası
üretildiğinde, bu durum, telif hakkını
ihlal edebilir. Ancak kim sorumludur
bundan: tasarımcı, Shapeways veya
alıcı? Üç boyutlu baskı hassas bir
proses gerektirdiğinden, işyeri temiz
ve düzenli olmalı ve kullanıcı arayüzlerinin net ve anlaşılır talimatları
olmalıdır. Programlamada hata yapılması mümkündür veya yazıcının
ayarlanması ve kalibrasyonu kolay
bir şekilde gerçekleştirilebilir. Buna
ek olarak, işlevsel olarak bozuk bir
son ürünün yasal tezahürü daha çabuk olacaktır, çünkü modern tüketiciler son derece özgürlükçüdür.

İşverenler İçin Fırsatlar ve Riskler
Üç boyutlu baskı, yeni işletme modelleri sunmaktadır. Londra merkezli internet üzerinde yer alan Open
Desk platformunun bir üretim birimi
bile mevcut değildir. Bu platform,
tüm dünyadan tasarımcılar tarafından meydana getirilen bir mobilya
koleksiyonu sunmaktadır. Tüm mobilyalar ahşap levhalarla yapılmaktadır. Bir müşteri sipariş verirse, Open
Desk, müşteriye en yakın dijital imalat yapan işyerini bulmaktadır. Üretim masrafları bu işyerine ödenince,
kâr, Open Desk ve tasarımcı arasında
bölüşülmektedir. Bu şekilde, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren
bir mobilya şirketinin, bir yardım
masasından fazlasına ihtiyacı bulunmamaktadır. Shapeways, insanların
kendi tasarımlarını yaptırabilecekleri
küresel bir şirkettir. Burada, profesyonel tasarımcıların kendi tasarımlarını tüketicilerin sipariş vermesi için
yüklemeleri mümkün olmaktadır.
Bir sipariş yapıldığında, tasarımcı,
Shapeways tarafından ödenen telif
hakkı bedellerini almaktadır. Bu talebe bağlı üretim fabrikası şu anda
yalnızca New York'ta bulunmaktadır,
ancak yakında dünyanın farklı yerlerine yayılacaktır.

Yeni ürünlerin uygulandığı yerlerde
güvenlik konusunda da özel dikkat
gösterilmelidir. Buna bir örnek, Hollandalı mimarlık firması DUS Architects tarafından mimari için geliştirilen bir üç boyutlu baskı birimi olan

Üç boyutlu yazıcılar ile böylesine büyük ölçekte çalışan şirketler için yeni
14
15

Shapeways

http://www.cmu.edu/ehs/fact-sheets/3D-Printing-Safety.pdf
http://www.additivemanufacturing.media/articles/changing-the-rules
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'De Kamermaker'dır. Bu son derece
büyük üç boyutlu yazıcı ile 50 cm x
50 cm boyutlarında yapısal unsurların baskısı yapılabilmektedir. Ancak,
yapı sektöründeki işçilerinin güvenliği açısından bu ne anlama gelmektedir? Boston'daki Massachusetts
Institute of Technology'de (MIT, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü), Neri
Oxman'ın başında bulunduğu Mediated Matters adlı bir araştırma grubu,
doğal şekiller ve konfigürasyonlara
dayanan üç boyutlu baskısı yapılmış
yapılarla denemeler yapmaktadır. Bir
ürünün yalnızca bazı bölümlerinin üç
boyutlu baskı ile üretildiği hibrit üretim de yaygınlaşmaktadır.
Üç boyutlu baskı endüstrisinde eksik olan şey, gelişmeye başlayan
endüstrinin yanı sıra bireyler tarafından da kullanılabilecek evrensel
bir standart sistemidir. Bu, parçaların
paylaşımına imkân verecek ve böylece, sürdürebilirlik ve güvenlik açısından da fayda sağlayacaktır.
İtalyan-Japon tasarım stüdyosu Minale Maeda, standartlaştırılmış ahşap
paneller kullanarak insanların kendi
mobilyalarını inşa etmesini sağlayan,
üç boyutlu baskısı yapılmış bir eklem olan Keystones'u üretmektedir.
Bu parçaların mukavemet ve gerilme mukavemetleri doğrulanmalı ve
sertifikalandırılmalıdır. Genellikle bu
yeni ürün ve teknikler, bir şirket bünyesinde özel eğitim görmüş personel
tarafından geliştirilmektedir. Ancak,
bu inovasyonların eser sahipliğini
kim kontrol etmektedir? Bu durum,
düzgün bir şekilde düzenlenmediğinde, işveren ile işçi arasında gerginlik yaratabilmektedir.
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Mevcut bir üretim tesisinin üç boyutlu baskı ile yenilenmesi yüksek
yatırımlar gerektirir. Buradaki avantaj, kalıplara veya özel makinelere
yapılan yatırımların prototipleri test
etmek için artık gerekli olmamasıdır.
Yeni ürünler neredeyse derhal ve nispeten düşük maliyetlerle piyasaya
sürülebilmektedir. Yeni teknikler de
yeni olanaklar sunmaktadır. Örneğin üç boyutlu kalem, bir kalem gibi
görünen ve üç boyutlu bir şekilde
çizebilmenizi sağlayan bir yazıcıdır.
Isınma, güvenlik tehditleri oluşturabileceği için, sağlık ve güvenlik nedeniyle, bu yeni ve kullanışlı üç boyutlu yazıcılar iyice test edilmeli ve
çalışmaları sıkı bir şekilde düzenlenmelidir. Bu kalemlerin giderek daha
fazlası UV ışığını kullanmaktadır.
Artık üç boyutlu baskı gibi yenilikçi
ve dijital endüstrilere ilgi duyan ve
iş kalitesiyle ilgili farklı talepleri olan
bir 2000'ler nesli mevcuttur. Genel
olarak bu, işe farklı bakış açısına sahip genç işçiler için yükselen bir talep olacağı anlamına gelmektedir:
Boş zaman ve öz-gelişim, para ve
iş güvencesinden daha fazla değer
görmektedir. Kısa vadeli sözleşmeler üzerinden çalışmak yeni bir standarttır. Karşılık olarak, genç işçiler
(yaratıcı) katılım ve dinamik bir ortam talep etmektedir.
Bu şekildeki yenilik ve gelişmeler, sürekli araştırma ve geliştirmenin yanı
sıra, yüksek vasıflı işçilere yapılan yatırımları, eğitim ve öğretim yoluyla
bu işçilerin bilgi ve deneyimini güncel tutmayı gerektirir.16
16
17
18

Tablo 1, üç boyutlu baskı ve geleneksel endüstriyel üretimle esnek ve
talebe bağlı üretim arasında değişen
çalışma koşullarını göstermektedir.
Tablo 1. Değişen Çalışma Koşulları
Geleneksel Endüstri

Dijital İmalat

Hiyerarşi

Demokratikleşmiş

Merkezileşmiş

Açık

Düzenleme

Sorumluluk

Üretim Merkezli

İletişim Merkezli

Promosyon

Eğitim

Mali / İş Güvencesi

Özgürlük ve Esneklik

İşçiler ve İşlere Yönelik Etkileri
İşlerin geleceği ile ilgili olarak, (robotik ve diğer otomatikleşmiş üretimlerde olduğu gibi) üç boyutlu
baskıyla ilgili temel soru şöyledir: Üç
boyutlu baskı mevcut işin yerini mi
alacak, yoksa mevcut işi değiştirecek
mi? Bunun cevabı, hem evet hem de
hayırdır.17
Cevap evettir, çünkü makineler,
esnek ve el yapımı üretimi devralacaktır. El işi, dijital hale gelmektedir. Üç boyutlu yazıcı ile nesneler,
daha önce yalnızca usta işçiler için
mümkün olan karmaşık ve ayrıntılı
formlarda imal edilebilir. Metal ve
ahşap gibi malzemelerin üç boyutlu
baskısının uygulamaya geçmesi ile
birlikte geleneksel el sanatları tarihe
karışmış hale gelmektedir.
Öte yandan cevap hayırdır, bu durum kaçınılmaz olarak daha fazla
işsizliğe yol açmayacaktır. Öncelikle,

üç boyutlu baskı, örneğin donanım
tasarım ve üretimi (örneğin üç boyutlu yazıcılar) ve daha da önemlisi,
makinelerin çeşitli görevleri yerine
getirmesini sağlayan yazılımların
yaratılmasında yeni işler de ortaya çıkaracaktır18. Ayrıca, üç boyutlu
baskı, küresel ölçekte üretimi artırarak pazarı kolayca rahatlatabilir.
Aynı zamanda üretim artarak yerel
bir şekilde yapılır hale gelir. Bu nedenle, emeğin düşük ücretler karşılığında başka ülkelerde gerçekleştirdiği üretim Avrupa'ya geri dönebilir.
Bu, eğitimli emekçilere duyulan talep anlamına gelmekte, ancak basit
el sanatları üreten emekçiler için
talebi azaltacaktır. Dolayısıyla bu,
eğitimli ve az eğitimli işçiler arasındaki uçurumun artacağı anlamına
gelmektedir.
Gerçek çalışma koşullarındaki önemli bir değişiklik, üç boyutlu baskıda
plastiklerin ağırlıklı kullanımıyla yapılacaktır. Bu sentetik malzemeler ile
ilgili düzenlemelerin ve sertifikalandırmaların iyi yapılması esastır. Üç
boyutlu baskı ile üretim pahalıdır ve
zaman alıcıdır.
Diğer (robotlar, yapay zekâ ve benzeri gibi) dijital teknolojilerde olduğu gibi, bu rutin görevleri yerine
getirenler için bunun sonuçları da
esaslı olabilir. Bu iş, boyanın kurumasını izlemeye benzer bir şekilde
sıkıcı ve yaratıcılıktan son derece
uzak olabilir. Aynı zamanda, üç boyutlu baskı tekniği nispeten hâlâ
karmaşık olup üzerine yoğunlaşılması gerekmektedir. Hatalar kolay-

http://www.pwc.com/us/en/technology-forecast/2014/3d-printing/features/future-3d-printing.html
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.5437/08956308X5606193
http://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2014/09/15/demand-for-3dprinting-skills-is-acceleratingglobally/&refURL=https://www.google.nl/&referrer=https://www.google.nl/
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ca yapılmaktadır ve en ufak hatalar
nihai üründe büyük arızalara yol
açacaktır.

korunmaması işleyiş açısından gerilim yaratmaktadır.
Serbest meslek sahibi için üç boyutlu
baskının en büyük zorluğu kendi işini kaybetme korkusudur. Herkes üç
boyutlu bir baskı üreticisi haline geldiğinde, bu kalabalık emekçiler arasındaki rekabet, yüksek zorlamalara
neden olabilmektedir. Piyasa, bu üç
boyutlu baskı hizmetleri fiyatının düzenlenmesinde muazzam güçlükler
göstermiştir. Bu ekonomik gerilim,
sosyal haklar ve finansal düzenlemelerin olmaması ile daha da güçlenmektedir. Aslında, yaratıcı ön plan
olarak görünen şey, yeni bir dijital
proletarya haline gelebilir. Amerika
Birleşik Devletleri'nde anıldığı gibi,
bu gösteri ekonomisinde serbest çalışan üç boyutlu baskı emekçileri bir
komisyondan diğerine hızlı bir şekilde geçer. Bu modern günlerde yeni
bir emekçi sınıfının ortaya çıkması
ciddi bir risk oluşturmaktadır. Etsy
veya eBay gibi internet üzerindeki platformlarda ürünlerini sunarak
satış ve dağıtım kontrolünü ellerin-

Kendisini çevreleyen tüm yenilikçi
heyecanla birlikte üç boyutlu baskı
ilgi çekici bir endüstridir. Birçok yeni
ve küçük şirkette olduğu gibi, emekçiler uzun saatler çalışmaya teşvik
edilir; ayrıca, iş ve iş harici faaliyetler
arasındaki çizgi kolayca bulanık bir
hale gelebilir. Üç boyutlu baskı alanında çalışan şirketlerin çoğu yenidir
ve hızlı büyüme özelliğine sahiptir
ve bu nedenle de daha az düzenlidir.
Değişken bir kadro olması sebebiyle,
emekçiler arasında örgütlenme zor
hale gelir. Bu, makul ücret, çalışma
saatleri ve güvenli ve temiz çalışma
koşulları ile ilgili kaygılar uyandırır.

