
1TANITIM

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2018  www.mmo.org.tr  

2 kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi başı 1 aylık oda katkı 
payı 650 TL olan öğrenci evi için başvurular web say-
fası üzerinden yapılacaktır.

Başvurular için web sayfasında yer alan başvuru formunun 
doldurulması gerekmektedir  https://ogrencievi.tmmob.
org.tr/form/basvuru

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mü-
hendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans 
ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB 
üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim 
gören çocukları konaklayabilir.

TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal 

Tesisi 2018-2019 
Öğrenim Dönemi 
İçin Başvuru ve 
Kayıtları 3 Eylül 
2018 Tarihinde 

Başlayacak

İletişim:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 

Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak 

No: 6 Yenimahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38

https://ogrencievi.tmmob.org.tr/
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Farklı seviyelerde 
nesne ya da in-
san ağ yapılarının 

meydana getirilmesi, 
günümüz gelişmiş sa-
nayi toplumlarının bir 
stratejisi olup, yakın bir 
gelecekte de dünya ça-
pında giderek yaygınla-
şacaktır. Dünyadaki bu 
ve benzeri gelişmeleri 
en güncel haliyle takip 
eden Makina Mühen-
disleri Odası’nın 47. 
Dönem projelerinden 
bir tanesi de buna uy-
gun genel bir mobil ağ 
yaratmaktır. Üyelerimiz-
den oluşan muazzam 
bir dijital ağ yaratmak 
ve süreçleri daha etkin bir şekilde 
yönetmek için, “Makina Mobil” ola-
rak tanımladığımız projemizi haya-
ta geçirmekteyiz. “Makina Mobil”, 
adından da anlaşılacağı üzere, cep 
telefonlarında kullanılan mobil bir 
uygulamadır. İstanbul, Ankara, Ada-
na şubelerimizde kullanılan “Makina 
Mobil”, Kocaeli, Bursa şubelerimizin 
ardından diğer şubelerimizde de en 
kısa sürede hayata geçirilecektir.

“Makina Mobil”, Oda üyelerinin şube 
faaliyetlerinden haberdar olmaları ve 

daha hızlı iletişim kurabilmeleri için 
geliştirilmiş mobil bir ağdır. Bu ağ, 
her üyemiz tarafından bireysel olarak 
mobil cihazlara kurulan bir uygulama 
aracılığıyla çalıştırılabilmektedir. “Ma-
kina Mobil” uygulamamız şu an itiba-
rıyla hizmete geçmiş olup aşağıdaki 
bağlantıları kullanarak uygulamayı 
mobil cihazınıza indirilebilirsiniz:

•	 IOS	işletim	sistemi	için:	
 https://goo.gl/pBb1du

•	 Android	 işletim	 sistemi için: 
https://goo.gl/SmKQTX

“Makina Mobil” uygulamasının mo-
dül ve işlevlerini www.mmo.org.tr/
ankara/duyuru/dijital-donusum-
uygulamasi-makina-mobil-kul-
lanimda linkinde yer alan kullanım 
kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

“Makina Mobil” uygulaması hak-
kında daha fazla bilgi edinmeniz 
veya herhangi bir problemle karşı-
laşmanız durumunda Makina Mü-
hendisleri Odası’na bağlı ilgili şu-
belerimizle doğrudan bağlantıya 
geçebilirsiniz.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ GENEL 
MOBİL AĞI HİZMET VERMEYE BAŞLADI!
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ GENEL 
MOBİL AĞI HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

tmmob
makina mühendisleri odası
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Eylül ayına ilişkin MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 
http://www.mmo.org.tr/miem/  adresinden de takip edilebilir.
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

1-2 Eylül 2018 Ankara 3 Eylül 2018

6-8 Eylül 2018 İstanbul 9 Eylül 2018

26-27 Eylül 2018 İzmir 28 Eylül 2018

Asansör 14-16 Eylül 2018 İstanbul 17 Eylül 2018

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

4-7 Eylül 2018 İzmir 7 Eylül 2018

11-14 Eylül 2018 Bursa 15 Eylül 2018

12-16 Eylül 2018 lubnatsİ 16 Eylül 2018

18-21 Eylül 2018 Trabzon 21 Eylül 2018

19-22 Eylül 2018 Kayseri 23 Eylül 2018

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
3-6 Eylül 2018 Bursa 7 Eylül 2018

27-30 Eylül 2018 İstanbul 1 Ekim 2018

Doğalgaz İç Tesisat*

3-6 Eylül 2018 Diyarbakır 6 Eylül 20187

6-9 Eylül 2018 Adana 10 Eylül 2018

13-16 Eylül 2018 Adana 17 Eylül 2018

13-16 Eylül 2018 İzmir 17 Eylül 2018

17-20 Eylül 2018 Ankara 21 Eylül 2018

20-23 Eylül 2018 Trabzon 24 Eylül 2018

20-23 Eylül 2018 İstanbul 24 Eylül 2018

24-27 Eylül 2018 Konya 28 Eylül 2018

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü*

7-10 Eylül 2018 Diyarbakır 10 Eylül 2018

22-25 Eylül 2018 Ankara 26 Eylül 2018

Basınçlı Hava Tesisatı
3-5 Eylül 2018 Bursa 6 Eylül 20187

26-28 Eylül 2018 Ankara 28 Eylül 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) 
Eğitimi

28-30 Eylül 2018 İstanbul 30 Eylül 2018
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Havalandırma Tesisatı
17-18 Eylül 2018 Ankara 19 Eylül 2018

25-26 Eylül 2018 Eskişehir 27 Eylül 2018

Klima Tesisatı
5-9 Eylül 2018 İstanbul 10 Eylül 2018

5-9 Eylül 2018 İzmir 10 Eylül 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi 
(3 Gün)

4-6 Eylül 2018 Ankara 6 Eylül 20187

7-9 Eylül 2018 Bursa 9 Eylül 2018

26-28 Eylül 2018 Denizli 28 Eylül 2018

27-29 Eylül 2018 İstanbul 29 Eylül 2018

Mekanik Tesisat

6-16 Eylül 2018 İstanbul 22 Eylül 2018

10-16 Eylül 2018 İstanbul 17 Eylül 2018

17-23 Eylül 2018 İzmir 24 Eylül 2018

17-23 Eylül 2018 Bursa 25 Eylül 2018

Soğutma Tesisatı
15-16 Eylül 2018 Eskişehir 17 Eylül 2018

20-21 Eylül 2018 Ankara 22 Eylül 2018

Temel Bilirkişilik Kursu

3-6 Eylül 2018 Bursa

 

4-7 Eylül 2018 Zonguldak

8-16 Eylül 2018 İstanbul

13-16 Eylül 2018 Mersin

14-17 Eylül 2018 Kocaeli

15-23 Eylül 2018 İstanbul

17-20 Eylül 2018 Bursa

20-23 Eylül 2018 Adana

20-23 Eylül 2018 İzmir

22-30 Eylül 2018 İstanbul

22-30 Eylül 2018 İstanbul (Kadıköy)

Yangın Tesisatı
7-9 Eylül 2018 Ankara 10 Eylül 2018

27-29 Eylül 2018 İstanbul 1 Ekim 2018

Etüt-Proje (Sanayi) 10-29 Eylül 2018 Kocaeli

 

Etüt-Proje (Bina) 10-28 Eylül 2018 Kocaeli

Enerji Yöneticisi 10-21 Eylül 2018 Kocaeli
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mühendis
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Bu sayımızda, Söyleşi, İnovasyon, Teknoloji Dünyası, Tanıtım, Haber, Basın Açıklaması, Sanayi 
Analizleri, Tahribatsız Muayene, Teknoloji Dünyası ve MİEM bölümleri de bulunmaktadır.

Söyleşi bölümünde, MMO’da ve TMMOB’un çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev alan, 
iki dönem TMMOB Başkanlığı yapan demokrasi karnemizin en yakın tanıdıklarından Maki-
na Yüksek Mühendisi Kaya Güvenç ile gerçekleştirdiğimiz “Geleceğinizin Çalınmasına İzin 
Vermeyin” başlıklı söyleyişimizi okuyabilirsiniz.

Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen TMMOB 
Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez tarafından Sanayi Sorunları ve 
Analizleri yazı dizisi şeklinde hazırlanan, “Sanayide Yüksek Enflasyon, Hızlı küçülme…” baş-
lıklı metin bulunmaktadır. Metinde, yaşanmaya başlayan krizin özellikle ücretli, emekli, alt 
sınıfları hızlı bir kıskaca almış göründüğünden, yüksek enflasyonla gerileyen reel gelirlerin 
geçim sorununu artırırken tırmanan işsizliğinde ikinci kıskacı oluşturduğundan bahsedil-
mektedir.