Evde Kendi İşini Başlatmak
Üç boyutlu baskıyla birlikte, yeni,
gayriresmî bir üretim zinciri uygulanmaya başlandı. Bu demokratik "üretici hareketi", insanlara kendi işlerini
evden başlatmalarını sağlamaktadır.
Tıpkı kendi garajında bir şirket kurduğu zaman tecrübeli bir bilgisayar
girişimcisi olan Steve Jobs gibi üç boyutlu baskı alanındaki küçük şirketlerin ve yeni kurulan küçük şirketlerin
çoğu yarı profesyoneller tarafından
yönetilmektedir. Bunlar birlikte düzenlenmesi zor olan, oldukça dağınık
bir endüstri oluşturmaktadır. Bireysel
bir üç boyutlu baskı girişimcisi evden ya da profesyonel bir çevre için
uygun olmayan gayriresmî olmayan
bir ofis alanından (örneğin bir garajdan) çalışabilmektedir. Ergonomi,
temiz hava, çalışma saatleri ve ev ile
işyeri arasında sağlıklı bir dengenin
19
20

de tutan ev üreticisi bile güvende
değildir. Eski moda "emek zamanı
ölçümü", internet üzerinden derecelendirmelerin oluşturduğu baskı
ile yer değiştirmektedir. Kapitalist
ekonomi sonrası bir ekonomi vaadi
birçok insanın üretimi kontrol altına
aldığı, ancak sosyal ve ekonomik güvenliğin alt sınırını kimsenin kontrol
etmediği bir hiper kapitalizm haline
gelebilir.
Bu yeni küçük işletme türleri, dinamik ama son derece güvensiz iş olanakları sunmaktadır. Bu hızla gelişen
endüstride, günümüzün yeniliği
yarının tarihe karışmış şekli olabilir.
Tasarımcı, üretici ve girişimci arasındaki yasal bölünmenin belirsiz olduğu şirketlerde, kusurlu çalışma veya
düşük kalite durumunda görülen sorumluluk net değildir. Bu, sorumluluk konusunda belirsizlik yaratmaktadır. İnternetten (yasa dışı) indirilen
her türlü ürünün özgürce erişime sokulmasıyla birlikte, korsanlığın ve telif hakkı ihlallerinin eli kulağındadır.19
Düzenlemelere ve güvenilir emekçi

Liberator Gun (Liberator Gun, internetten ücretsiz baskı talimatları indirildikten sonra bir masaüstü üç boyutlu yazıcıda
basılabilen bir tabancadır.)20

https://www.technologyslegaledge.com/2015/09/top-3-legal-issues-of-3d-printing/
http://www.3ders.org/articles/20151130-what-are-the-legal-aspects-of-3d-printing-a-european-law-firm-weighs-in.html
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sözleşmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, bu hukuki konulardan
başka, aynı zamanda yeni etik sorunlar da ortaya çıkmaktadır.
Dijital ve analog cihazlara sahip,
işbirliği yapılan bir çalışma alanı olan 'fablab'dan (Fabrikasyon
Laboratuvarı'nın bir kısaltması) bahsedilmelidir. Fablab, bireylerin güçlü
kılınmasında kendileri için akıllı cihazlar yaratmalarını sağlayan önemli bir rol oynamaktadır. Kişisel kullanım için evde kullanılan üç boyutlu
baskı ile bunun yeni işletmelerdeki
kullanımı arasındaki kayıp halkanın
bu olduğu söylenebilir. Bir fablab,
üretim prosesinin dokümantasyonunun yapılması şartıyla kamunun
geneline açıktır. Dünya genelinde
250'yi aşkın (Avrupa'da 100'ün üzerinde) fablab ile, üç boyutlu baskı ve
diğer dijital imalat alanlarındaki en
büyük açık kaynaklı veritabanlarından biri oluşturulmuştur. Fablab'ların sayısı hâlâ artmaktadır. Bunların
çoğu kâr amacı gütmemekte ve
kurslar, atölyeler gibi bireyler için
ücretsiz hizmetler sunmaktadır; ticari fablab sayısı da artmıştır. Bu
çalışma alanları gayriresmî temelde
işlediği için, gerekli çalışma koşulları
her zaman karşılanmamaktadır. La-

Dört Boyutlu Baskı

Üç Boyutlu Gıda Baskısı

zer kesiciler ve bilgisayarlı freze makineleri gibi hassas cihazlarla bu iş
yerlerinde güvenlik için özel dikkat
gösterilmelidir. Ayrıca, asgari bir yaş
kriterine ve azami çalışma saatlerine
uyulmaması oldukça mümkündür.

Gelecek ile İlgili İşaretler
Yeni inovasyonların üç boyutlu baskı ve çalışma ortamı üzerinde derin
etkisi olacaktır. Sunulacak en önemli
beş yenilik şu şekildedir:

Gıda
Esnek üretim ve yaratma özgürlüğü,
gıda endüstrisinde büyük fırsatlar
sunmaktadır. Hâlen, çoğunlukla çikolata ve gözleme gibi sıvı halde hazırlanan gıdalar üç boyutlu baskıda
kullanılmaktadır. Yakın gelecekte,
daha sonra ısıtma gibi muameleler
görecek olan veya fermantasyon
veya filizlenme gibi doğal işlemlerle
proses edilecek çiğ yiyecekler için
üç boyutlu baskı kullanılacaktır. Bu,
hijyen, güvenlik ve genel çalışma
koşullarına yönelik yeni zorluklar
(temiz hava, ergonomi ve benzeri)
doğuracaktır.

Dört Boyutlu Baskı ve Akıllı
Malzemeler
Fablab
21

Akıllı malzemeler, sıcaklık, kuvvet,

ışık, nem, pH ve elektrik veya manyetik alanlar gibi dış uyaranlarla
kontrollü bir şekilde önemli derecede değiştirilebilen bir veya daha
fazla özelliğe sahiptir. Üç boyutlu
bir yazıcıyla üretildiğinde, bu akıllı malzemeler şekil, dokunulurluk
veya sertlik değiştirerek çevrelerine tepki veren nesneler oluşturabilmektedir. Bu nesneler zamanla
tekrar değişeceğinden, bu prosese
dört boyutlu baskı adı verilmektedir. Bu değişiklikler ışığa, basınca
veya sıcaklığa duyarlı olarak elde
edilebilir. Bu malzemelerin bazıları
bir 'bellek' içerebilir; bunun anlamı,
koşullar tekrar değiştiğinde bu malzemelerin orijinal şekline geri dönecekleridir. Bu malzemelerin çoğu
oldukça deneyseldir ve sağlık ve hijyen konusunda ortaya koydukları
riskler belirsizdir. Düzenlemeler ile
ilgili çağrılar yapılmıştır.21

Biyo Baskı
Organik ve/veya canlı dokuların üç
boyutlu baskısına biyo baskı denilmektedir. Biyo yazıcılar, hücreleri
tam olarak gerekli yere yerleştirmek
için sola ve sağa, geri ve ileri, ve yukarı ve aşağı hareket ettiren bir biyo
baskı başlığından hücreleri dışarı
atar. Bu, bir süre zarfında, çok ince

http://journal.georgetown.edu/programmable-matter-4d-printings-promises-and-risks/
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ziksel güvenlik üzerindeki gündelik
etkisinin sınırlı olması muhtemeldir.
Riskler olacaktır, ancak fiziksel güvenlikle ilgili yeni risklerin oluşması
neredeyse beklenmemektedir. Sonuçta, bu sadece nispeten az miktarda manüel müdahale gerektiren bir
makinedir. Ayrıca, üç boyutlu baskıda kullanılan malzemelerin çoğu bilinmektedir ve bu malzemelerin gaz
emisyonu, maddeye maruz kalma,
malzeme ele alma ve taşıma, statik
elektrik yolu ile sağlık üzerindeki etkileri de bilinmektedir.

Biyo Baskı

tabakalar şeklinde organik bir nesnenin oluşmasına izin vermektedir.22 Biyo baskılar, hücrelerin dışarı
atılmasına ek olarak, baskı sırasında
veya sonrasında hücreleri desteklemek ve korumak için çözünür bir
jeli de haddeleyebilir. Mantar veya
yosun içeren 'canlı' baskı malzemeleri ile ilgili olarak sayısız başarılı deney yapılmıştır. Akıllı malzemelerde
olduğu gibi, bu teknik de sağlık ve
hijyen açısından risk oluşturmaktadır. Buna ek olarak, etik konular
gündeme gelmektedir. 23

Bununla birlikte, emekçinin refahı
üzerindeki etki dikkate değer seviyelerde olabilir. İş güvencesizliği,
çalışma saatleri, işte yükümlülük,
monotonluk ve işteki rutinler açısından yeni riskler ortaya koymakta ve
böylece eğitim ve öğretim ile yeni
gelişmelere ayak uydurulmaktadır.
Nihayetinde, deneysel makinelerin
uygulamaya sokulmasından kaynaklanan güvenlik riskleri zuhur etmektedir. Üç boyutlu baskı küresel
bir ekonomi olduğu için, çalışma
ortamındaki bu değişikliklere ulusal
seviyeden ziyade Avrupa ölçeğinde
bir cevap verilmesi önemle tavsiye
edilmektedir. Bu katılım üç seviyede
ortaya çıkmalıdır:

Nano Baskı
Üç boyutlu baskıyı nanoteknoloji
ile birleştirerek, nesneleri nano veya
moleküler düzeyde şekillendirmek
mümkün olacaktır. Teorik olarak bu,
eklemeli imalat yoluyla herhangi
bir şekil veya hacimde, herhangi bir
malzeme türünden üretilen nesnenin herhangi bir formunun imalatının mümkün olacağı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, bu teknik
hâlâ teoriktir; nano baskının çalışma
ortamı üzerindeki etkisi hakkında
hiçbir öngörü yapılamamaktadır.

1. İzleme ve Doğrulama
Hangi yenilikler gerçekleşmek üzeredir? Bu yeniliğin büyük bir ölçekte
uygulanması ne kadar olasıdır? Teknik patent ile ya da başka bir şekilde koruma mevcut mudur? Kusurlu
çalışma durumundan kim yükümlüdür? Kullanılan malzemeler takip
edilebilir midir?

Sonuçlar
Üç boyutlu yazıcının işyerindeki fi22
23

Bunlar ortaya çıkacak soruların birkaçıdır. Üç boyutlu baskıda meydana
gelen değişiklikleri izlemek endüstri
ile sürekli bir diyalog gerektirmektedir. Bu, hem emekçilerin hem de
işverenlerin katılabildiği internet
üzerinde bulunan bir platformun
kurulmasıyla en kolay ve ucuza yapılabilir. Üretken tüketici gibi bireyler
ile iletişim kurmak ve onları izlemek
için, Avrupa'daki geniş fablab ağları
kullanılabilir.
2. Düzenleme ve Sertifikasyon
Üç boyutlu baskının dinamik, aşağıdan yukarıya (bottom-up) ve bazen
deneysel doğasından ötürü düzenleme eksikliği bulunmaktadır. Sertifikasyon güçlü bir araç olabilir. Şu
anda bu sertifikasyon, sadece büyük yatırımlarla geliştirilen üretim
tekniklerini fazlaca koruyan yüksek
teknoloji firmaları tarafından yapılmıştır. Bunların gizliliği ve patentleşmesi, genel olarak üç boyutlu
baskının düzenlenmesine katkıda
bulunmamaktadır. Üç boyutlu baskının çalışma ortamında düzenlenmesi aşağıdaki sebeplerden dolayı
yapılmalıdır:
•

Kalite ve Güvenlik Kontrolü

Üç boyutlu baskı, yeni teknikler ve
malzemelerin geliştirilmesinden sürekli etkilenmektedir. Bu, üretilen
üç boyutlu yazıcıların yanı sıra ticari
ürünler ile ilgili de güvenlik riskleri
oluşturur.
• Yükümlülükler
Yeni teknikler ve malzemelerin uygulanmaya başlanması, işveren ile
emekçi arasındaki fikri mülkiyet ve

http://www.explainingthefuture.com/bioprinting.html
http://www.computerworld.com/article/2486998/emerging-technology/bio-printing-human-parts-will-spark-ethical--regulatorydebate.html
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yaratıcı mülkiyet çatışmalarına yol
açabilir. Ayrıca, tasarımların (çoğunlukla) özgürce internet üzerinden
elde edilmesi nedeniyle, kusurlu çalışma veya düşük kaliteli ürünler için
telif hakkı ihlali ve yükümlülükler
ile ilgili yeni riskler bulunmaktadır.
Standart sözleşmeler ve yasal tavsiyeler gerekli olabilir.
• Emekçilerin Refahı
Küresel ekonomi ve üç boyutlu baskı
alanını çevreleyen dinamik yeni bir iş
kurma atmosferi, çalışma saatlerinde daha yüksek talep, esneklik ve sorumlulukla karşı karşıya olan emekçiler için stresli olabilir. Üç boyutlu
baskı endüstrisi çoğunlukla yeni kurulan küçük işletmeler ve yeni mikro
fabrika türlerinden oluştuğu için,
geleneksel sendikalarda çalışanların
örgütlenmesi kısıtlı olmaktadır.
• Sağlık ve Güvenlik
Malzeme kullanımı ve emisyonlar
sağlık riskleri oluşturabilir.
• İş Güvencesizliği
Oldukça yenilikçi bir endüstriyel sektörde, iş güvencesizliği yüksek olabilir. Bu, eğitim olanakları kullanılarak
emekçilerin bilgi ve deneyimlerinin
güncellenmesiyle azaltılabilir.
• Katılım
Üç boyutlu yazıcılar gibi otomatik
makinelerle çalışmak sıkıcı ve stresli
olabilir. Eğitimin, emekçilerin motivasyonu üzerinde olumlu bir etkisi
olabilir. Üç boyutlu baskı alanındaki
emekçiler genellikle nispeten gençtir.
İşverenler ayrıca, sorumluluk paylaşımı ve esnek çalışma koşulları sunarak
emekçilerin motivasyonunu taze tutmak için ilave tedbirler alması gerekir.