İnovasyon bölümünde, Yusuf V. Özalp tarafından hazırlanan “Azgın Bir Nehir’de Sürük-
lenmeye Hazır mısın” başlıklı çalışma yer almaktadır. Çalışmada, AR-GE süreçleri; sürecin 
başlaması ve sürdürebilirliği için belli başlı faktörler “ön araştırma, amaç, bütçe ve 
finansman, süre ve süreç, takım ve yönetim”  başlıklarıyla incelenmiştir.

Teknoloji Dünyası köşesinde, ASME tarafından yayımlanan Mechanical Engineering 
dergisinde yer alan  “Üç Boyutlu Baskıda Optimizasyon Nasıl Yapılır?” başlıklı yazının çevi-
risi okurlarımıza sunulmuştur.

Tahribatsız Muayene bölümünde, Ersan Gönül, Burak Bayraktaroğlu tarafından hazırla-
nan “İşletmede Kullanılan İş Ekipmanlarının Yorulma Durumlarınn Tahribatsız Muayene ile 
Belirlenmesi ” başlıklı çalışma yer almaktadır. Çalışmada, işletme aşamasında olan ve me-
tal konstrüksüyonlardan meydana gelen iş ekipmanlarının, çeşitli etkenlerden meydana 
gelen yorulma bulgularının ortaya çıkarılması için uygulanabilecek adımlardan bahsedil-
mektedir.

Haber bölümünde, EVKK’nın durumu, kapatılan YEGM, Doğal gaz satış fiyatlarında süb-
vansiyonların sınırlandırılması gibi konuların gündeme getirildiği MMO heyeti’nin Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyareti hakkındaki habere ulaşabilirsiniz.

Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in “1 Eylül Barış 
Günü” ile “Elektrik ve Doğal Gaz Satış Fiyatlarında Artış” sebebiyle yapmış olduğu yazılı 
açıklamalar yer almaktadır. 

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzak-
laşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim 
Merkezi tarafından düzenlenen MİEM Eylül ayı eğitim programına da ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, 
yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile der-
gimize destek olabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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Öyle çok şey var ki sizinle konuş-
mak istediğimiz. Her zaman yap-
tığımız gibi, sizinle de en baştan 
başlayalım mı?

Geçen yüzyıla gidiyoruz o halde. 
Alman faşizminin teslim olmasın-
dan iki gün önce, 5 Mayıs 1945’te 
Osmaniye’de dünyaya merhaba de-

KAYA GÜVENÇ:  
“GELECEĞİNİZİN ÇALINMASINA İZİN 

VERMEYİN”
Hülya Aydın *

* Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com

Odamız ve 
TMMOB’un çeşitli 
kademelerinde 

uzun yıllar görev 
alan, iki dönem 

TMMOB Başkanlığı 
yapan demokrasi 

karnemizin en 
yakın tanıklarından 

Makina Yüksek 
Mühendisi Kaya 

Güvenç ile 
uzun soluklu ve 
keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik…

mişim. Varsıl sayılabilecek ama sade 
bir yaşamı olan dört çocuklu bir ai-
lenin en küçüğüyüm. Annem, baba-
sı Kurtuluş Savaşı’nda çete reisi olan, 
sevecen olduğu kadar disiplinli, bil-
ge bir ev kadınıydı. İlkokul mezunu 
olan babam ise ticaret yaşamını çır-
çır fabrikası ortaklığı ve işletmecili-
ğiyle tamamlamıştı. Genç yaşta siya-
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sete atılmış, Demokrat Parti iktidarı 
öncesinde CHP’den Osmaniye be-
lediye başkanlığı yapmıştı. Ulus ve 
Cumhuriyet gazetelerinin yanı sıra, 
Yeni Adana Gazetesi gibi yerel ga-
zeteler de evimizden eksik olmaz-
dı. Okula Osmaniye İlkokulu’nda 
başladım. Oldukça iyi bir öğren-
ciydim. Örneğin aritmetikte, Necip 
hariç bütün sınıfı geçerdim. İlko-
kulu bitirdikten sonra Sen Joseph 
Lisesi’ne girdim. Ama benden daha 
iyi bir öğrenci olan arkadaşım Ne-
cip, maddi olanakları olmadığı için, 
yatılı öğretmen okuluna gitmek 
zorunda kaldı. Arkadaşımın bu 
durumu beni çok rahatsız etmişti. 
Belki de bu rahatsız edici duygular 
dünyayı sorgulamayı, ona farklı bir 
gözle bakmamı da sağladı. 

Çok küçük yaşlarda, ortaokul 
çağında yatılı okumaya başla-
dınız, zor olmadı mı?

Ortaokul ve liseyi yatılı olarak Sen 
Josef’te okuduğumu belirtmiştim. 
Sen Josef İstanbul’da, Moda’da, 
Fransızca eğitim veren, geniş bah-
çeli, ferah çok güzel bir okuldu. 
Açıkçası oldukça ilginç de bir yerdi. 
İlginçti, çünkü çok farklı din ve mil-
letlerden öğrencileri olan çok kül-
türlü bir ortamdı. Bunun yanı sıra 
Fransa’daki ilk laik okullar zincirini 
başlatan ve bunu devam ettiren bir 
yapının parçasıydı. Tahmin edece-
ğiniz üzere, orada çok iyi bir eğitim 
aldım. O yıllarda çoğu lisede pratik 
yapma imkânı yoktu. Ama biz, fizik 
ve kimya laboratuvarlarında bolca 
deney yaptık. Mesela bir kez kimya 
dersinde rom yapmıştık ve bazıları-
mız da bunu içmişti. Bir keresinde de 
patlayıcı yapmıştık. Özel okuldu ama 
çok disiplinliydi ve biz de hep yakını-
yorduk bundan. Yine de bütün ola-
rak baktığımda, gerçekten keyifli bir 

dönem geçirdik. Benim, kimine göre 
yaramazlık kimine göre isyankârlık 
olan davranışlarım da orada başla-
dı. Hoşumuza gitmeyen hemen her 
olay karşısında tepkimizi dile geti-
rirdik, o tarihte bu tür konularla ilgi-
lenebilecek köşe yazarlarına yazılar 
yazdık, yemek boykotları düzenle-
dik. Bu olaylar nedeniyle disiplin ce-
zaları da aldım, cezalardan da kurtul-
dum. Fakat iyi öğrenci olduğum için 
sorun çıkmadan mezun oldum. 

Kurtulduğunuz o cezayı bizimle 
de paylaşır mısınız?

1960 yılı, 27 Mayıs darbesi öncesi 
ve sıkıyönetim var. Ortaokul bitirme 

sınavlarına giriyorduk o yıl. Dü-
zenli olarak okuduğum Cumhu-
riyet Gazetesi Ali Ulvi’nin meşhur 
“Uçtu-Uçtu” karikatürü yüzünden 
Sıkıyönetim tarafından kapatıldı 
ve yasaklandı. Karikatürde birçok 
diktatör arka arkaya kanatlanıp 
uçuyorlardı, en sonuncusu da bir 
ay kadar önce halkın başkaldır-
masıyla görevini bırakmak zorun-
da kalan Güney Kore başkanıydı. 
Gazete yasaklanmıştı ama bende 
o sayı vardı. Okuyup arkadaşla-
rıma veriyorum, yazılar üzerine 
sohbetler ediyorduk. Bir gün etüt 
hocası bunu gördü ve “Gazeteyle 
beraber gel buraya” dedi. Gittim 
yanına, “Sıkıyönetimdeyiz, bu ço-
cuk oyunu değil. Artık büyümeniz 
lazım. Bu olayı başka birisi görse, 
gidip seni sıkıyönetime şikâyet 
etse, derhal gözaltına alınırsın.” 
dedi. Bu olay benim yaşamım-
da çok önemlidir, henüz on beşli 
yaşlardaydım ve bir anlamda siya-
setin gerçek yüzünü de görmeye 
başlıyordum. Arkadaşlarla radyo-
lardan gece haberlerini dinleyip, 
“ağabeylerimizin öldürüldüğü” 

haberlerini duydukça çok üzüldü-
ğümüzü de anımsıyorum. 27 Mayıs 
darbesi gerçekleştiğinde okulday-
dım ve sokağa çıkma yasağı ilan edil-
mişti.  Darbeden sonraki pazar günü 
yasağı kaldırdılar. Biz de arkadaşlarla 
Kadıköy’e gittik. Baktık, orada herkes 
birbirine sarılıyor. Tabii bizim sarı-
lacak kimsemiz yok, biz de şarkılar 
söyleyerek birbirimize sarıldık. Çok 
etkileyici bir atmosferdi. O gün, be-
nim güzel günlerin çok yakın olabi-
leceğine dair inancımı pekiştirdi. Kı-
sacası, karanlık ve aydınlık arasındaki 
süre hiç uzun olmayabiliyor, önemli 
olan umudu yitirmemek, ben bunu 
o günlerde yaşayarak öğrendim.  

Kaya Güvenç,1950'ler Üniversiteyi bitirdiği yıl,1967

Babaannesi Farfure Güvenç, annesi ve kardeşleriyle-Osmaniye-
1950'ler (Altta soldaki)
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Makina mühendisi olmaya nasıl 
karar verdiniz?

Lise yıllarında önce mimar olmayı 
düşünüyordum. Devrim Otomobi-
linden mi etkilendim bilmiyorum 
ama daha sonra makina mühendisi 
olmaya karar verdim. Hatta ikinci bir 
meslek tercihinde dahi bulunma-
dım. Bunun için de üç alternatifim 
vardı; hayalimdeki İTÜ, çevremdeki-
lerden duyduğum ODTÜ, üçüncüsü 
de Fransa. O da şöyle oldu. Son sı-
nıftayken, Fransa’daki mühendislik 
okullarından bir heyet İstanbul’da 
Fransızca eğitim veren okulları ziya-
ret ettiler. Bu okullardaki öğrenci-
lerin geçmiş ders performanslarına 
bakılarak listeler oluşturmuşlardı. 
Bizim okulda o listede yer alan öğ-
rencilerden biri de bendim. Bizi mü-

lakata çağırdılar, sağlık kontrolün-
den geçirdiler ve sonra gittiler. Daha 
sonra Lyon’daki Institut National des 
Sciences Appliquées’ye (INSA) kabul 
edildiğime dair bir yazı geldi. O dö-
nem şartlarında bu devlet okulunda 
yeme-yatma-ders kitapları, vb. gi-
derler çok ucuzdu. Babamın ısrarlı 
isteği üzerine ve hocalarımın da yön-
lendirmesiyle Fransa’daki bu okulda 
makina mühendisliği eğitimi almaya 
gittim.

O dönem, Fransa’da mühendislik 
okumak nasıldı? Zorluk çektiniz 
mi?

Okul açılmadan kısa bir süre önce 
Fransa’ya gittim ve okulun yurduna 
yerleştim. Aslında yedi yıl Fransızca 
okumuştum, Fransız kültürüne ve di-
line yabancı değildim ama insanlarla 
konuşmakta zorlanıyordum. Söy-
lediklerini anlamıyordum bir türlü. 
Yurttaki oda arkadaşım iyi niyetli, ni-
telikli biriydi ve aynı zamanda Fran-
sız Komünist Partisi'nin de üyesiydi. 
Bana çok yardımcı oldu ve günlük 
halk dilinin inceliklerini öğretti. Okul 
açılıp dersler başladığında, dersleri 
anlamakta bir sorunumun olmadığı-
nı görünce rahatladım ama günlük 
konuşma dilinde zorlandım, bunu 
da zamanla aştım. 

INSA’da Türkiye’den 30-35 kadar öğ-
renci vardı, ağırlıkla onlarla görüşü-
yordum. Çok sayıda başka ülkeden 
de öğrenciler vardı. Dinamik bir or-
tamdı ve adaptasyon konusunda 
hiç sorun yaşamadım. Üniversitenin 
programı son derece yoğundu. Eği-
tim yüksek bir tempo gerektiriyordu. 
Yoğun teorik dersler yanında atöl-

yelerde, laboratuvarlarda uygulama 
dersleri de görüyorduk. Okulun ola-
nakları da çok fazlaydı, açıkçası ora-
da okumak keyifliydi. 

Yurt dışında eğitim bir yandan farklı 
kültürlerde öğrencilerle tanışma-
mızı, bir yandan da Fransa’yı daha 
yakından tanımamızı sağladı. Tabii 
ki sanayi bizim için önemliydi ve Tür-
kiye ile kıyasladığımızda, ülkemizde 
sanayileşme konusunda işlerin hiç 
iyi gitmediği hemen anlaşılıyordu. 

Cumhuriyet Gazetesi’ne aboneydim. 
Türkiye’yi ve güncel siyaseti de ya-
kından takip ediyordum. Okuldaki 
arkadaşlarla da sık sık tartışıp konu-
şurduk. O sıralar dünyada, Vietnam 
olayı gündemdeydi. Her şeyden 
önce sosyalist sistemin dünyadaki 
ağırlığı önemliydi.  Sovyetler Birliği 
gibi sosyalist ülkelerde insanların 
nasıl yaşadığını, insanların ne gibi 
haklar elde ettiğini, teknolojinin na-
sıl ilerleyebildiğini, gelişebildiğini 
bu yıllarda daha iyi kavramaya baş-
ladım. Yaz aylarında Türkiye’de olu-
yordum. Ailemle vakit geçirmediğim 
zamanlarda, eski arkadaşlarımla bu-
luşup siyaset konuşuyorduk. Siyasal 

 Halit- Şekibe Çelenk, Kaya-Serpil Güvenç, Fatma-Abdurrazak Güvenç (soldan sağa) - Nikah, 1974
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tercihlerim ve duruşum da yavaş 
yavaş netleşiyordu.  1967’de makina 
yüksek mühendisi oldum. 

Üniversiteden mezun olduktan 
sonraki hayatınızı anlatabilir 
misiniz? 

Mezun olunca, otomotiv alanında 
uzmanlaşma olanaklarını araştır-
mak ve İngilizce öğrenmek niyetiyle 
İngiltere’ye gittim, 1968 yazında da 
ülkeye döndüm. Meslek ve yaşam 
koşulları açışından tüm olanaklarına 
rağmen, yaşamımı yurtdışında sür-
dürmek bir gün bile aklımın ucun-
dan geçmedi. Çünkü ülkemle olan 
bağım çok güçlüydü. Dönünce yakın 
çevrem askerliğin bana iş hayatım-

da ayak bağı olacağını söylediler. 
Ben de hiç vakit kaybetmeden 1968 
Ekim ayında askere gittim. Yedek su-
baylığın 24 ay olduğu son döneme 
denk geldim. Bu yüzden benden 6 
ay sonra gelen arkadaşlarla beraber 
terhis olduk. İlk olarak Balıkesir Ordu 
Donatım Okulu’na gittim ve orada 
meslek kurası çektim. Ankara’yı çok 
istiyordum ama kuradan Konya Hava 
Üssü çıktı. Bir buçuk yıl orada kaldım.  
Askerdeydik ama benim açımdan o 
yıllar Türkiye’de sol ile daha yakın 
bir ilişkiyi kurduğum çok önemli bir 
dönem oldu. Konya’da Gençlik Birliği 
ve TÖS vardı, oralara gidip geliyor-

dum. Her zaman saygı ve sevgiyle 
andığım, 1978’de öldürülen Savcı 
Doğan Öz’le, mimar Oruç Ekinci’yle 
ve Gençlik Birliği Başkanı öğretmen 
Yılmaz Demir’le yakın dostluğumuz 
oldu. Sıkça Ankara’ya gidip geli-
yordum. Bu gidiş gelişler sırasında 
Aydınlık Sosyalist Dergi çevresiyle 
ilişkilerim gelişti. Benim için bu dö-
nem, ayaklarımı yere bastığım, oku-
duğum, bildiğim şeylerin fiili olarak 
ete kemiğe büründüğü bir döneme 
karşılık gelir. Ayrıca 12 Mart Muhtı-
rası öncesi dönemdi. Ordudaki ileri-
ci, devrimci subaylar, astsubaylarla 
yaptığımız sohbetler, kurduğumuz 
ilişkiler oldukça anlamlıydı. Güzel bir 
ortamda askerlik yaptım denebilir, 
sonra meslek hayatı başladı tabi…

Meslek hayatına nerede ve nasıl 
başladınız, Oda üyeliğiniz ve 
ilişkileriniz nasıl başladı? Bu 
süreçte başka nelerle uğraştınız? 

Askerliği tamamladığımda yaşantı-
mı siyaset yönlendirmeye başlamış-
tı ve meslek ikinci planda kalmıştı. 
Nerede yaşayacağıma arkadaşlarla 
değerlendirmeler yaparak karar ver-
dik ve Ankara’ya yerleştim. O dönem 
hemen her gün Aydınlık Sosyalist 

 MMO Yönetim Kurulu Üyeleri (soldan sağa) İsmet Rıza Çebi, Yavuz Bayülken,  Emin Özkan, Neşet Kocabıyıkoğlu, Kaya Güvenç-1975

 TMMOB Genel Kurulunda eşi Serpil Güvenç ile birlikte, 1976
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Dergi'sine gidip geliyordum. Ek bir 
dergi, bir çeviri dergisi çıkarmak ni-
yetindeydik. Bunun sorumlusu da 
ben olacaktım. Yabancı dil bilgim 
nedeniyle, Fransızca ve İngilizce kay-
naklardan yararlanmaya ve çeviriler 
yapmaya çalışıyordum. O dönemki 
çoğu tartışmanın oldukça soyut kal-
dığı kanaatindeydik ve bir yazıyı, ki-
tabı kendi tarihsel ve toplumsal ko-
şullarını bilerek okumak gerektiğini 
savunuyorduk. Böyle bir uğraş için-
deydik. Fakat biz bunları tartışıp ön 
hazırlıklar yaparken, dergiyi yayım-
layamadan 12 Mart Darbesi geldi 
ve böylece dergi girişimi de ortadan 
kalkmış oldu. 