3. Eğitim ve Öğretim
Bireysel çalışma ortamıyla ilgili zorlukların yanı sıra, üç boyutlu baskı,
genel olarak işgücü piyasasındaki
eşitliğin sağlanması için inanılmaz
fırsatlar sunmaktadır. Ağ yapıları
ve teknoloji temelli bir bilgi toplumunda yaşıyoruz. Teknolojiye
erişimi ve teknoloji bilgisi olan insanlar ile bunlara sahip olmayanlar
arasındaki bölünme büyümektedir.
Bununla birlikte, üç boyutlu baskı

ve bunun altında yatan üretici hareketi ile birlikte, internet üzerinden
bilgiye erişim ucuz ve nispeten kolaydır. Bu üretici hareketindeki en
önemli ağlar fablablardır. Eğitim ve
öğretim sunmada fablablarla işbirliği yaparak, artan 'teknoloji açığı'
doldurulabilir, ve bu da daha eşitlikçi bir işgücü piyasasına öncülük
edecektir. Bu, bireysellik, açıklık ve
inovasyonun ana hedefler olduğu
Avrupa ekonomik bağlamında özellikle önemlidir.
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ARAŞTIRMA

Karbondioksit (CO2) Lazer Rezonatör
(Işın Üreteci) Üretimi Üzerine
Deneysel Bir Çalışma
Alper Köle1* Nizamettin Kahraman2
Bu çalışma, 90 watt gücünde 10,6
μm dalga boyuna sahip olan ve
metal, pleksiglas, ahşap, kağıt, deri
ve kumaş vb. malzemeleri kesme,
işleme ve markalama gibi prosesleri
yapabilen CO2 Lazer makineler
için gerekli olan karbondioksit lazer
rezonatör (Işın Üreteci) prototip
sistemi yerli imkanlar dahilinde
ülkemize ve imalat sanayimize
sağlayacağı katkılardan ilham
alınarak gerçekleştirilmiştir.
Çalışma “Tübitak 2209-A Sanayiye
Yönelik Lisans Bitirme Tezlerleri”
ve “Karabük Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO)” iş birliği ile
tamamlanarak hayata geçirilmiştir.
Ayrıca, 2017 yılında “Tübitak”
tarafından düzenlenen üniversiteler
arası proje yarışmasında kendi
alanında ikincilik ödülüne layık
görülmüştür.
1
2

Cadem AŞ., Ankara - alperkole@hotmail.com
Prof. Dr., Karabük Üniversitesi, Karabük - nkahraman@karabuk.edu.tr
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1. GİRİŞ
LASER, ‘Light Amplification by the Stimulated Emission of
Radiation’ (Uyarılmış Işık Yayımı ile Işının Kuvvetlendirilmesi) tanımının baş harflerinden oluşmaktadır. Lazer, elektrik
enerjisini elektromanyetik enerjiye çeviren elektro-optik
bir cihazdır. Lazer ışının birçok endüstriyel türleri bulunmaktadır. CO2 lazeri, katı hal (Nd: YAG) lazeri, iyon lazeri,
yarı-iletken diyot lazerler, fiber lazerler ve excimer lazeri
bunlardan bazılarıdır. CO2 lazeri makro ölçüde kaynak ve
kesme işlemlerinde (1-15 mm kalınlıklar için) kullanılır [1].
CO2 lazer rezonatör ise yüksek ve devamlı güç (50kW’a
kadar) elde edilebilen bir ışın üretici sistemidir. Lazer
ışığının oluştuğu bir tarafından tam yansıtma özelliğine
sahip ve diğer tarafından yarı yansıtma özelliğine sahip
aynalarla kapatılmış vakum ortamıdır [2-6].
Bu çalışmada, 90 watt gücünde, 10,6 µm dalga boyuna
sahip, ahşap, kağıt, deri, kumaş vb. malzemeleri kesme ve
markalama işlemleri yapabilecek makineler için gerekli
olan karbondioksit lazer rezonatör prototip sistem tasarımı ve üretimi hedeflenmiştir.

49
2. TASARIM VE PROTOTİP ÜRETİMİ
Çalışmada fiziğin ‘Bhor Atom’ modelinden faydalanılmıştır. Kullanılan gazların yüksek voltajla bombardımanı sonucu valans bandı ve iletim bandından elektron kopararak ışıma elde edilecek ve elektron koparım işlemi sonucu
ortaya çıkan lazer ışını lens ve aynalar yardımıyla kontrollü olarak lazer ışını üretimi yapılmıştır. Bhor atom modelinde koparılan elektronun yaydığı enerji; ışın boyunca
enerji yayılımı özelliği gösterir ve rezonans oyuğu (ayna
eğrilik dereceleri veya şekilleri ve onların birbirine bağlı düzlemlerini içerir) tasarımı ile oluşturulur. Koparılan
elektronun oluşturduğu enerji; Enine Enerji Biçimi’nde
(Transverse Energy Models-TEMs) özgü olan ışını enerji
modelleri içerisinde foton salınımları ile sonuçlanmasından oluşur.

Şekil 1. Prototipin Üç Boyutlu Tasarımı

Soğutucu Kabuk

Pompalanan Su

Çalışmada ışın üretimi için sarf malzeme
Elektrod Bitiş
Plazma Çıkış
Parçası
olarak karbondioksit (CO2) kullanılmıştır.
Bölümü
Verimi %30 arttırmak için ise Helyum (He)
Ayar
ve Azot (N2) karışımı ilave edilmiştir. Isıya Ayna
Bölümü
Soğuk Kabuk
dayanıklı borosilikat malzemeden üretilen
Lazerden
iç içe geçirilmiş iki adet cam tüp kullanılGiden
mıştır. İçteki küçük çapa sahip olan tüpün
Elektroda Giden
Pwr Sply
Pwr Sply Kablosu
(30 mm çapında 1200 mm uzunluğunda)
Kablosu
içerisinden 0.12 bar basınca sahip karbonHV Giriş
dioksit, azot ve helyum (CO2, N2, He) gazlarıDönüştürücüsü
CO2 Girişi
İğne Valfi
nın bir barometre yardımıyla kontrollü olaEgzoz
Gaz Regülatörü Açma - Kapama
rak akışı sağlanarak bu gazlara iki ucundan
Valfi
elektrotlar ile (+) ve (-) kutuplar vasıtası ile
elektrik akımı verilerek fotonlaşma sağlan- Şekil 2. Sistemin Çalışma Prensibi
mıştır. Fotonlaşma sonucu oluşan yüksek
sıcaklığın sisteme vereceği zararları önlemek için dıştaki soğutucu tüp (50 mm çapında 1100 mm uzunluğuna
sahip) içerisinden geçen saf su, bir su motoru yardımı
ile sürekli devridaim ederek sistemin ısınmasını engelleyerek ve çalışma ömrünü uzatmaktadır. Şekil 1’deki üç
boyutlu tasarımda görüldüğü üzere, gaz girişinin olduğu
kısımda %100 yansıtma özelliğine sahip ayna ve diğer
ucunda ise %85 yansıtma özelliğine sahip, merkezinde
lazer çıkışının yapılacağı optik ayna kullanılmıştır. Enine
Enerji Biçimi’nde oluşan ışınların kullanılan aynalardan
yansıması sonucunda, ışın gücünün yükseltilerek bahsi
geçen %85 yansıtma özelliğine sahip çıkış optik aynanın
merkezinden dışarı çıkacak ve bir optiğin içinden geçerek
istenilen lazer ışını elde edilmektedir. Şekil 2’de ise sisteŞekil 3. Düşük Işın Gücüne Sahip Modelin Kurulumu
min çalışma prensibi gösterilmektedir.
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Şekil 4. Prototipin Tamamlanmış Montajı

Şekil 5. Prototipin Lazer Işın Üretimi

Çalışma dört operasyon prosesine ayrılarak gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalardan birincisinde, sanal ortamda
genel tasarımın tamamlanmasının ardından gerekli
olan malzemelerin yurtiçi imkanlarla tedarik veya imal
edilebilirliği ve varılan sonucun bütçeye olan etkileri
değerlendirilmiştir.
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Çalışmanın ikinci aşaması ise şekillendirme ve imalat prosesidir. Bu süreçte lazer başlıklarının alüminyum malzemeden
yüksek hassasiyet ile üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, gerekli sızdırmazlığı ve sistemde kullanılacak olan yüksek voltajın atlama yapmasını engellemek için gerekli ekipmanların üretimi imkanlarımız dahilinde gerçekleştirilmiştir.
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Üçüncü aşama olan birleştirme aşamasında, ilk olarak,
belirlenen ışın gücünden (90 watt) daha düşük bir güçte
(20 watt) sistem kurulmasıyla çalışmanın başında yapılan hesapların mikro boyutta doğruluğu teyit edilmiştir.
Şekil 3’te düşük ışın gücüne sahip modelin kurulumu
verilmiştir.
Çalışmanın son aşamasında ise sistemde kullanılan malzeme ve ekipmanların verimlilik testlerinin yapıldığı, sistemin kurulduğu aşamadır. Bu aşamada Rezonatörün
kontrol ünitesi kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca, güvenlik açısından gerekli görülen taşıyıcı iskelet kurulumu gerçekleştirilmiştir. Son olarak, prototip ile yapılan testlerin
çıktıları değerlendirilmiştir. Şekil 4’te prototipin tamamlanmış montajı, Şekil 5’te ise prototipin Lazer Işın Üretim
görüntüsü verilmiştir.

lazer teknoloji ile ilgilenen sanayi kuruşlarına bir ilham
kaynağı olacağı düşünülmektedir. Eğitim açısından düşünüldüğünde ise çoğu gelişmiş ülkelerdeki eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvarlarında olmayan, ileri
teknoloji imalat sanayisinde sınır tanımayan makinelerin
ana kısmı olan bu prototip ile gerekli deney ve testleri
uygulamalı olarak görmeleri sayesinde ufku geniş, kaliteli
mühendis, tekniker ve teknisyenlerin yetişmesine imkan
sağlanacaktır.
Yapılmış olan bu çalışma ile Tübitak tarafından düzenlenen “2017 Üniversiteler Arası Proje Yarışması"nda, “2241
Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri” kategorisinde
ürün geliştirme alanında “ikincilik ödülünü” kazanmaya
layık görülmüştür.

3. SONUÇ

4. TEŞEKKÜR

Bu çalışma neticesinde üretilen prototip ile karbondioksit lazer ışını, hedeflenen ışın gücünden %13 daha
fazla elde edilmiştir. Ayrıca, profesyonel rezonatörlere
göre daha basit, ergonomik, ekonomik ve yerli imkanlarla üretilmesi ve en önemlisi de gelişime açık olması en
büyük avantajıdır. Bunun yanı sıra, lazer teknolojisinde
dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için ülkemiz adına bir
başlangıç olacaktır.

Bu çalışmaya desteklerinden dolayı Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu ve Karabük Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi’ne teşekkür ederiz.