Darbenin hemen öncesindeydi. 
Ankara’ya gelip çalışmaya başla-
dığımda arkadaşlar bana, “Hemen 
Oda’ya üye ol, hem Oda hem de 
TEKSEN çalışmalarına katıl.” demiş-
lerdi.  Böylece 1970 yılının Ekim 
ayında üye olarak meslek odası 
dünyasına da girmiş oldum. 1970 
yılı teknik elemanlar için, özellikle 
de mühendis-mimar topluluğu için 
bir eylem ve dönüşüm yılı olmuş, 
mücadele devam ediyordu. Ama o 
dönem TMMOB ve Odaların ilişkisi 
oldukça sorunluydu. Hatta o dönem 
TMMOB’nin fiilen olmadığını söyle-

Bizim Oda’nın Birlik ile ilişkilerine ge-
lirsek süreci kısaca şöyle özetlemek 
mümkün.1960 yılında yoğun tartış-
maların arkasından Gemi Makinaları 
İşletme Mühendisleri Odası kurulu-
yor.  Makina Mühendisleri Odası bu 
karara karşı çıkıyor. Aslında o tarih-
lerde meslekler arasında rekabetten 
kaynaklanan sorunlar yaşanıyor. San-
ki ortada bir pasta var ve her Oda, her 
meslek grubu o pastadan daha çok 
pay almaya çalışır gibi bir ruh haliyle 
meslek alanlarında ciddi tartışma-
lar yaşıyorlar. Bu ve benzeri tarzda 
TMMOB ile sıkıntılar başlayıp ayrılma 
eğilimleri başlayınca, bizim Odamız 
1964 TMMOB Genel Kuruluna delege 
göndermeme kararı alıyor. Makina’yı 
6 Oda daha izliyor, genel kurullara 
delege göndermiyorlar ve adlarının 
başına Türkiye koyuyorlar, örneğin 
bizim Odamızın adı da bir süreliğine 
“Türkiye Makina Mühendisleri Odası” 
olarak değiştiriliyor. Yani o dönem 
TMMOB ve bağlı Odalar arasında bü-
yük kırılmalar ve kopmalar yaşanıyor. 
1970’lerde başlayan kitlesel eylem-
liliğin gelişmesi ve değişen koşullar 
sonunda 1973’te Teoman Öztürk’ün 
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçil-
mesiyle simgelenen yeni bir döneme 
geçiyoruz. Ayrıcalıklı meslek mensu-

yebiliriz. TMMOB niçin 
yoktu? Çünkü başını 
bizim Oda’nın çektiği, 
1964 yılında başlayan 
bir hareket vardı o 
dönem. Biz bu tarihte 
resmi olarak Birlikten 
ayrılmıyoruz ama fi-
ilen dışına çıkıyoruz. 
Bizden sonra birkaç 
Oda da aynısını yapı-
yor ve oldukça sancılı 
bir dönem yaşanıyor 
1973’lere kadar.  

Bu ayrılığın nedeni esas olarak 
nedir?

TMMOB’nin kuruluşu en baştan 
meslekler arası rekabetle başlamış-
tır. Kuruluş aşamasında biri inşaat 
mühendislerinden ve diğeri mi-
marlardan olmak üzere iki ayrı yasa 
teklifi önerilir. Kabul edilen ve halen 
yürürlükte olan yasa inşaatçıların 
teklifini esas almıştır. Mimarların 
teklifinde TMMOB, sadece Odalar 
arası bir koordinasyon kurulu olarak 
tanımlanmıştır. Mevcut yasaya göre 
başlangıçta Odaların tüzel kişiliği de 
yok, sadece TMMOB’nin tüzel kişiliği 
vardır. Bunu karşılamak için de bir 
uzlaşı sağlanıyor ve ilk genel kurulda 
Odaların ad-
larını kullanır-
ken başlarına 
“ T M M O B ” 
yazılması ko-
nusunda bir 
karar çıkıyor. 
Yani kuruluş-
ta sancılı bir 
başlangıç ya-
şanıyor ve bu 
durum uzun 
bir süre böyle 
gidiyor. 

 TMMOB Genel Sekreteri iken Teoman-Aylin Öztürk, Mimar Süheyl Kırçak ve arkadaşları ile birlikte

TMMOB Genelsekreterleri-Muammer Çetinçelik, Hasan Asmaz, Rüştü Özal, Kazım Turgay, 
Şükrü Er-İsmail Kulaksızoğlu, Bülent Tanık, Yavuz Önen, Faruk Aktuzlu, Kaya Güvenç, 1989
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bu olmaktan kaynaklanan meslek ve 
Odalar arası rekabet geri plana atılı-
yor, mühendis ve mimarın emekçi 
kimliği ön plana çıkıyor. Odalar da 
Birliğe yeniden sahip çıkıyorlar.

Bütün bunlar yaşanırken bir 
yandan da mimar ve mühendis 
hareketi yavaş yavaş oluşmaya 
başlıyor, Odaların buna yaklaşı-
mı nasıldı?

Evet, yeni bir hareket. Yer yer değin-
dim gelişmelere, kısaca özetlemeye 
çalışayım. Bildiğiniz gibi mühendis 
ve mimar örgütlemesinin geçmişi 
yüz on yıl öncesine kadar gider. Bu 
konuda 50. Yıl etkinlikleri sırasında 
ve sonrasında çalışmalar yapıldı. 50. 
Yıl Andacı, TMMOB’nin 50.Yılında 
Geçmişe Bakış panellerinin bildi-
rileri gibi çalışmalar var. Yasaların 
İçinden TMMOB’nin Öyküsü kitabın-
da ben de geçmişe ve özellikle de 
TMMOB’nin kuruluşu ve ilk yıllarına 
ilişkin görüşlerimi paylaştım. Zaten 
Emin Koramaz arkadaşımız da bu 
söyleşi dizisinde, tarihimize ilişkin bu 
çalışmalardan çok kısa bir özet sun-
du. Bu nedenle ben yeni hareketin 

oluştuğu 1960-70’lere 
değinmekle yetinece-
ğim.

1950’ler, Türkiye’de 
k apital ist leşmenin 
hızlandığı ve teknik 
elemana çok ihtiyaç 
duyulan bir dönemi 
simgeler. Dolayısıyla 
dönemin iktidarı, eko-
nomi politikalarının 
gereği olarak, mü-
hendislerin ve mimarların Odalaşma 
talebini göz ününde bulundurarak, 
TMMOB kanununu çıkarıyor. Döne-
min Oda yöneticilerinde, bir şeye 
ihtiyaç olunduğunda “talebimizi 
iktidara iletiriz ve onlar da gereğini 
yaparlar” gibi bir anlayışın yerleşme-
sine yol açıyor. Sonra 10195 Sayılı 
Talimatname çıkıyor ve mühendis-
ler ve mimarlar özel bir statüyle ça-
lışıyorlar. Sosyal hakları ve çalışma 
koşulları da gayet iyi durumda. Oda 
yöneticilerinin çoğu kamuda çalı-
şıyor ve çok üst düzeyde bürokrat-
larla, bakanlarla toplantılara gidip 
geliyorlar. Yerleşik anlayış “mühen-
dis-mimar olarak yaptığımız işin 
kendisi kamu çıkarını temsil eder” 

anlay ış ıd ı r. 
Bu anlayışın 
çeşitli biçim-
lerde yer yer 
hâlâ sürdü-
ğüne dikkati 
çekmek isti-
yorum. De-
vam edeyim, 
siyasi ikti-
darla yakın 
ilişkiler belli 
bir süre, kıs-
men de olsa 
karşılığını da 
almıştır. 

Ancak 1960’larla birlikte, bu du-
rum değişmeye başlıyor. Bu arada 
1960’ların başında başlayan toplu 
sözleşme ve grev hakkı işçi sınıfının 
mücadelesini güçlendiriyor. Elde 
edilen haklardan, mühendisler ve 
mimarlar da etkileniyorlar. 1965’e 
geldiğimizde kamu personeli için 
sendika kurma hakkını sağlayan bir 
kanun çıkıyor. TÖS öncülüğündeki 
öğretmenler başı çekiyorlar ve sen-
dikalaşıyorlar; yasanın çıkmasından 
sonra yüzlerce sendika kuruluyor, 
bunlar arasında teknik eleman sen-
dikaları da var. Ama belki öncelikle 
mühendis ve mimarları etkileyen 
temel bir faktörü göz önünde tut-
maya ihtiyaç var. Mühendislik ve 
mimarlık bilim ve teknolojiyle iç içe 
mesleklerdir. Ancak Türkiye, 2. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra çok net bir ter-
cih yapmış, emperyalist dünyanın Mamak Cezaevindeyken çevisini yaptığı kitap  Çevirisini yaptığı kitaplardan
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bağımlı ülkesi haline gelmişti. Tercih 
emperyalizmden yana yapılınca, ta-
mamen dışa bağımlı, montaj ağırlıklı 
bir sanayileşme yaşanıyor ülkede. 
Hem temel girdiler hem de teknoloji 
açısından tamamen dışa bağımlıyız. 
1930’lardan itibaren elde edilen bi-
rikim de yok edilmeye başlanıyor. 
Uygulanan ekonomik politikalar 
mühendislere ve mimarlara, kendi 
mesleklerinin ve aldıkları eğitimin 
karşılığı olan nitelikli bir iş vermek-
te zorlanıyor. Yani bilim ve teknoloji 
geliştiremeyen bir ekonomik mo-
del, mühendisleri mimarları tatmin 
etmiyor ve tıkanma başlıyor. Bütün 
bu koşullar mühendis ve mimarları 
eski ayrıcalıklı bir meslek mensubu 
olmaktan çıkarıyor, onlarda emekçi 
sınıfın parçası oldukları bilinci doğ-
maya başlıyor. Bunlar yaşanırken bir 
yandan da 1970’li yıllarda Odaların 
yönetim kademelerinde yavaş yavaş 
değişiklikler başlıyor. 

Nasıl başlıyor bu değişiklikler?

1970’lere gelinirken Oda yönetim-
lerinde, hâlâ bürokrasiden gelen 
arkadaşlar yer almaktaydı. Ancak 
1968’lerden itibaren arkadaşlarımız 
üniversitelerden mezun olup mü-
hendis-mimar olarak Odalara üye ol-
maya ve etkinliklere katılmaya baş-
layınca, buralarda bir ağırlıkları da 
olmaya başladı. Zaten tüm dünyada 
sol dalga var; Vietnam Savaşı var, ko-
münist ve sosyalist dünya sisteminin 
örnekleri var. Ülkemizde ise işçi sını-
fının ekonomik mücadelesi, öğrenci 
hareketleri, sol örgütler, vb. var. Tüm 
bunların etkisiyle 1970’lere gelindi-
ğinde, büyük etkinlikler ve eylemler 
yaşanmaya başlamıştı. 

Aynı yıllar Türkiye’deki mühendis, 
mimar mücadelesinin de kırılma 
noktalarından birisine denk gelir: 

1960’ların ikinci yarısında mühendis 
ve mimarların 657 sayılı yasaya inti-
bak süreci başlamıştır. 1958 yılında 
çıkarılan 10195 sayılı “…Yevmiyeli 
Personel Talimatnamesi” yürürlük-
teydi ve kamuda çalışanlara bu dü-
zenleme hükümleri uygulanıyordu. 
Yani SSK’dan sigortalıydık ama dev-
let memuru değildik. Bizler açısından 
çok avantajları olan bir uygulamaydı 
ve ben de o statüyle işe başladım. Fa-
kat ben işe başladıktan kısa bir süre 
sonra teknik elemanların 657 sayılı 

Kanuna intibakı gerçekleştirildi ve 
biz de bu kanuna tabi olarak çalışma-
ya başladık. Kazanılmış hak olmasay-
dı ücretlerimiz yüzde 25 düşmüş ola-
caktı. Yani bir anlamda mühendisler 
arasında proleterleşme hızlanıyordu. 
O dönem mühendis ve mimarların 
yüzde 70’e yakını kamuda ve 10195 
sayılı talimatnameye göre çalışıyor-
lardı.  Bu düzenleme yer yer eleştirilse 
de getirilmek istenen yasanın kendi-
lerini de çok olumsuz etkileyeceğini 
görüyorlar ve bu yasaya karşı çıkı-

  TMMOB Demokrasi Kurultayı Divanı-1998

  Seka Koruluğu eylemine giderken (soldan sağa-Kaya Güvenç, İhsan Karababa, Yavuz Önen, 1999
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yorlardı. Daha önce, “Biz mitinglere 
tenezzül etmeyiz, bizim bir şeye ihti-
yacımız olursa kararını alırız, Meclisin 
ve Bakanlıkların kapıları bize sonuna 
kadar açıktır” anlayışı da değişmeye 
başlamıştı. Bu arada Teknik Eleman 
Sendikası da (TEKSEN) 1970 yılı Şu-
bat ayında kuruluyor. TMMOB’un, 
MMO’nun ve birçok Oda yönetimi-
nin bürokrat yapısına karşılık İnşaat, 
Elektrik ve Mimarlar Odalarının yö-
netimleri yeni anlayışın temsilcile-
rinden oluşmuştu. O yıl bu üç Oda, 
aralarında TEKSEN’in de bulunduğu 

altı teknik eleman sendikası bir araya 
gelerek 18 Nisan 1970’de mühendis 
ve mimarların, tarihlerindeki ikinci 
büyük mitingini yapıyorlar. Anımsa-
tayım ilk mühendis-mimar yürüyüş 
ve mitingi 1949 yılında yapılmıştır. 
Mitingin arkasından arka arkaya iki 
teknik eleman boykotu örgütlüyor-
lar. Bu olaylar bir anlayış farklılığını 
ortaya koyuyor. Artık ayrıcalıklı mes-
lek durumu sona ermektedir; “bizim 
sorunlarımız halkın sorunlarıyla pa-
raleldir” denilmeye başlanıyor. Hat-
ta o dönem, ilerici Odaların yayın 

organlarında teknolojinin halk için 
yarar ve zararları tartışılmaya başla-
nıyor. Elektrik Mühendisleri Odasının 
yeni yönetiminin yayınladığı Oda 
dergisinde şu tartışmaları görebiliyo-
ruz: “… Bilimsel bulgular, ya da bun-
ların teknolojik uygulamaları, hizmet 
ettikleri amaçlara göre iyi ya da kötü 
olurlar. Eğer teknoloji köye elektrik 
götürüyor, depreme dayanıklı ev ya-
pıyorsa iyidir; yok eğer yine aynı tek-
noloji Vietnam'da köylü katliamı için 
kullanılıyor, bazı ülkelerin dünyada 
imparatorluklar kurmalarını sağlıyor-
sa kötüdür…”. Yani artık mühendisler 
mimarlar arasında, “Biz mesleğimizi 
halkımız için halkın yararına kullan-
mak istiyoruz” ve “Biz Türkiye’deki 
emekçi halkın parçasıyız” anlayışı 
iyice yerleşmeye başlıyor. Benim 
Oda’ya kayıt olduğum 1970 yılında, 
TMMOB hâlâ eski tutumunda ısrar 
etmektedir ve biraz önce aktardığım 
etkinliklere de karşıdır. 

Tam bu süreçte siz de Oda’da De-
netleme Kurulu'na giriyorsunuz. 
Odamız açısından manzara na-
sıldı, neler yaşadınız?

Dönüp Odamıza baktığımızda, mev-
cut yönetime karşı mücadelenin sür-
mekte olduğunu görüyoruz. Oda’ya 
kayıt olur olmaz arkadaşlar beni 
Münir Cerit Ağabey ile tanıştırdılar. 

  TMMOB'den Kızılay'a doğru yürüyüş, Şubat2001

 28 Mart Mitingi öncesi şenlikli oturma eylemi-Kızılay Güvenpark, 27 Temmuz 2001
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Onun bürosunda Oda çalışmalarını 
örgütleyen bir ekip vardı ve ben de o 
ekibe dahil oldum. Orada Aykut Gö-
ker, Günay Bolazar, İsmet Rıza Çebi 
gibi, adlarını tek tek sayamayacağım, 
daha sonra uzun yıllar birlikte müca-
dele içinde olacağımız arkadaşlarla 
tanıştık. Günay Bolazar 1970’de yö-
netim kurulu üyesi idi. Tek başına 
listeyi delmiş yönetime girmişti. Ben 
Oda Genel Kurulu'na ilk kez 1971 Şu-
bat ayında katıldım. O kongreye çok 
yoğun hazırlandık. Hepimiz hangi 
konuda konuşma yapacağımıza ön-
ceden karar verdik, çeşitli görevler 
aldık. Ben de o Genel Kurul'da bir 
konuşma yapmıştım. Listemiz ka-
zanamadı ama karşı listeyi deldik. 
Bizim listeden Günay Bolazar ve Ay-
kut Göker yönetime girdiler. Ben de 
denetleme kuruluna seçildim. Ancak 
o dönem Oda faaliyeti yürütmemiz 
pek mümkün olmadı, çünkü çok kısa 
bir süre sonra, yani 12 Mart 1971’de 
Askeri Darbe oldu ve her şey fiilen 
kesintiye uğradı. 