Ayrıca, tamamlanan prototipin geleneksel rezonatörlerden farklı bir tasarıma sahip olması ve tekrarlı gaz dolumuna olanak sağlaması ve de yansıtıcı optik aynalarının
değişimi/bakımı gibi işlemlere olanak sağlaması çalışmanın katma değerini daha da yükseltmektedir. Üretilen
prototipin araştırma sürecinin başarıya tamamlanmasıyla
birlikte, geliştirme sürecinde yapılması gereken ön çalışma ve hazırlıklarda tamamlanmıştır.
Çalışmanın basitliği sayesinde kolay oluşturulabilen bu
sistem, sanayide kullanılan lazer makinelerine entegre
edilebilir, prototipin geliştirilmesiyle ülkemizdeki imalat
sanayisine yeni katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, çalışmanın
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ARAŞTIRMA

Soğuk Presleme ve Sinterlemenin
Alüminyum-Grafen Nanoplate
Toz Bileşiklerinin Mekanik
Özelliklerine Etkisi
Onur Akkurt 1*, Uğur Çavdar 2
Toz metalurjisi (T/M), metal tozlarının yüksek basınç ve sıcaklıkla
dayanıklı parçalar haline getirilmesi yöntemi olarak tanımlanır.
Bu doğrultuda, yapılan çalışmada
alüminyum ve grafen tozları, farklı
oranlarda karıştırılmış ve geleneksel metot ile sinterlenmiştir. Toz
karışımları homojen bir dağılım
eldesi için V-tipi karıştırıcıda 35 d/
dk’lık devirle 2 saat boyunca karıştırılmıştır. Karışımlar tek eksenli-tek
tesirli presleme cihazında 400 MPa
basınçta soğuk presleme yöntemi
ile preslenmiştir. Sinterleme işlemi
620°C sıcaklıkta, 1 saat süre ile argon gazı altında gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen numunelerin yoğunluk,
yüzey pürüzlülük, aşınma sonrası
ağırlık kayıpları ve sertlik değerleri
belirlenmiştir. SEM, EDX ve XRD
analizleri yaptırılmış ve elde edilen
sonuçlar irdelenmiştir.
1
2

1. GİRİŞ
Toz metalurjisi (T/M) yöntemiyle üretilen metal esaslı makine parçalarının kullanımı sanayi üretiminde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Toz metalurjisi, çeşitli üretim süreçlerinin yardımıyla farklı boyut ve biçimlerde
şekillendirilebilme özelliğine sahip metal tozlarını dayanıklı ve istenilen özelliklere sahip parçalara dönüştüren modern bir üretim yöntemidir. Bu parçalar, genellikle ısıl işlem yapılmadan sinterlenmiş halde
kullanılmaktadırlar [1].
Günümüzde toz metalurjisi yöntemiyle parça üretimi giderek bilinen
üretim yöntemlerinin yerini almaktadır. Alüminyum ve alüminyum
alaşımları da düşük yoğunlukları, yüksek dayanımları, kolay işlenebilirlikleri, yüksek ısı ve elektrik iletkenliğine sahip olmaları gibi özelliklerinden dolayı geniş bir uygulama ve kullanım alanı bulmaktadır. Alüminyum alaşımları özellikle otomotiv ve havacılık endüstrisinde tercih
edilmektedir. Otomotiv endüstrisinde kullanılan ve toz metalurjisi ile
üretilen parçalar dişlilerde, çarklarda ve bağlantı millerinde yaygın bir
biçimde kullanılmaktadır. Daha önce üretilen birçok parça için geleneksel olarak demir tozu tercih edilirken, son dönemde ağırlık avantajı
dolayısıyla alüminyum alaşımlarının kullanımı giderek yaygınlaşmıştır.
Genel olarak, alüminyum tozunun sinterlenmesinin zorluğundan ve
özelliklerinin de zayıflığından söz edilebilir; ancak bazı elementlerin
ilave edilmesi ile alüminyum tozlarının preslenmesi ve sinterlenmesi
kolaylaşmaktadır. Bu nedenle alüminyum alaşımlarının, preslenmesi
ve sinterlenmesine bağlı olarak elde edilen mukavemet ve yoğunluk
değerleri geliştirilebilmektedir [2].

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Manisa - onurakkurt@windowslive.com
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Manisa - ugur.cavdar@cbu.edu.tr
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Toz metalurjisinin en ayırt edici özelliği ise metal esaslı parçaların ergitme işlemi yapılmadan toz malzemeler
kullanarak ihtiyaca uygun bir şekilde istenilen boyutlarda
şekillendirilmesidir [3].
T/M yönteminde işlem sırası, toz şeklindeki malzemelerin
preslenerek ön şekillendirilmesi ve daha sonra yüksek sıcaklıklarda ve koruyucu bir atmosfer altında sinterlemesi
şeklindedir. Sinterleme sırasında preslenmiş olan tozlar
yayınma bağı ile bağlanarak parça mukavemetinde artış
sağlanır. Bu yöntemde kaliteli bir üretim sağlanabilmesi,
metal tozlarının saflık derecesine; bir başka deyişle tozların kalitesine bağlıdır. Kullanılan metal tozlarının boyutları mikrometre (1 – 100 μm) seviyesindedir. Presleme
işlemi oda sıcaklığında (soğuk presleme ile) ve bazen de
yüksek sıcaklıklarda (sıcak presleme ile) yapılır. Sinterlenmiş parçaların yoğunluğunu, boyut ve biçim uyumunu/
hassasiyetini arttırmak amacıyla yeniden presleme işlemi
uygulanabilir. İstenirse, presleme sonrasında sinterleme
işlemi de tekrarlanarak hem presleme sırasında oluşan
artık gerilmeler giderilir hem de yayınma bağı kuvvetlendirilebilir. Bazı durumlarda sinterlenmiş parçalara plastik
şekil verme yöntemleri de uygulanabilir. Toz metalurjisi
ile üretilen parçaların büyük kısmında elde edilen boyut
hassasiyeti ve yüzey kalitesi talaşlı işlem gibi ilave işlemlere olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır [1].
Alaşım Elementleri

Temel Toz

Yağlayıcılar

Karıştırma
Metal Tozların Üretimi

Sinterleme
Birleştirme
İşlemleri
Talaşlı
İmalat
Yeniden Isıtma
SIZING

Boyutlandırma
Kaplama
Işıl İşlem

Şekil 1. Toz Metalurjisi Yöntemiyle Parça Üretimi Akış Şeması [4]

Sinterleme işlemi ise toz metalurjisi yönteminin en karmaşık konusudur. Bununla beraber sinterleme işlemi
yüksek performanslı bir parça elde edilmesini sağladığı
için toz metalurjisinin en önemli tekniğidir [5].
Sinterleme, yüksek sıcaklıklarda toz parçacıklarını/partiküllerini birbirine bağlayan ve malzemenin mukavemet
değerinin artmasını sağlayan ısıl işlemdir. Bu işlem ergime noktası altındaki sıcaklıklarda katı-hal atom taşınım
olaylarıyla meydana getirilebilir. Mikroyapısal ölçeklerde
incelenirse, bu birleşmenin partiküller arasında gerçekleşen boyun verme oluşumuyla gerçekleştiği görülebilir.
Böylece boyun büyümesi meydana gelir. Bu boyun büyümesi ile malzemenin özelliklerinde değişimler meydana gelebilir [6].
Çalışmamız öncesinde incelediğimiz akademik makale
ve tezlerde, alüminyum ve grafen bazlı karışımlarla ilgili
yeterli bilgi olmaması bizi üstün özelliklere sahip bu iki
malzemeye yönelik çalışmaya teşvik etmiştir. İncelenen
çalışmalarda alüminyum içerisine genel olarak alümina,
zirkonyum, bor karbür, silisyum karbür, bakır ve grafit
gibi malzemeler eklenerek çok farklı basınç ve sıcaklık
değerlerinde sinterleme işlemi gerçekleştirilmiş ve elde
edilen numunelerin mekanik özellikleri irdelenerek bizim de varmış olduğumuz sonuçlara paralel bulgular
elde edilmiştir [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
Yapılan çalışmada; hızla gelişen, klasik ve bilinen üretim
yöntemlerinin yerini alan toz metalurjisi yönteminde
klasik sinterleme tekniği ile alüminyum-grafen nanoplate tozlarından imal edilmiş deney numunelerindeki
mekanik özelliklerin değişimi ve gelişiminin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.

Presleme

Tekrar Presleme

Bu yönteme ait üretim basamakları Şekil 1'de gösterilmiştir.

Ürün

Bu doğrultuda, değişik birleşim oranlarına sahip alüminyum ve grafen nanoplate tozlarından soğuk presleme
tekniği ile 3 farklı numune üretilmiş olup deney numunelerinin aşınma sonrası ağırlık kayıpları, yoğunluk, yüzey pürüzlülük ve sertlik değerleri elde edilmiş ve karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. Ayrıca, söz konusu deney
numunelerinin taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri, EDX analiz sonuçları ve X-ışın kırınımı (XRD)
deney sonuçları ayrıntılı olarak verilmiştir.
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1.1 Toz Metalurjisi Yönteminin Avantaj,
Dezavantaj ve Sınırları
Toz metalurjisinin önemi, geleneksel üretim yöntemleri
olan döküm, talaşlı imalat ve plastik şekil verme yöntemleri ile şekillendirilmesi oldukça zor olan çeşitli metal ve
metal olmayan alaşım parçalarının kolaylıkla ve ekonomik bir şekilde ürün haline getirilebilmesinden kaynaklanmaktadır.

ve fiziksel özelliklerini iyileştirmek için ek işlemler gerekebilir.
• Üretim için gerekli olan kalıpların üretim maliyetleri
yüksektir.
• Kalınlık/çap oranı çok büyük olan parçaların üretiminde zorluklar vardır. Parça boyutları, pres kapasitesinin
belirlediği sınırlarda olmak zorundadır. Aynı zamanda
homojen yoğunlukların elde edilebilmesi için parça
boyutlarında sınırlamalar olmaktadır.

Toz metalurjisi diğer üretim yöntemleri ile karşılaştırıldığında aşağıdaki avantajları ortaya çıkmaktadır [14]:

• Preslenen parçaların geometrisinin kalıptan bozulmadan çıkabilecek şekilde olması gerekmektedir.

• Üretim hızı oldukça yüksek olup ihtiyaç duyulan işçilik
süresi azdır. Bu yönden seri imalata uygundur.

• Presleme aşamasında heterojen basınç dağılımı nedeniyle parça kesiti boyunca yoğunluk ve özelliklerde
farklılıklar görülebilmektedir.

• Karmaşık şekilli ve hassasiyet gerektiren parçalar kolaylıkla üretilebilir.
• Birbiri içinde çözünmeyen farklı karakterdeki malzemeler bir araya getirilerek üretim yapılabilir. Bu açıdan
yoğunluk ve ergime noktasındaki farklılıklar nedeniyle başka yöntemlerle üretimi mümkün olmayan
alaşım veya karışımlar, bir diğer ifadeyle kompozitler
imal edilebilir.
• Üretilen malzemeler üstün fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir. Üretilen parçaların tane boyutu küçük,
çekme mukavemeti yüksek ve işlenebilirlik kabiliyeti
yüksektir.
• Toz metalurjisiyle üretimde malzeme kaybı oldukça
azdır. Döküm ve talaşlı imalat yöntemlerinde meydana gelen malzeme kaybı düşünüldüğünde büyük
ölçüde malzeme tasarrufu sağlar. Ergitme kayıpları
yoktur.
• Toz metalurjisi ile üretilen parçalara genellikle talaşlı
imalat gibi ek işlemler gerekmez.
• Üretimin hızlılığı, malzeme israfının az olması ve işçiliğin az olması nedeniyle ekonomik bir üretim sağlar.
• Dar toleranslarda düzgün yüzeyli parçalar üretilebilir.
• Aşınma dayanımını arttırmak için gözeneklere yağ
emdirilebilir.
• Hızlı katılaştırılmış toz üretimi yapılabilir.
Toz metalurjisi yukarıda bahsedilen avantajların yanında
aşağıda belirtilen bazı dezavantajlara da sahiptir [14]:
• Mikroyapı içerisinde gözeneklerin bulunmasından
dolayı bazı yöntemlere göre bazen düşük mekanik
özellikler elde edilebilir. Üretilen parçaların mekanik
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• Metal tozları ingot halindeki malzemelerden daha pahalıdır.
• Seri üretim yapılmazsa üretim ekonomik değildir.
• Boyut toleransları talaşlı işleme göre biraz daha azdır.
Toz metalurjisi yönteminde uygulanan presleme ve sinterleme işlemleri ile birçok metalde teorik yoğunluğun
ancak %80’ine ulaşılabilir. Yeniden presleme ile teorik yoğunluğun ancak %90’ı ve daha üstüne çıkarılabilir. Ayrıca,
elde edilebilen en büyük yoğunluk parçanın boyutları ile
biçimine de bağlıdır [1]. Genellikle 20 kg’a kadar toz metal parça üretimi yapılabilmektedir [14]. Bu durumlar toz
metalurjisi yönteminin sınırlarını belirleyen önemli parametrelerdir.

2. ALÜMİNYUM VE GRAFENE AİT GENEL ÖZELLİKLER
2.1 Alüminyum ve Alaşımları
Alüminyum, demir ve çelikten sonra kullanım alanı en
yaygın olan metalik bir mühendislik malzemesidir ve düşük yoğunluğu, iyi bir iletken olması ve hafifliği nedeniyle
etkin bir şekilde enerji tasarrufu sağlamakta ve özellikle
hava ve kara taşıtları üretiminde sıklıkla tercih edilmektedir [15].
Periyodik tabloda hafif metaller sınıfında olan alüminyum
elementi, bileşikler halinde yerkabuğunun yaklaşık %8’ini
oluşturur ve bu haliyle doğada en çok bulunan 3. elementtir. Alüminyum elementinin hammaddesi olan boksit rezervleri, günümüzdeki tüketim hızına göre yaklaşık 3000
yıl daha yetecek miktardadır. Ayrıca, son yıllarda tüketime
sunulan alüminyumun %30'u alüminyum hurdaların geri
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dönüşümünden elde edilmektedir. Oksijen ve silisyumdan
sonra doğada en çok bileşiği bulunan metal malzemedir.
1886’da Amerika Birleşik Devletleri’nde Charles Martin
Hall’un alüminyum oksidi elektrolitik işlemler sonucu
elde etmesiyle kullanılmaya başlanan alüminyum daha
sonra Fransa’da Paul Heroult tarafından elektroliz yöntemiyle elde edilmiştir. Günümüzde de alüminyum genellikle elektroliz yöntemiyle elde edilmektedir [16].