O dönemin sizin için ayrı bir öne-
mi de var sanırım. Denizlerin 
mahkemesinde yabancı gözlem-
cilere Fransızcadan çeviriler ya-
pıyorsunuz ve Serpil Çelenk ile 
de orada tanışmışsınız…

12 Mart’ı tanımlamak hem çok kolay 
hem de çok zor. Baskılar, işkenceler, 
idamlar, sürgünlerle dolu bir dö-
nem yaşadık.  Ben 1972’nin Temmuz 
ayına kadar, dönemin koşullarına 
uygun şekilde kendi siyasi faaliye-
timi sürdürdüm. Ama olağanüstü 
koşullar ve sıkıyönetim nedeniyle 
daha gizli bir dönem geçirdim. An-
kara’daki işimden ayrılmıştım ve 
İstanbul’da arkadaşlarla ortak bir 
büro açmıştık. Bu arada nişanlan-
mıştım ve 1972’nin Eylül ayında ev-
lenmeye karar vermiştik. Nişanlım 
Serpil Çelenk, Denizlerin avukatı Ha-
lit Çelenk ve Şekibe Çelenk’in kızıdır 
ve o da kimya yüksek mühendisidir. 
Ben Denizlerin davalarında yabancı 
gözlemciler için Fransızca çeviriler 
hazırlıyordum, o süreçte tanışıp ni-

şanlanmıştık. Belge çevirilerinin yanı 
sıra yabancı konuklarla Fransızca 
görüşmelerde çeviri yapıyordum. 
Bir görüşme belleğimde hala canlı-
dır. Avukat Madeleine Lafue-Veron 
ile görüşme diğerlerinden bir hayli 
farklıydı. Çok içten bir görüşmey-
di, sanki davayı kendisi üstlenmişti 
ve sanki Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in 
arkadaşlarıydı. Sonuç alınamamış 
olsa da yurt dışında sürdürülen ça-
lışmalara değinmeden geçmemek 
için Lafue-Veron’u anmak istedim. 
1972’nin Temmuz ayı ortasında beni 
Mamak Askeri Cezaevi’nde “istiraha-
te” çektiler. O sıralarda Serpil bana 
bir sürü kitap gönderiyordu, bazen 
aralarında Fransızca kitaplar da olu-
yordu. Onlardan bir tanesi, bir Fran-
sız gazetecisi ve yazarı Paul Tillard’ın 
üç dönemde Pekin’deki yoksul bir 
aileyi anlattığı “Kuklacı” adında bir 
romandı. Çok hoşuma giden bu ki-
tabın çevirisini yaptım, Serpil daktilo 
etti ve roman Can Yayınevi tarafın-
dan basıldı. Özetle iki yılımı bir aske-

  Ailesiyle, 2000'li yıllar
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men faaliyetlere başladık. Serpil zaten o sırada Kimya Mühendisleri 
Odası’nda yönetim kurulundaydı ve arkadaşlarıyla birlikte sıkı çalı-
şıyorlardı. Mesela “Haşhaş Raporu” gibi önemli ve çarpıcı bir çalış-
malarını çok iyi anımsıyorum. 

Siz de tam bu dönem tekrar Oda faaliyetlerine başlıyor ve 
yönetim kuruluna giriyorsunuz… Bu dönemi biraz anlatır 
mısınız?

Anayasa Mahkemesinin af yasası ile ilgili kararı üzerine 1974 Tem-
muz’unda tahliye oldum. Eylül ayında da iki yıl ertelenen nikah 
törenimizi yaptık. TMMOB yeniden Genel Kurul'unu toplamış, yeni 
anlayışın mücadelesi Teoman Öztürk’ün simgelediği yönetimle 
sonuçlanmıştı. Bizim Oda’da ise Ali Dinçer başkandı ve İsmet Rıza 
Çebi de yönetimdeydi. Oda çalışmalarına destek için İstanbul’dan 
arkadaşlarımız gidip geliyorlardı. Bir süre dinlenmek istiyordum 
ama olmadı tabii. Hasret giderme faslı bitince, arkadaşlar beni 1974 

 Irak'ta işgale son mitingi-20 Mart 2003

1 Mart 2003 Mitingi sonrası değerlendirme toplantısı-Kaya Güvenç, Süleyman 
Çelebi, Füsun Sayek, Sami Evren

 2. Mühendislik Mimarlık Kurultayı, 6 Nisan 2003

 Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısına karşı miting-6 Mart 2004

ri cezaevinde geçirdim, Aydınlık Sosyalist Dergi 
davasında yargılandım. 1974’te cezaevinden 
çıktım, iki yıllık bir gecikmeyle Serpil’le evlendik. 
Sevdiklerimle kısa süre hasret giderdim ve he-
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yılının Ekim ayında Oda çalışmaları-
na yönlendirdiler hemen. İş bulmam 
gerekiyordu. Eski işime başvurdum 
ve ama benden temiz kâğıdı istedi-
ler. Kızdım ve vazgeçtim. Eşim Serpil 
Maden Tetkik Arama’da (MTA) çalı-
şıyordu. Ben de orada işe başladım, 
bundan da çok keyif aldım. 1975 yılı 
Genel Kurulunda arkadaşlar Oda Yö-
netim Kurulu'na girmemi önerdiler. 
Seçimleri bizim listemiz kazandı, Gü-
nay Bolazar Başkan, İsmet Rıza Çebi 
Başkan Vekili, İstanbul’dan Yavuz 
Bayülken ise Sekreter ve ben de M. 
Emin Özkan, Neşet Kocabıyıkoğlu 
ve Aydın Meriç’le birlikte yönetim 
kurulu üyesi oldum. Yönetimde yer 
almayı, bir yıl sonra yönetimi bırak-
ma kaydıyla kabul etmiştim, öyle de 
oldu. Farklı siyasi anlayış ve gruplar-
dan gelen insanlarla renkli, verimli 
ve ilginç bir yöneticilik deneyimi ya-
şadım. Keyifli olduğu kadar tartışma-
lıydı; zaman zaman çok sert tartış-
malar yapıp sesimizi yükselttiğimiz 
de oldu. Ama hiçbir zaman tartışma-
ları uzatmadık. Toplantılar bittiğin-
de birliğimizi sürdürdük ertesi gün 
çalışmalarımıza birlikte devam ettik. 

1975’lerde TMMOB ortamında, ayrı-
calıklı bir meslek mensubu olmadı-
ğımızın bilincine iyice varılmıştı ar-
tık. Emekçi sınıfın bir parçası olarak, 
bilimi ve tekniği halkın hizmetine 
sunmak hedefiyle yapılacak çok iş ol-
duğunu görüyor ve çok çalışıyorduk. 
Dolayısıyla çok yoğun bir dönem 
geçirdik. Oda Yönetim Kurulu'ndan 
bir yıl sonra ayrıldım ve yerime çok 
güvendiğim bir arkadaşımı, Oğuz 
Türkyılmaz’ı önerdim. Yönetimden 
ayrılırken bağımı koparmamak için 
Oda Denetleme Kurulu’na girmiş-
tim. Bir yandan da darbe döneminde 
kapatılan bir sürü sendikanın yerine 
yeni sendikalar kurulmaya başlamış-

tı. Bunlardan biri de teknik eleman-
ların örgütlendiği TÜTED’di. Ben de 
bu çalışmalara katıldım. 

TMMOB genel sekreterliğiniz 
nasıl başladı ve neler yaşadınız?

Oda’da yönetimden ayrılmıştım ama 
denetleme kurulu çalışmalarına ka-
tılıyordum. Teoman Öztürk TMMOB 
başkanıydı ve bana TMMOB Genel 
Sekreterliği görevini önerdi. 1976 
yılıydı ve o sıralarda MTA’da çalışıyor-
dum. Böylece iki yıl süreyle TMMOB 
Genel Sekreteri olarak çalıştım. O yıl-
ları anlatmak çok uzun sürer. Yerimiz 
Kızılay’da, Mimarlar Odası’nın Konur 
Sokak 4 no’lu binasının birinci katıy-
dı. 1976-1978 yılları faşist baskıların 
arttığı bir dönemdir; gün geçmiyor 
ki bir saldırı haberi gelmesin. İki ar-
kadaşımız, Zeki Erginbay ve Akın 
Özdemir de bu zaman diliminde öl-
dürüldü. Lokalimize gece bombalı 
saldırı düzenlendi.  Bir ekip olarak 
bir taraftan örgütün günlük işleri, 
bir taraftan Birlik Haberleri Dergisi-
nin hazırlanması, basın toplantıları, 
örgütler arası ilişkiler… Yoğun iki 
yıl.  İki yıl boyunca sevgili Teoman’la 
yan yana çalıştık. Odalarımız karşı 
karşıyaydı, Zamanının bir bölümünü 
Odalarla mali sorunlarımızı çözmek 
için geçirdiğini anımsıyorum. Bulun-

duğumuz bina, kendi binaları olma-
yan Odaların sığınma limanı gibiydi. 
Aslında Birlik ve Oda yönetimlerinin 
hayali tüm Odaların ortak bina ve 
ortak bir matbaalarının olmasıydı. 
Hatta bu konuda çalışmalar yapıl-
dı, raporlar düzenlendi ama maddi 
imkânlarımız buna imkân tanıma-
dı ne yazık ki… Şunu vurgulamam 
gerekiyor, 1973 yılını izleyen yıllar 
TMMOB’nin Türkiye siyasi hayatı-
na önemli katkılarının olduğu dö-
nemlerden birisidir. TMMOB kendi 
meslek alanlarımızdan yola çıkarak, 
emperyalizmin sömürü mekaniz-
malarını sergiledi. TMMOB’nin hare-
ketliliğini ve eylemliliğini anlatmak 
çok zaman alır, sadece bunların çok 
boyutlu ve katılımlı olduğunu ve ses 
getirdiğini belirtmekle yetineyim. 
Birlik Haberleri Dergimiz çok önem-
li bir yayındı, teknik eleman kurul-
tayları çok anlamlıydı. Bütün bunlar 
Türkiye’deki sosyalist birikimin mü-
hendislik, mimarlık alanlarına yan-
sımasıydı. Dergilerimizde meslek 
mensubu olan arkadaşlarımızın yanı 
sıra iktisatçılar da yazıyordu. Meslek 
alanlarımızla ilgili hemen her yerde 
yer alıyorduk. Yani TMMOB’nin gü-
rül gürül akan dönemlerinin birisini 
yaşadık. Genel sekreterlik görevine 
sürdürürken kızım Sanem doğdu. 
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TMMOB’nin meslek ve meslek-
taş sorunlarının yanı sıra, top-
lumsal olaylarda çok daha aktif 
rol almaya başladığı bir dönem 
olarak adlandırılabilir sanırım… 

Mesela diğer sendika, dernek gibi 
emekçi sınıf örgütleriyle birlikte 
DGM’ye karşı direnişin örgütlenmesi 
TMMOB’nin önemli dönüm nokta-
larından bir tanesidir. Niçin önemli? 
Çünkü bu TMMOB’nin siyasi alana 
doğrudan müdahalesi anlamına 
gelir. Meslek alanınızdaki bir olayı 
gündeme getirdiğinizde, bu sizin 
mesleğinizin gereğidir. Ama DGM’ye 
karşı direniş doğrudan doğruya si-
yasi hayata bir müdahale anlamını 
taşır. 1973 sonrasının özelliği budur. 
Özetlersem TMMOB 1973 sonrasında 
Türkiye’de kendi meslek alanlarından 
yola çıkarak, sömürü çarkını çok iyi 
deşifre etti. Yapılan tüm çalışmalar 
raporlandı ve siyasi örgütlerin bun-
lardan yararlanmasına imkân tanıdı. 
Sınıfın sendikal ve demokratik ör-
gütleriyle birlikte ortak hareket etti. 
1970’lerde anonim olarak ortaya çı-
kan ve son şeklini Teoman Öztürk’ün 
verdiği “bilimi ve tekniği emekçi hal-
kımızın hizmetine sunma” deyişi dö-
nemin manifestosudur aslında. 

Bu arada, örgütlerde olumsuz geliş-
melere yol açacak dışlayıcılık anla-
yışına bir örnek olarak başımızdan 

geçen bir olaydan 
da söz etmek isti-
yorum. Oğuz Türk-
yılmaz 1976 yılında 
MMO yönetimin-
deydi, daha sonra o 
da TMMOB’de genel 
sekreter yardımcısı 
olarak göreve baş-
ladı. İkimizin aynı 
anda TMMOB’de 
görevli olduğu-
muz 1977 yılında, 
MMO yönetimine 

İstanbul’daki arkadaşların ağırlıklı 
olduğu bir ekip geldi. 1977 TMMOB 
Genel Kurulu da çok özel koşullar-
da toplandı. Çok yoğun bir katılım 
oldu, Başbakan Ecevit, bakanlar, dö-
nemin önemli bütün sol siyasi parti 
temsilcileri, dernekler, örgütler 21. 
Genel Kurul'da yerlerini aldılar. Bilgi 
olarak aktarayım, bu genel kurulda 
Teoman’ın ve konukların konuşma-
ları bir kitapta toplandı. Ama Genel 
Kurulun bir başka özelliği daha vardı, 
ben TMMOB’nin genel sekreteriy-
dim, Oğuz TMMOB’nin genel sekre-
ter yardımcısı. Ama Odamız, bizim 
anlayışımızın delege olmaya uygun 
olmadığını düşünmüş olacak ki her 
ikimiz de TMMOB Genel Kurulu’nda 
delege değildik. Arka planını çok bil-
miyorum. Ama ge-
nel olarak 1977’ler 
Türkiye’si, solda 
siyasetlerin billur-
laşmaya, dolayısıyla 
ayrımların da net-
leşmeye başladığı 
bir dönemdir. Dış-
layıcı olmaya başla-
nıldığı, yani benden 
olmayan denildiği 
zaman böylesi ku-
tuplaşmalar baş-
lıyor. Biraz önce 
bahsettim, Oda ça-

lışmalarına ilk başladığım 1970’lerde 
biz Oda çalışmalarını sürdürürken, 
arkadaşlarımızın çoğu TİP üyesi ya 
da dostuydu, ben ise MDD çizgisini 
savunan bir dergiye katkıda bulu-
nuyordum; biz bu grup içinde gayet 
rahat çalıştık birlikte. Hiç kimse kendi 
siyasi düşüncesinden vazgeçmedi 
ama ortak bir program çerçevesinde 
çalışmalar yapabildik. O senden bu 
benden demedik hiç. Çünkü ortak 
yapacağımız çok fazla iş vardı. Mü-
hendisliğin de böyle büyük bir avan-
tajı vardır, yani bu meslek ortak işe 
her zaman çok yatkındır aslında. 

1977’de TMMOB’de profesyonel 
olarak çalışmayı bırakıp MTA’ya 
mı döndünüz?

İki yıl sonra TMMOB’dan ayrıldım 
ve tekrar MTA’ya döndüm. Serpil de 
orada çalışmaya devam ediyordu. 
Yeni Ülke adlı dergiye hem yazıla-
rımızla hem çevirilerimizle katkıda 
bulunuyorduk. Fakat yine zor gün-
lerdi. Her gün arkadaşlarımız öl-
dürülüyor, tutuklamalar, gözaltılar, 
işkenceler vs. yaşanıyordu. Kısa za-
man sonra da 12 Eylül 1980 Askeri 
Darbesi geldi. Darbe olunca arka-
daşlarla tartıştık ne yapalım diye. O 
dönem çok acı bir kayıp yaşamıştık. 
İlhan Erdost arkadaşımız Mamak 

 Teoman Öztürk anması

TMMOB Başkanları birarada (soldan sağa-Kaya Güvenç, Teoman Alptürk, Yavuz Önen, 
Bülent Tanık, Mehmet Soğancı)-20 Ekim 2004-TMMOB 50. Yıl etkinliklerinden
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Cezaevi'nde öldürülmüştü. Yakınla-
rımız ve dostlarımızın bir süre ülke-
den uzaklaşmamızın doğru olacağı 
yönündeki önerilerine uyduk ve bin 
bir güçlükle pasaport alıp ailecek 
Libya’ya gittik. Ben bir inşaat firma-
sında çalıştım, Serpil de İngilizce eği-
tim veren bir lisede fen dersleri öğ-
retmenliği yaptı. İki yıl sonra, 1984 
yılında tekrar Ankara’ya döndük. 
Döndükten hemen sonra da ailemi-
ze yeni bir fert daha katıldı, oğlum 
Özer. Tabii bizim açımızdan, ülkeye 
adım atar atmaz siyaset kaldığı yer-
den devam etti. Ancak kamu çalış-
ması ikimiz için de bitmişti. 1984’te 
inşaat ve imalat alanındaki bir şir-
kette çalışmaya başladım ve Irak’ın 
ilk işgaline kadar şirketin o ülkedeki 
çalışmalarını yönettim.1989’da söz 
konusu şirketten ayrıldım. Bir yıl 
kadar bir arkadaşımın bürosunda 
beraber çalıştık. Son olarak da eği-
tim ve ölçüm cihazları alanındaki 
bir şirkette çalıştım, 2000 yılında da 
emekli olup profesyonel çalışma ha-
yatımı noktaladım.