Tablo 1. Saf Alüminyuma ait Özellikler [17]
Özellik

Değer

Atom Numarası

13

Atom Ağırlığı (g/mol)

26.98

Atom Yarıçapı (A°)

1.82

İyon Çapı (A°)

0,86

Kristal Yapısı

Yüzey Merkezli Kübik

Yoğunluk (g/cm3) (20°C’de)

2.6989

Ergime Sıcaklığı (°C)

660.2

Özgül Isısı (JK-1/g)

0.90

Isıl İletkenliği (WK-1/m)

237

Lineer Genleşme Katsayısı (106/K)

23.86

Elastisite Modülü (GPa)

68.3

Elektrik iletkenliği (mΩ-1/mm2)

37.6

Sertliği (HB)

~21

Çekme Dayanımı (MPa)

<80

Poisson Oranı

0.34

Alüminyum için talep edilen üretim ve tüketim miktarlarındaki yüksek artış hızının sebepleri; alüminyumun yoğunluğunun düşük olması, yüksek ısı ve elektrik iletkenliği
özelliğinin olması, iyi ışık ve ısı yansıtıcılığı, sıcak ve soğuk
olarak sınıflandırılabilecek işlemler yardımıyla şekillendirilebilme kolaylığı ve ısıl işlemlerle ulaşılabilen farklı ve opsiyonel mukavemet özellikleri olarak belirtilebilir [16].
Saf alüminyuma ait özellikler Tablo 1'de verilmiştir.
Alüminyumun saflık derecesi arttıkça, oluşturduğu alaşımın sertlik değeri düşer, kristalleri büyür, ergime derecesi yükselir, çekme mukavemeti ve yoğunluğu azalır,
ısıl iletkenliği, viskozitesi ve plastik şekil değiştirme özelliği artar [16].
Alüminyum metaline eklenen çeşitli alaşım elementlerinin fiziksel ve mekanik özellikler üzerindeki etkileri Tablo
2'de özetlenmiştir.

Tablo 2. Alüminyum Metaline Eklenen Çeşitli Alaşım Elementlerinin Fiziksel ve Mekaniksel Özellikler Üzerindeki Etkileri [16]
Nitelikler

Cu

Si

Mg

Zn

Ni

Co

Ti

Kopma Mukavemeti

++

+

+

++

+

+

+

Elastiklik

++

+

-

+

-

Sertlik

++

-

-

+

Isıya Dayanıklılık

++

++

Kaynak Kabiliyeti

-

++

+

-

-

+

+

Talaş Kaldırma ile İşlenebilirlik

++

-

+

+

+

++

+

++

Elastisite Modülü

+

++

-

+

+

+

-

Döküm Kabiliyeti

+

++

-

+

-

-

Süneklik

-

--

+

Korozyon Direnci

-

++

++

++ : çok iyi

+ : iyi

Mn

Fe

Cr
-

+

+

+
+

++
+
+

+

+

--

- : ortanın altında
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2.2 Grafen Nanoplate
Karbon, yerkabuğunda yaygın olarak bulunan ve aynı zamanda 0 boyuttan 3 boyuta kadar izomerleri olan tek elementtir. Karbon elementinin atom sayısı 6’dır. Periyodik
cetvelin 4A grubunda yer alır. Elektronik konfigürasyonu
1s22s22p2 şeklindedir ve dört tane değerlik elektronuna
sahiptir [18].
Karbon atomları kovalent bağ ile birbirine bağlanır ve
bağlanmaya katılan elektron sayısına göre üç farklı şekilde bağlanma gösterirler. Bu üç farklı bağlanma sp1, sp2 ve
sp3 biçimindedir. Bu bağlanmalar incelenecek olursa, sp1
ile tanımlanan bağlanmada, karbon atomları birbiri ile
doğrusal bir geometri oluşturur ve her atomda 2 adet bağ
bulunur. sp2 ile tanımlanan bağlanmada, karbon atomları
birbiri ile üçgen bir geometri oluşturur ve her atomda 3
adet bağ bulunur. sp3 ile tanımlanan bağlanmada ise karbon atomları birbiri ile piramit bir geometri oluşturur ve
her atomda 4 tane bağ bulunmaktadır [18].
Karbonun, 0 boyutlu (0B) ve 1 boyutlu (1B) yapıları nanometre seviyesinde oldukları için bu yapılara nano yapılar denir. Söz konusu bu nano yapıları anlamakta grafen
çok önemlidir [18]. Grafen, bir atom kalınlığındaki karbon
atomları tabakasıdır [17]. Ayrıca grafen, karbon atomlarının meydana getirdiği altıgen yapıların bal peteği biçiminde düzenlenmiş iki boyutlu halidir [18].

Şekil 2. Karbon Yapılarının Gösterimi [18]

0 boyutlu (0B) olan fullerenler karbon atomlarının küresel
olarak düzenlenmesinden meydana gelmiştir. 1 boyutlu
(1B) olan karbon nanotüpler, grafenin silindir şeklindeki
rulo hali olarak düşünülebilir. Grafit ise grafen tabakalarının üst üste konularak oluşturduğu yapılardır [18].
Şekil 2 ve 3’te karbon yapılarının gösterimi verilmiştir.
Kullanmakta olduğumuz kalem uçları grafen katmanlarından meydana gelmektedir. Grafen, bir atom genişliğindeki karbon tabakadan oluşmaktadır ve saydam olan bu
tabaka, elektrik ve ısıyı yüksek düzeyde iletmektedir [19].
Grafen, günümüzde bilinen en ince malzemedir. Isıyı iyi
şekilde iletmesi, içerisindeki elektronların kolayca hare- Şekil 3. Karbon Yapılarının Gösterimi [18]
ket edebilmesi, en küçük atomu bile geçirmeyen 2 boyutlu sık kafes yapısı, vücut sıvılarında yapısı bozulmadan
tantin Novoselov tarafından ilk defa üretilmiş ve grafenin
bulunması, bilinmeyen yeni bir malzeme sınıfının keşfekalabilmesi gibi üstün özelliklere sahiptir [20].
dilmesine de imkân vermiştir [19].
Grafen 2004’te İngiltere’de bulunan Manchester
Şekil 4'te, grafen malzemeye ait taramalı elektron mikrosÜniversitesi’nde Prof. Dr. Andre Geim ve Prof. Dr. Kons-
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•

Grafen, günümüzde keşfedilen en ince malzeme olmasının yanında mekanik özellikleri de en iyi olan
malzemedir. Günlük yaşantımızda yaygın bir şekilde
kullanılmakta olan çelikten yaklaşık 100 misli daha
güçlüdür.

•

Grafen, ısı ve elektriği çok iyi iletebilen bir malzemedir. Bu noktada yine bir karbon allotropu olan elmastan daha iyi bir ısı iletkenidir.

•

Atomları çok sıkı bir şekilde dizilmiş olan grafenin içerisinden en küçük atom boyutuna sahip olan helyum
elementi dahi geçemez. Bu özelliğine rağmen grafen
kolayca şekil verilebilen bir malzeme ve değişik formlardaki malzemelerin yüzeyi grafen yardımıyla kolayca kaplanabilmektedir.

•

Grafen optik alanında çok özel bir malzemedir. Işık
tayfının bütün dalga boylarındaki (mor ötesinden kızıl
ötesine) ışıkları aynı derecede soğurabilmektedir.

Şekil 4. Grafen Malzemeye ait SEM Görüntüsü [21]
Tablo 3. Grafene ait Fiziksel Özellikler [17]
Özellikler

Değer

Hibrit Şekli

sp2

Tabaka Sayısı

Tek Tabakalı

Kristal Yapısı

Hegzagonal

Boyut

2

Saflık Derecesi (%)

99

Kütlesel (bulk) Yoğunluk (g/cm3)

•

Kaydırma (katman ayırma/mekanik eksfolasyon) yöntemi,

~0.3

•

Epitaksiyel büyütme (UHV) yöntemi,

Gerçek Yoğunluk (g/cm3)

2,25

•

Kimyasal buhar biriktirme (CVD) yöntemi,

Kalınlık (nm)

~1-2

•

Silisyum-karbon yöntemi ve

Yüzey Alanı (m /g)

2600

•

Kimyasal ayrıştırma yöntemi olarak sıralanabilir [18].

Yüksek Sıcaklık Direnci

-75 +200°C arasında özellikleri değişmiyor.

Termal İletkenliği (WK /m)

4840-5300

Elektron Hareketliliği cm2/(V.s)

~2.5x105

Elastisite Modülü (TPa)

~1

2

-1

kobu (SEM) ile elde edilen 50 bin büyütme oranına sahip
görüntü bilgilerinize sunulmuştur.
Grafene ait fiziksel özellikler ise Tablo 3'te verilmiştir.
Grafen malzemeye ait olan üstün özellikler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır [17, 18, 19]:
•

Grafenin üretilmesinde yaygın olarak beş yöntem kullanılmaktadır. Bunlar;

Elektronlar grafen içerisinde kütleleri yokmuş gibi hareket ederler. Bu özellik grafen içerisinde elektronların
fotonlar gibi davranabilmesini sağlamaktadır. Böylece
elektronlar saniyede 800 km gibi bir hızla hareket edebilmektedirler. Örnek vermek gerekirse, elektronların
grafen içerisindeki hızı, silikon malzemedeki hızından
100 kat daha fazladır.

Grafen malzemesinin keşfi daha çok yeni olmasına rağmen günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır
[19]. Hâlen tam olarak tüm özellikleri ve üstünlüklerinin
anlaşılamamış olmasına rağmen grafen malzemesinin gelecekte yaygın bir şekilde tercih edileceği kesindir [22].
Grafenin elektrik iletkenlik özelliği nispeten daha dikkat
çekicidir. Grafenden üretilmiş transistörlerin günümüzde kullanılmakta olan silikon malzemeden imal edilmiş
transistörlere göre daha hızlı ve daha küçük boyutlu olacağı öngörülmektedir [22]. Transistörlerde oluşacak bu
gelişme doğrudan kullanmakta olduğumuz elektronik
eşyaların performans ve boyutlarına olumlu yönde etki
edecektir.
Grafenin kolay şekil alabilmesi ve çelikten bile çok daha
mukavemetli bir ürün olmasından dolayı özellikle askeri teçhizat (kurşungeçirmez yeleklerin üretiminde), uçak
ve otomotiv endüstrilerinde geniş bir kullanım alanı bul-
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maktadır. Ayrıca, vücut sıvılarında bozulmadan kalabilmesinden dolayı akıllı ilaç teknolojileri alanında biyoloji
biliminde kendisine yer bulabilmektedir [19].
Grafen hem şeffaf olduğu hem de elektriği iyi bir şekilde
iletebildiği için dokunmatik ekranlarda, ışık panellerinde,
güneş pillerinin elektrotlarında, lityum iyon pillerde anot
ve elektrot malzemesi olarak kullanılabilir [22].

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Deneysel çalışmada, alüminyum ve grafen tozları çeşitli
oranlarda karıştırılmış ve numuneler geleneksel metot ile
sinterlenmiştir.
Çalışmada kullandığımız alüminyum tozu nano boyutlu
ve %99 saflıktadır. Toz boyutu, en yüksek 100 mikrondur.
Takviye elemanı ve ikinci temel maddemiz olan grafen
tozu (GNP – graphene nanoplatelets) 47132 numaralı
Alfa Aesar markadır.
Çalışmada, alüminyum tozunun içerisine ağırlıkça %2,
%1 ve %0 oranlarında grafen tozu karıştırılmış ve toplam
ağırlıkları 5 gr olan toz karışımları elde edilmiştir. Toz karışımları tartıldıktan sonra, V-tipi karıştırıcıda homojen bir
karışım elde etmek, grafenin alüminyum içerisinde daha
iyi dağılmasını sağlamak ve topaklanmasını önlemek
amaçlarıyla 35 d/dak devirle 2 saat boyunca karıştırılmıştır. Karıştırma işleminden sonra tozlar, kalıpta tek eksenli
ve tek tesirli pres cihazı yardımıyla 400 MPa basınç altında
soğuk presleme yöntemi ile preslenmişlerdir.

tutulmuştur. Sinter atmosferi olarak argon gazının tercih edilmesinin nedeni nötr bir atmosfer ortamı oluşturabilmesinden kaynaklanmaktadır. Sinter atmosferinin;
parçada oluşabilecek yüzey reaksiyonlarını önlemek, sinterlenecek parçayı oksit filmlerinden, yabancı maddelerden arındırmak ve sinterlenecek parça ile alaşım yaparak
sinterlemeyi hızlandıracak bir veya birden fazla element
sağlamak gibi görevleri vardır.
Deney numunelerine, içeriklerindeki grafen oranına bağlı
olarak C2, C1 ve C0 malzeme kodları verilmiştir ve bundan
sonra verilen sonuçlar bu kodlara bağlı şekilde sunulacaktır.
Tablo 4'te, deney numunelerimizi elde ederken kullandığımız parametreler özet halinde verilmiştir.

3.1 Yoğunluk Değerlerinin Belirlenmesi
(Arşimed Deneyi)
Geleneksel metot ile sinterleme işlemi sonrasında elde
ettiğimiz numunelerin ilk olarak yoğunluk değerleri belirlenmiştir. Bu amaçla öncelikle numunelerimize kaynatma
işlemi ve ardından oda sıcaklığında soğutma işlemi uygulanmıştır. Kaynatma işlemiyle numunelerdeki gözeneklerin içerisinde bulunan havanın ortamdan uzaklaştırılması
amaçlanmıştır.
Alüminyumun teorik yoğunluğu 2,6989 g/cm3 ve grafenin teorik yoğunluğunun 2 g/cm3 olarak bilinmektedir.
Arşimed deneyinde ölçülen yoğunluk değerleri ve yüzde
Tablo 5. Deney Numunelerin Teorik, Ölçülen ve Yüzde Yoğunlukları

Soğuk preslenen kompakt numuneler 620°C sıcaklıkta kontrollü argon atmosfer altında 1 saat süreyle 2 kW
güce sahip sinterleme fırınında sinterleme işlemine tabi
Tablo 4. Deney Numunelerin Üretilmesinde Kullanılan Parametreler
Alüminyum

Takviye Toz

Grafen Nanoplate

Karıştırma Devri

35 d/dak

Karıştırma Süresi

2 saat

Karışım Miktarı

5 gram

Presleme Türü

Soğuk Presleme

Presleme Basıncı

400 MPa

Sinterleme Sıcaklığı

620°C

Sinterleme Süresi

1 saat

Sinter Atmosferi

Argon
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Teorik Yoğunluk
(g/cm3)

Ölçülen Yoğunluk
(g/cm3)

Yüzde Yoğunluk
(%)

C0

2,6989

2,222

82,3

C1

2,6919

2,547

94,6

C2

2,6849

2,446

91,1

Yüzde Yoğunluk (%)

Yüzde Yoğunluk

Ana Toz

Kodlar

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

94,6

91,1

C1

C2

82,3

C0

Numune Kodları

Şekil 5. Deney Numunelerinin GNP Oranına Göre % Yoğunluk Değişimleri
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yoğunluk değerleri Tablo 5’te verilmiştir. Şekil 5'te de yoğunluk değişimi grafiği bilgilerinize sunulmuştur.

nucu elde edilen değerlerin, grafen içeriğine göre değişimini gösteren grafik Şekil 6’da verilmiştir.

3.2 Yüzey Pürüzlülüğü Testi

3.4 Aşınma Testi

Her bir numunenin üç farklı noktasından ölçümler yapılmıştır. Bu testte Ra, Ry ve Rz parametreleri ölçülmüştür. Buradaki Ra aritmetik ortalama sapmayı; Ry maksimum profil yüksekliği ve Rz de beş tane en yüksek ve beş tane en
alçak noktanın ortalamasını göstermektedir. Tablo 6’da
ölçülen değerler verilmiştir.

Aşınma testinde aşındırıcı olarak disk on ball tipinde tungsten karbür (WC) malzemesinden yapılan 6 mm çaplı bilyalar kullanılmıştır. Aşınma testi sonucu numunelerde
meydana gelen ağırlık kayıpları belirlenmiş ve Şekil 7'de
deney numunelerinin aşınma sonrası ağırlık kayıpları grafik halinde verilmiştir.

Kodlar

Ra (μm)

Ry (μm)

Rz (μm)

C0

0,51

6,95

4,85

C1

1,65

15,56

10,11

C2

1,78

17,45

12,76

3.3 Vickers Sertlik Ölçüm Deneyi
FM 700 marka mikrosertlik cihazında, 10 kgf kuvvet değeri kullanılarak gerçekleştirilen sertlik ölçüm deneyi so-

Yüzey Sertlik Değerleri

Yüzey Sertlik Değerleri (HV)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

68

65

39

C0

C1

C2

Numune Kodları

Şekil 6. Ölçülen Değerlerin GNP İçeriğine Göre Değişimi

Aşınma Sonrası Ağırlık Kayıpları

Tablo 6. Deney Numunelerinin Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri

Aşınma Sonrası Ağırlık Kaybı (gr)
0,07

0,0602

0,06
0,05
0,04
0,03

0,0258

0,0262

C1

C2

0,02
0,01
0

C0

Numune Kodları

Şekil 7. Deney Numunelerinin Aşınma Sonrası Ağırlık Kayıpları

3.5 SEM ve EDX Analizleri
Yapısında ağırlıkça %2, %1 ve %0 oranlarında grafen bulunan deney numunelerimize Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Elektron Mikroskobu Birimi’nde,
taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizi yaptırılmıştır.
Ayrıca, yapısında ağırlıkça %2 oranında grafen bulunan
deney numunesine EDX analizi de yaptırılmıştır.
SEM analizi sonucunda her bir numune için bin, 5 bin,
10 bin ve 50 bin büyütme oranına sahip görüntüler elde
edilmiştir.

Şekil 8. C2, C1 ve C0 Kodlu Numuneler İçin Alınan Bin Büyütme Oranına Sahip SEM Görüntüleri
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Şekil 9. C2, C1 ve C0 Kodlu Numuneler İçin Alınan 5 Bin Büyütme Oranına Sahip SEM Görüntüleri

Şekil 10. C2, C1 ve C0 Kodlu Numuneler İçin Alınan 10 Bin Büyütme Oranına Sahip SEM Görüntüleri

Şekil 11. C2, C1 ve C0 Kodlu Numuneler İçin Alınan 50 Bin Büyütme Oranına Sahip SEM Görüntüleri

Şekil 8'de sırasıyla C2, C1 ve C0 kodlu numuneler için alınan
bin büyütme oranına sahip SEM görüntüleri verilmiştir.
Şekil 9'da sırasıyla C2, C1 ve C0 kodlu numuneler için
alınan 5 bin büyütme oranına sahip SEM görüntüleri
verilmiştir.

Şekil 12'de C2 kodlu numune için yaptırılmış olan EDX
analiz sonucu verilmiştir. Analizi gerçekleştirilen nokta,
görüntü üzerinde yeşil nokta ile belirlenen bölgedir.

3.6 XRD Ölçümü ve Analizi

Şekil 10’da sırasıyla C2, C1 ve C0 kodlu numuneler için
alınan 10 bin büyütme oranına sahip SEM görüntüleri
verilmiştir.

Deney numunelerinden içeriğinde %2 oranında grafen
bulunan, C2 kodunu vermiş olduğumuz numuneye Ankara Üniversitesi Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde XRD ölçümü ve analizi yaptırılmıştır.

Şekil 11'de sırasıyla C2, C1 ve C0 kodlu numuneler için
alınan 50 bin büyütme oranına sahip SEM görüntüleri
verilmiştir.

Numunelerde ölçümler 2θ=10° ile 2θ=80° aralığında ve
0,2°’lik açı adımı ile yapılmıştır. Elde edilen ölçüm verisi
Şekil 13’te grafik halinde verilmiştir.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



OCAK 2018



www.mmo.org.tr

61

Şekil 12. C2 Kodlu Numune için Yaptırılmış Olan EDX Analiz Sonucu

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Şekil 13. C2 XRD Ölçüm Verileri Grafiği

Sinterleme işleminden sonra toz metal numunelerimizin
yoğunluk değerleri incelendiğinde, alüminyum tozu içerisindeki grafen miktarının ağırlıkça artışının yoğunluğu da
arttırdığı sonucu rahatlıkla çıkarılabilir. İçeriğinde %0 oranında grafen bulunan numunede yoğunluk %82,3 iken içeriğinde %1 oranında grafen bulunan numunenin yoğunluk
değeri %94,6’dır. Bu keskin yoğunluk artışının nedeni bu
aşamada toz karışım oranının ideale yakın olması ve bu karışım oranı için sinterleme sıcaklığı ve süresinin uygun olmasıdır. İçeriğinde %2 oranında GNP bulunan numuneden
itibaren yoğunluk değerinde azalma görülmektedir.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



OCAK 2018



www.mmo.org.tr

62
Alüminyum esaslı grafen katkılı nano numunelerin yüzey
pürüzlülüğü değerleri incelendiğinde, karışım oranındaki grafen miktarı arttıkça yüzey pürüzlülüğü değerlerinin
arttığı görülmüştür. Karışımdaki ağırlıkça GNP miktarı artışı, numune yüzeylerinde grafen nanoplate partiküllerinin daha yoğun bir şekilde yerleşmesini sağlayarak yüzey
pürüzlülük değerlerinde artışa sebep olmuştur.
Al – GNP parçaların sertlik değerleri incelendiğinde, sertlik değerlerinin içeriğinde %1 oranında grafen bulunan
deney numunesine kadar, aynı yoğunluk değerlerinde
olduğu gibi grafen miktarı arttıkça keskin bir şekilde arttığı tespit edilmiştir. En yüksek sertlik değeri içeriğinde
%1 oranında grafen içeren nano parçada elde edilmiştir.
Ağırlıkça %1’den fazla GNP içeren numunenin sertlik değeri bir miktar düşmüştür.
Böylelikle yoğunluk ve sertlik değerleri incelendiğinde,
optimum grafen miktarının ağırlıkça %1 oranında olması gerektiği tespit edilmiştir. GNP tozunun pahalı olmasından ötürü %1 oranının üzerinde grafen içeren parça
üretim maliyeti daha fazla olacağından optimum karışım
değerinin %1 olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.
İçeriğinde grafen bulunmayan C0 kodunu verdiğimiz saf
alüminyum numunede ağırlık kaybı 0,0602 gr iken, içeriğinde %1 oranında grafen bulunan C1 kodunu verdiğimiz numunede ağırlık kaybı 0,0258 gr’a gerilemiştir. Ağırlıkça %1 GNP katkılı kompozitin aşınma dayanımında, saf
alüminyuma göre yaklaşık olarak %60 oranında iyileşme
görülmüştür. Böylelikle ağırlıkça grafen miktarı artışının
aşınma sonrası ağırlık kaybında azalmaya neden olduğu
ve %1 oranına kadar olan grafen miktarındaki artışın aşınma dayanımını arttırdığı görülmüştür.
SEM analizi sonucu elde edilen mikroyapı görüntüleri
incelendiğinde, daha önce yoğunluk, yüzey pürüzlülüğü
ve sertlik ölçümü deneylerinde etkisini görmüş olduğumuz karıştırma işlemine bağlı olarak meydana gelen topaklaşma ve bunun sonucunda oluşan boşluklar özellikle
saf alüminyumdan elde edilen numunede net bir şekilde
görülebilmektedir. Buna karşın, numuneler içerisindeki
grafen varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca, sinterleme süresinin etkisiyle tane sınırları net bir şekilde oluşmuş ve tane
boyutlarında irileşme meydana gelmiştir. Grafen numune
içerisinde bazı noktalar da topaklaşma sonucu yığılmış
olsa da alüminyum içerisinde homojen olarak dağılmıştır.
Numuneler içerisindeki grafen katkısı arttıkça boşluklar
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azalmış, hem daha yoğun hem de daha homojen yapılar
elde edilmiştir. Buna bağlı olarak porozite azalmıştır.
EDX analizi, yapısında ağırlıkça %2 oranında grafen bulunan C2 kodunu verdiğimiz numuneye yaptırılmıştır.
İşaretlenen noktada yapılan analizde GNP nano partiküllerin koyu gri renkte gözüken parçalar olduğu tespit edilmiş ve homojen bir dağılım görülmüştür.
Deney numunelerimize uygulanan XRD analizi sonuçları
incelendiğinde, grafen varlığından dolayı pikler meydana geldiği görülmektedir. Yapılan çalışma göstermiştir
ki geleneksel metot ile sinterlemede grafen katkısında
meydana gelen artış yapıda önemli bir faz dönüşümü
sağlamamıştır.
Üretilen parçalarda boşluk oluşumu ve topaklaşmanın
önlenmesi daha iyi mekanik özellikler elde edilmesini
sağlayacaktır. Bu amaçla daha etkin karıştırma yöntemleri tercih edilmeli ve ayrıca, daha yüksek basınç değerleri
altında presleme işlemi gerçekleştirilmelidir. Soğuk presleme yerine sıcak presleme işlemi de tercih edilebilecek
yöntemlerden biridir. Numunelere uygulanmış olan sinterleme süresi ve sıcaklığı değiştirilerek daha iyi sonuçlar
elde edilebilmesi olasıdır. Sinterleme sıcaklığının bir miktar arttırılıp sinterleme süresinin de azaltılmasıyla daha
gelişmiş mekanik özelliklere, daha düşük maliyetlerle
ulaşmak mümkün olabilecektir.

SEMBOLLER
A°		Angstrom
Al		Alüminyum
CVD

Kimyasal Buhar Biriktirme

EDX		Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy
GNP		Grafen
K		Denge Sabiti
KNT		Karbon Nanotüp
μm		Mikron
Pa		Pascal
SEM		Taramalı Elektron Mikroskobu
T/M		Toz Metalurjisi
UHV

Epitaksiyel Büyütme

XRD		X-Işını Kırınımı
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MAKALE ÖZETLERİ

Bu sayıdan itibaren dergimize “Makale Özetleri” başlığı altında yeni bir bölüm
daha eklenmiştir. Buradaki amacımız ise üyelerimizin, okuyucularımızın,
akademisyenlerin, piyasada çalışan mühendislerin ve öğrencilerin teorikuygulamalı yeni bilgilere ilgisini çekmektir. Makale özetlerinin seçiminde,
son bir yıl içerisinde ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan veri tabanlarında
dizilen dergilerde yayımlanmış olma ve bir yenilik içerme kriterleri dikkate
alınmıştır. Ayrıca, makalelerin belli bir bağlamda, konu çerçevesinde
olmasına da özen gösterilmiştir. Bu sayımızda seçilen makalelerin konusu
ise genel olarak "imalat" olup 3 adet ulusal ve 2 adet uluslararası makale
özetine yer verilmiştir.

Mikro Isıtıcı Dizilimli Toz Sinterleme: Yeni Bir Eklemeli
Üretim Prosesi*
Nicholas Holt, Ausitn Van Horn, Mahsa Montazeri, Wenchao Zhou
AM3 Laboratuvarı, Makina Mühendisliği Bölümü, Arkansas Üniversitesi, Fayetteville, Amerika Birleşik Devletleri
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İletişim Yazarı:
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Çevirmen: Dr. Ümit Keskin
umit.keskin@mmo.org.tr

*

Çok yönlü eklemeli imalat (AM) proseslerinin en önemlilerinden bir tanesi seçmeli lazer
sinterlemedir (SLS); burada, çeşitli malzemelerden üretilen prototipler ve nihai ürünler
olarak üç boyutlu nesneler oluşturmak üzere toz parçacıklarını katman katman birleştirmek için bir lazer ışını ile bir toz yatağı taranmaktadır. Bununla birlikte, bahsi geçen proses, yüksek güçlü bir lazerin gereksiniminden kaynaklı olarak noktasal tarama ve yüksek
enerji tüketimi nedeniyle yavaş baskı hızına sahiptir. Bu makalede, toz parçacıklarını sinterlemek için bir enerji kaynağı olarak bir dizi mikro ısıtıcı ile lazer ışınının yerini alan yeni
bir eklemeli imalat yöntemi önerilmektedir. Mikro Isıtıcı Dizilimli Toz Sinterleme (MAPS)
olarak adlandırılan bu yöntem, katmanlı sinterleme ile baskı hızını önemli ölçüde arttırma ve mikro ısıtıcı diziliminin daha düşük güç gereksiniminden dolayı güç tüketimini azaltma potansiyeline sahiptir. Bu makale, önerilen yeni yöntem için kavramsal bir
kanıt sunmaktadır. Öncelikle, ince bir film mikro ısıtıcının 1,2 W'lık bir güç tüketimiyle
milisaniyeler içinde 600 °C'lik bir hedef sıcaklığa ulaşarak toz parçacıklarını sinterlemek
için alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermek için deneysel olarak
doğrulanmış olan bir sayısal model ile tasarlanmış ve simülasyonu yapılmıştır. Bu sayısal model, ısıtıcıyı toz parçacıklarının yakınına yerleştirerek MAPS prosesinin simülasyonunu yapmak için kullanılmıştır. Simülasyon sonuçları, toz parçacıklarının sıcaklığını
sinterleme sıcaklığına yükseltmek için ısının bir hava boşluğu boyunca etkin bir şekilde
aktarılabileceğini göstermiştir. Farklı proses parametreleri (örneğin hava boşluğu, malzeme özellikleri, zaman, baskı çözünürlüğü vb.) tartışılmıştır. Daha sonra, deneysel bir
MAPS sistemi, tasarlanmış olan mikro ısıtıcı ve özel bir hava boşluğu kontrol aparatı ile
kavramsal bir kanıt sağlamak için hayata geçirilmiştir. Düz bir hat, deneysel MAPS sistemini kullanılarak termal kağıda başarıyla basılmıştır, ve bu da önerilen MAPS prosesinin
uygulanabilir olduğunu salık vermektedir.

"Microheater Array Powder Sintering: A Novel Additive Manufacturing Process," Journal of Manufacturing Processes, Ocak 2018. cilt 31, s. 536-551.
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Bu çalışmada, imalat çeliklerinin tornalanmasında işleme parametrelerinin yüzey
pürüzlülüğü üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla AISI 1040 ve AISI 1050 imalat
çelikleri üzerinde tornalama yöntemiyle işleme deneyleri yapılmıştır. Tornalama deneyleri, Taguchi’nin L18 dikey dizinine göre üç farklı seviyede belirlenerek kesme hızı
(150, 210 ve 270 m/dk), ilerleme (0,04, 0,08 ve 0,12 mm/dev) ve (0,5,1 ve 1,5 mm) talaş derinliklerinde yapılmıştır. İşleme deneyleri kuru kesme şartlarında CNC torna
tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine
etkisini belirlemek amacıyla varyans analizi (Anova) yapılmıştır. Elde edilen deney
sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkin parametrenin %52,19 ile
ilerleme hızı olduğu tespit edilmiştir.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 2017. cilt 6, s. 50-58.
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Bu çalışma, hücresel imalat sistemi tasarımının temel ve önemli aşaması olan
hücre oluşturmaya değinmektedir. Çalışmada hücre oluşturma uygulamalarında
yaygın olarak kullanılan üç yöntem; k-ortalamalar kümeleme algoritması, ortalama bağlantılı kümeleme algoritması ve beklenti maksimizasyonu algoritmasını
kullanan bulanık kümeleme algoritması incelenmektedir. Bir inşaat ekipmanı üreticisinin silindir bölümünün tasarımı için bu yöntemlerin gerçek hayat uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulanan her algoritmanın performansı hücre içi boşluklar,
hücre içi işlem yoğunluğu ve hücreler arası taşıma miktarı ölçütlerine göre değerlendirilmektedir. Uygulama sonuçları, klasik kümeleme algoritmalarından en çok bilinen ve en yaygın olarak uygulanan k-ortalamalar kümeleme algoritmasının hücre
oluşturma için hala etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017. cilt 21, sayı 5, s.1031-1044.
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Bugünün dünyasında imalat endüstrileri daha rekabetçi bir ortamda gelişimlerini
ve sürekliliklerini maliyetlerini düşürerek devam ettirmek zorundadır. Yalın üretime
geçiş sürecinde ilk adım, katma değeri olan ve olmayan faaliyetlerin analiz edilmesidir. Bu çalışma Sakarya’da faaliyet gösteren bir traktör fabrikasında Değer Akış Haritalama (DAH) kavramlarının uygulanmasını amaçlamaktadır. Mevcut durumunun
analiz edilmesi yoluyla platform imalatı hattında mevcut israflar, boşa geçen süreler
saptanmıştır. Gelecek durum analizi ile israfların önlenmesi yönünde iyileştirmeler
yapılarak değer akış süresi 13,08 günden 4,35 güne indirilmiştir. Mevcut ve gelecek
durum analizleri yapılarak platform imalat hattının çevrim süresi %8 iyileştirilmiştir.
Sonuçlar DAH metodunun bir imalat sürecinin değişikliğine karar verilmesinde iyi
bir alternatif olduğunu göstermiştir.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsi Dergisi, 2016. cilt 21, sayı 2, s. 242-251.
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Çevreye zarar vermeden tabiatta çürüyebilen stentler, arterin iyileşmesi için yeterince uzun süre destek sağlayarak uzun süreli bir şekilde açık ve engellenmeden
kalma oranlarını iyileştirme potansiyelini sunmaktadır. Bununla birlikte, planlanmış
bir destek süresi boyunca çevreye zarar vermeden tabiatta çürüyebilen bir yapı
tasarlamak oldukça zordur. Günümüzde stent endüstrisindeki en iyi üretim süreci
lazerli mikro kesim vasıtasıyla yapılmaktadır. Bununla beraber, polimerik stentler
ele alındığında, üç boyutlu eklemeli üretim tekniklerinin daha ekonomik bir çözüm
olması mümkündür. Bu çalışma, çevreye zarar vermeden tabiatta çürüyebilen atent
üretimi için yeni bir üç boyutlu eklemeli üretim makinesinin tasarlanması ve uygulanmasını amaçlamaktadır. Lüle püskürtme sıcaklığının, akışkanın akış ve baskı hızının polikaprolakton stentin doğruluğu ve hassasiyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Sonuçlarda, sıcaklık ve akış hızının baskı doğruluğu ve hassasiyeti üzerindeki güçlü
etkisi gösterilmiştir. Baskı hızı açık ve net bir eğilime sahip olmamıştır. Sonuçlar, bu
makalede sunulan yeni teknolojinin gelecekte yapılacak araştırmalar için ilginç bir
güzergâh teşkil edeceğine inanmamıza imkân sağlamıştır.

"A Novel 3D Additive Manufacturing Machine to Biodegradable Stents," Procedia Manufacturing, 2017. cilt 13, s. 718-723.
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Kitap Adı: Mekanik Tasarımda
Korozyon ve Önlemleri
Sayfa Sayısı: 388
Yayın No: 687
Yayın Yeri: Ankara
Kitap Türü: Teknik Kitaplar

O

damız, uzmanlık alanlarındaki konularda meslektaşlarımızın gelişen teknolojiden
yararlanması ve bilgi birikiminin artırılması amacıyla sürdürdüğü yayın
çalışmalarına son derece önem vermektedir. Pek çoğu alanında ilk ve
tek olan kitaplarımız, meslektaşlarımızın yanı sıra üniversite öğrencileri,
sanayide çalışan diğer mühendisler
ve teknik elemanlar tarafından başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Mekanik Tasarımında Korozyon ve
Önlemleri kitabı sadece sanayide değil hayatımızın hemen her alanında
karşılaştığımız korozyon sorunuyla
ilgili tüm bilgileri içermekte ve nasıl önlenebileceğine dair yöntemler
hakkında bilgi vermektedir. Kitabın
makina mühendisi olarak korozyo-

nu öğrenmek isteyenler ve mekanik
alanda karşılaşılan uygulamalar için
el kitabı olması hedeflenmektedir.
Kitap genel mühendislik eğitimi almış, korozyon konusunda çalışan
veya bu konuyu öğrenmek isteyen
herkesin anlayabileceği dilde yazılmaya gayret edilmiştir.
Kitapta korozyonla ilgili tüm standartlar ve konuyla ilgili İngilizceTürkçe ve Türkçe-İngilizce bir terimler sözlüğü de yer almaktadır.
Kitabın, sadece makina mühendisleri için değil aynı zamanda malzeme,
metalurji mühendisleri, üretimde çalışan teknik personel ve mühendislik
öğrencileri için de başvuru kaynağı
olarak kullanılacağına inanıyoruz.
Kitabın gerek yazılması, gerekse
düzeltilmesi aşamasında gösterdiği özverili ve titiz çalışmaları nedeniyle Sayın Cahit Töre’ye ve emeği
geçen herkese teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
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ORGANİZE SANAYİ SİTELERİ, KÜÇÜK
SANAYİ SİTELERİ VE TEKNOPARKLAR
S

anayi ve teknolojinin gelişme sürecinde sanayi tesislerinin, sektörel veya teknolojik gelişme düzeyinde üretim
yaptıkları bölgeler büyük önem taşımakta ve ekonomik katma değerin artışında büyük rol oynamaktadır. Amaca uygun
olarak sitelerin yer seçimi, AR-GE ve inovasyon çalışmalarını
yapacak finansmanın ve kadroların oluşturulması, başarının
sağlanmasında ilk adımlar olmaktadır.
Tüm sanayi bölge, site ve teknoparkların temel amacı, sanayi
sektörünün geliştirilmesi ve mekân taleplerine yanıt verilebilmesidir. Şehirleşme ve sanayileşme ilişkilerini düzenlemek açısından da önemli bir araç konumunda olan Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB), birçok ülkede sanayiyi, özellikle aşırı
nüfusu olan sanayileşmiş yöreleri yönlendirmede “devlet politikası” olmuştur. Günümüzde hızlı kentleşme, çevre kirliliği,
insan sağlığı gibi etkenler nedeniyle sanayi işletmelerinin birçok ülkede kentsel alanlar dışında kurulmasının teşvik edildiği bilinmektedir. OSB’lere yüklenen fonksiyonlardan biri de
kentleşmenin planlı bir biçimde gelişimini sağlayacağıdır.

Sayfa Sayısı: 90
Yayın No: 675
Yayın Yeri: Ankara
Kitap Türü: Oda Raporu

*

OSB’lere 1984 yılında yalnızca 4 bin TL harcama söz konusu
iken 1990 yılına ulaşıldığında yatırım harcamaları 77 bin TL’yi
bulmakta, kümülatif harcama ise 191 bin TL’ye ulaşmıştır.
1998 yılında yapılan harcamalar 10 milyon 500 bin TL’dir ve
o tarihe kadarki birikimli harcama 21 milyon TL’yi bulmaktadır. 2011 yılında 39 milyon 320 bin TL, 2016’da ise tahmini
harcamanın yaklaşık 28 milyon TL olduğu ve birikimli harcamaların 666 milyon 367 bin TL’ye ulaştığı görülmektedir.
Bu değerleri bugünkü fiyatlarla ele aldığımızda büyük bir
kaynağın OSB’lere aktarıldığı görülmektedir.
188 OSB’nin 117 adedi Marmara, Ege ve İç Anadolu
Bölgesi'nde yer almaktadır (toplama oranı yüzde 62). OSB
alanı olarak ise bu üç bölgenin toplam içindeki oranı yüzde
71’dir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde
ise toplam 28 OSB bulunmaktadır (yüzde 15). Alan olarak bu
iki bölgenin toplama oranı yüzde 14,8’dir.

Raporun tam metnine https://www.mmo.org.tr/kitaplar bölümünden ulaşabilirsiniz.
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Bölgesel Dağılımda KSS’ler (%)

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
Toplam Bölge Alanı

57.490 hektar

Marmara ve Ege

%31

Sanayi Parsel Alanı

35.095 hektar

İç Anadolu

%20

Toplam Parsel Sayısı

38.307 adet

Akdeniz ve Karadeniz

%31

Üretim Yapan Tesis Sayısı

42.882 adet

Doğu ve Güney Doğu

%19

İnşaat Aşaması Tesis Sayısı

5.626 adet

Proje Aşaması Tesis Sayısı

1.054 adet

Üretime Geçme Oranı

%59

Mevcut İstihdam
İstihdam Kapasitesi

979.196 kişi
1.332.700 kişi

Araştırmada örnek OSB’lere ilişkin değerler verilmiş, sektörel yapılar incelenmiştir. Bu bölgeler Sakarya OSB, Bursa
İnegöl OSB, Gebze OSB ve Eskişehir OSB’dir. Ayrıca her bir
bölgede yer alan OSB’lerin sayısal dağılımı, sektörlere göre
ayrı ayrı verilmiştir. Şehirlere ve bölgelere göre dağılımda,
Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgeleri, OSB miktarı yüksek
ilk üç bölgedir.
Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
KSS’ler, Türkiye genelinde 1965’ten sonra yaygınlık kazanmıştır. Devlet desteklerinin özellikle bu alanlara akıtılması
önemli rol oynamıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
bünyesindeki Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü, KSS’lerin imar planlarına uygun olarak
kurulması, üstyapı-altyapı için kredi sağlanması ve inşaatların denetlenmesi görevini yapmaktadır.
İstihdam açısından ele alındığında, OSB’ler ile KSS’ler istihdam yaratıcı bir işlevi yerine getirememişlerdir. Bölgelerde
kişi başına katma değer 12 bin 550 dolar ila 22 bin dolar arasında değişmektedir. Tesis başına katma değerler ise 152 bin
798 dolar ila 1 milyon 389 bin 604 dolar arasındadır. Burada
da bölgesel dengesizlik göze çarpmaktadır.
OSB’ler ve KSS’ler toplam ithalatın yüzde 12'sini, ihracatın
yüzde 13'ünü yapmışlardır. Bu alanlara yapılan yatırımlar ve
teşvikler göz önüne alındığında, ihracat ağırlıklı bir yapı arz
etmedikleri rahatlıkla görülebilmektedir.
Bugün OSB ve KSS’lerden inşaat ve proje safhasında bulunanlar ile kamulaştırmada ve altyapı aşamasında olanlar, halen üretimde olanların yüzde 26'sı kadardır. Ancak yatırımcılar artık OSB’leri tercih etmemekte, mevcut ve yapılmakta
olan OSB’lerde arz fazlası görünmektedir.
2016 yılı itibarıyla toplam değerler şöyledir:
Toplam KSS sayısı
Toplam İşyeri sayısı
Toplam İstihdam:

470 adet
105.975 adet
596.800 kişi

KSS’lerde üretimin sektörel bazda yüzde dağılımı ise
şöyledir:
Dövme, Döküm, Metal ve Saç İşleme

%15,6

Otomotiv Bakım-Tamir ve Yedek Parça

%16,9

Madeni Eşya, Makine Sanayi Boru vs.

%12,7

Plastik Eşya, Sıhhi Tesisat, Boru vs.

%11,6

Marangoz ve Ahşap Eşya Atölyeleri

%9,6

Tekstil, Konfeks, Ayakkabı, Deri (Fason)

%9,3

Diğerleri (Yapı Malzemeleri, Bakır, Pirinç, Çelik Mutfak
Eşyası, Gemi, Kimya Boya)
%24,3
Toplam

%100

İstanbul OSB ve KSS'leri ile diğer sanayi siteleri Tablo 1'de ayrıntılı olarak listelenmiştir.
Teknopark, Teknokent veya Teknoloji Geliştirme
Merkezleri
Teknopark ve Teknokentlerin kurulması ve geliştirilmesi süreci, başlaması gerekenden çok daha geç olmuştur. Teknokentler üniversite bünyelerinde ele alınmış, teknoparklar ise
OSB’ler kapsamında öngörülmüştü. Bilimsel ve teknolojik
bilgi birikimin araştırma sürecinden sanayiye aktarılmasında
en uygun araçlar olarak saptanan teknoparklar, kurulmaya
başladıkları 1995’ten bu yana bu amacı gerçekleştirmekten
uzak bir görünümdedir. Kuruluş sorunları ve kaynak yetersizliğinin yanı sıra, altyapı eksikliği de beklenen yararları asgariye indirmiştir.
Üniversite bünyesinde oluşturulan Teknokentler (İTÜ, ODTÜ,
Yıldız TÜ, Bilkent gibi) akademik düzeyden araştırma–geliştirme ve tasarım aşamasına ulaşamamış, üniversite-sanayi ilişkileri tüm çabalara rağmen rayına oturtulamamıştır.
Üniversite-sanayi ilişkileri altyapısının kurulamamasında
sanayi kuruluşlarının AR-GE’ye ayırdıkları payın düşüklüğü ve özgün ürün üretme potansiyelinin kullanılamaması
önemli nedenler arasındadır. Üniversiteler kaynak sorunlarını aşamamış, merkezi bütçeden üniversitelere ayrılan paylar yeterli olamamıştır. Döner sermaye için yeterli projeler
bulunamaması, üniversite-sanayi koordinasyonunun yeterince kurulamamasından ve sanayicinin güvensizliğinden
kaynaklanmaktadır. Sonuçta son on yıl içinde Teknoparklar
efsanesi, sanayi üretimine yönelik bir AR-GE potansiyelini
gerçekleştirememiştir.
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Araştırmamızda, tarihsel gelişme süreci, kalkınma planları
dönemleri esas alınarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Örnek olarak da İkitelli OSB ve İstanbul Dudullu OSB incelenmiştir. Bu bölgelerin sorunları, istihdamı, kentleşme olgusu ile birlikte ortaya çıkan problemleri, sanayinin geleceği
açısından önem taşımaktadır. Çarpık kentleşme olgusu, bu
sanayi bölgelerini de kapsayarak ele alınmalı ve sürdürülebilirlik, sanayinin gelişmesi için yeniden irdelenmelidir.
OSB, KSS ve Teknokentlerin yer aldığı bölgelerde tesis maliyetleri, istihdam ve katma değerler aşağıda topluca verilmiştir.
Organize Sanayi Bölgeler (Ortak KSS’ler ile)
Yatırım Maliyeti

42,2 milyar $

Katma Değer

16,8 milyar $

İstihdam

879.200 kişi

Küçük Sanayi Siteleri
Yatırım Maliyeti

11 milyar $

Katma Değer

7 milyar $

İstihdam

596.800 kişi

Teknokent/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Yatırım Maliyeti

0,6 milyar $

Katma Değer

1,0 milyar $

İstihdam

27.400 kişi

Ayrıca, seçilmiş OSB’ler ve KSS’lerde alan çalışması yapılmıştır. Bu bölgeler; Gebze OSB, Bilecik OSB, Eskişehir OSB, Bursa
OSB, İzmir Atatürk OSB, Konya OSB, İstanbul Dudullu OSB,
İTÜ Arı Teknokent ve ODTÜ Teknokent’tir.
OSB ve KSS’lerde çalışan mühendisler, pek çok sanayi tesislerinde olduğu gibi düşük ücretle çalışmaktadırlar. Bu bölgelerde 250 tesiste yapılan incelemede; mühendislerin yüzde
50’sinin 1.300–2.000 TL; yüzde 28’i’nin 2.100–3.900 TL; yüzde 12’si’nin 4.000–6.500 TL; geri kalan yüzde 10’u’nun 6.500
TL’den yukarı ücret aldığı görülmüştür. Görülmektedir ki çok
büyük bir çoğunluk geçim sorunu ile karşı karşıya ve üstelik
iş güvencesinden yoksun yaşamaktadır. Bu durumda olan
mühendislerden üstün bir performans ve mesleki verim
beklemek mümkün değildir.
Tablodan görüldüğü gibi, gerek OSB’lerde, gerekse KSS’lerde
çalışan mühendis sayısı oldukça düşüktür. Toplam istihdam
içindeki oranlar, bölgelere göre değişmekle birlikte, OSB ortalaması yüzde 6,5 ve KSS ortalaması yüzde 5,8’dir.

Tablo 1. Mevcut OSB’ler ile KSS’lerde Mühendis İstihdamı ve Oranlar
OSB Sayısı

Toplam İstihdam

Mühendis İstihdamı

Mühendis/Toplam Çalışan
Oranı (%)

Marmara (12il)

52

387.460

26.116

6,7

Ege (8 il)

33

112.823

6.601

5,9

Akdeniz (13il)

15

39.483

1.919

4,9

İç Anadolu (13 il)

49

183.491

12.877

7,0

Karadeniz (18 il)

34

40.347

2.802

6,9

Doğu Anadolu (14 il)

16

16.961

840

4,9

Güneydoğu Anadolu (9 il)

18

98.595

6.793

6,9

217

879.196

57.448

6,5

Marmara

106

153.251

9.805

6,4

Ege

79

78.402

4.011

5,1

Akdeniz

59

67.403

3.690

5,5

İç Anadolu

110

130.389

8.021

6,2

Karadeniz

34

48.506

2.409

5,0

Doğu Anadolu

36

38.980

1.906

4,9

Güneydoğu Anadolu

46

79.869

4.703

5,9

TOPLAM

470

596.800

34.545

5,8

GENEL TOPLAM

687

1.475.996

91.993

6,2

Bölge ve İl Sayısı
A – OSB’LER (*)

TOPLAM
B – KSS’LER
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HASAN AKALIN

TMMOB örgütlülüğüne, ülkemizin eşitlik, özgürlük ve demokrasi
mücadelesine katkıları unutulmayacak yol arkadaşımız Hasan
AKALIN’ı 14 Ocak 2018 tarihinde kaybettik
AKALIN KİMDİR?

Kurulu Üyeliği ve Saymanlığı

1950 Malatya doğumlu…

•

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi, 1977 mezunu...

•

MMO Onur Kurulu Üyeliği

•

2 Dönem İKK Sekreterliği

•

TMMOB Denetleme Kurulu
Üyeliği

•

1994-1996 dönemi TMMOB
2. Başkanlığı

Oda’daki görevleri…
•

1978-1979–1980: Oda Yönetim Kurulu Üyeliği

•

1981: Şube Saymanlığı

•

1982-1983: Şube Sekreterliği

•

1986-1987: Şube Yönetim
Kurulu Üyeliği

•

1988-1989: Şube Yönetim

TMMOB
Üyeliği

Yönetim

Kurulu

TMMOB örgütlülüğüne, ülkemizin eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkıları
unutulmayacak yol arkadaşımız

Hasan AKALIN’ı 14 Ocak 2018
tarihinde kaybettik.
Ailesine, dostlarına, MMO ve
TMMOB camiasına başsağlığı
diliyoruz.
Mühendis ve Makina Güncel
dergimizin 691. sayısında Hasan
Akalın ile mesleki çalışmaları,
Oda ve TMMOB faaliyetleri vb.
konular ile ilgili gerçekleştirdiğimiz söyleşiye yer vermiştik. Bu
röportajın tamamının yer aldığı
sayımıza www.mmo.org.tr/muhendismakinaguncel web adresinden ulaşabilirsiniz.  
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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.
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