1984 ve 1998 yıllarında TMMOB 
Yönetim Kurulu'na giriyorsunuz 
ve 2000-2004 arası ise iki dönem 
yönetim kurulu başkanı oluyor-
sunuz. Bu yılları biraz anlatır mı-
sınız? 

Libya’dan döndüğümde, yani 
1984’te TMMOB’de yönetim kuru-
lunda bir dönem görev aldım. Ama 
o dönem yürütülen çalışmalara ak-
tif olarak katılamadım. Oda’da 1989 
yılından itibaren Sanayi Kongresi 
danışmanlığı yapmaya başladım. 
Aykut Göker’in liderliğinde değerli 
arkadaşlarla güzel sonuçlar üreten 
çalışmalar yaptık birlikte. Her kong-
re için ayrı ayı raporlar hazırlayıp 
yayımladık. Benim açımdan keyifli 
ve bir o kadar da öğreticiydi kong-
re süreçleri. Bu arada dört dönem 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeliği 
yaptım. Dört kurulda birlikte çalıştı-
ğımız ama artık aramızda olmayan 
Rüştü Özal, Ahmet Varol ve Sinan 
Kalyoncu’yu sevgiyle anıyorum. 

Bu arada 1989 bahar eylemleri ve 
KESK’in kuruluş mücadelesiyle, 
Türkiye’de yeniden bir hareketlen-
me başlamıştı. 1994 yılında TMMOB 
de ülkedeki hareketlenmeye denk 
düşen bir yapıya kavuşmuş, Yavuz 
Önen de yeniden sorumluluk almış-
tı. Öncelikle, 1994’te yağmur altında 
Tandoğan’da yaptığımız mitingle, 
TMMOB yeniden alanlara çıktı. Dar-
be sonrası uygulanan neo-liberal 
politikalar ve yeni dünya düzenine 
adaptasyon süreci belirleyici idi. 
Özelleştirmeler hızlanmış, kamu sa-
nayiden çekilmeye başlamıştı, tica-
ret ön plana çıkarılıyordu, ihracata 
yönelik bir büyüme modeli söz ko-
nusuydu. 1973’lerde TMMOB solun 
birikimiyle meslek alanlarından yola 
çıkarak ülke gerçeklerini nasıl deşifre 
etmeye başladıysa, 1994 yılından iti-

baren de yeni dünya düzenine karşı 
ideolojik bir mücadeleyi sürdürdü. 
Bu arada ben de örgütümden kop-
muyorum. Demokrasi Kurultayı ya-
pıldı. Bu kurultaya Odalarımızın tem-
silcilerinin yanı sıra, kişi olarak İhsan 
Karababa ile ben çağrıldım düzen-
leme kuruluna. Bu Kurultay, Türkiye 
Demokrasi Kurultayı ile sürdü.

Bu arada TMMOB çalışmalarına na-
sıl daha çok katkı sunabilirim de-
ğerlendirmesini yaptım. Mehmet 
Soğancı’nın TMMOB’nin 1998 Ge-
nel Kurulu'nda, kurullara adaylık 
talebimin olup olmadığı sorusuna 
verdiğim yanıtla da, yönetim kuru-
luna aday oldum ve seçildim. O dö-
nemde yaptığımız çok sayıda çalış-
madan birisi Mühendislik Mimarlık 
Kurultayı’dır. Kurultay sonrası, çok 
kıymetli bir kitapçık hazırladık arka-
daşlarla birlikte. Orada, mühendis 
kimdir? Nasıl gelişmiştir? Nasıl ol-
muştur? Bir mühendislik etiğinden 
bahsedilip duruluyor, bu etik dediği-
miz nedir? Acaba meslek alanlarında 
ne gibi işler yapılması gerekiyor, ser-
tifikasyonlar doğru mudur, yanlışmış 
mıdır? gibi çok çeşitli konuları tartış-
mıştık. Bir sonraki dönemde, 2000 
yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini üstlendim. Ama o dönemi 
anlatmak çok zor...

Zor dediniz ama yine de o döne-
mi biraz anlatmanızı rica ediyo-
rum… Öncelikle neden zor on-
dan başlayalım…

Zor, çünkü belleğimde hala ayrıntılar 
var, yer dar. Zor, çünkü sübjektif olma 
riski var. Ama kısaca aktarayım. Yöne-
time geldik, ayağımızın tozuyla ölüm 
oruçları karşımıza çıktı. F tipi denilen 
ve insanları tecrit koşullarında yok 
olmaya zorlayan bu uygulamaya, 
TMMOB olarak biz de tepkimizi dile 
getirerek karşı çıkmıştık. Toplumun 
birçok kesiminden de tepki gelmiş-

 TMMOB 38. Genel Kurulu-2004
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ti. Kolaylaştırıcı kurullar oluşturul-
muştu. Son olarak ölüm orucunda-
ki arkadaşların talepleri ve Adalet 
Bakanlığı’nın girişimiyle, Türk Tabip-
ler Birliği, TMMOB, Barolar Birliği ve 
TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu 
Üyesi Fazilet Partisi Milletvekili Meh-
met Bekaroğlu’ndan oluşan dört-
lü bir kurul oluşturuldu. TMMOB’yi 
temsilen o kurulda ve görüşmelerde 
yer aldım. Bunu anlatmak çok ağır 
geliyor gerçekten. Çok büyük çaba 
harcandı, kamuoyunda bilinen ge-
lişmeler yaşandı. Ama olaya daha 
soğukkanlı bakınca, girişimlerin 
olumlu sonuçlanma ihtimalinin de 
olduğunu görebiliyorduk. Ziyaret et-
tiğimiz cezaevlerinde ölüm orucunu 
sürdüren arkadaşlarımızın bakışlarını 
hâlâ anımsıyorum. Sonuçta bir kez 
daha yaşam değil ölüm kazanmış-
tı. Bu konuda bir başka anımı daha 
paylaşmak isterim. Kasım ayında tu-
tuklu ailelerinden bir grup Birliği zi-
yaret etti. Kalacak yerleri olmadığını 
ve geceyi TMMOB’de geçirmeleri için 
izin vermemizi istediler. Arkadaşları-
mızla görüştük, Birlik binası bu iş için 

uygun değildi. Serpil’le konuştum, 
aileleri gece evimizde ağırladık. 

O bitti, arkasından 2001 ekonomik 
krizi geldi. Yavuz Önen’in başkan ol-
duğu sırada yaşanan 1994 ekonomik 
krizinde, TMMOB başarılı bir sınav 
vermişti. Krizin nedenleri, yaşanan 
süreçler ve uygulanan yanlış politika-
ları çok iyi deşifre eden, kamuoyuna 
tüm çıplaklığıyla anlatan başarılı işler 
yapılmıştı o dönem.  2001 krizinin 
ayak sesleri duyulmaya başladığın-
da, Emek Platformu kurulalı bir bu-
çuk yıl kadar olmuştu. Platform me-
zarda emeklilik yasasına karşı, 1999 
yılında Kızılay’da, belki de Ankara’da 
görülen en kitlesel eylemi gerçekleş-
tirmişti. Arkasından da, Şubat 2001 
ekonomik krizi geldi. TMMOB de bu 
platformun içindeydi ama ilke ola-
rak Platformun Dönem Sözcülüğü 
dönüşümlü olarak altı konfederas-
yon tarafından yürütülüyordu. Biz 
dönem sözcülüğüne talip olduk. Bu 
konuda Platformda uzun tartışmalar 
yaşandı ve tam kriz zamanı, 2001 Şu-
bat sonunda Emek Platformu dönem 
sözcülüğü TMMOB’ye verildi. Çok 

yoğun bir programla işe koyulduk 
ve ilk iş olarak da araya bayram tatili 
girmesine karşın, üç hafta içinde çok 
verimli bir şekilde Emek Politikala-
rı Sempozyumu’nu gerçekleştirdik. 
Bunu herkesten önce Türk Sosyal 
Bilimler Derneği'ne, üyelerine borçlu 
olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu 
teşekkürümüzü 37. Genel Kurul'da 
kendilerine sunduğumuz mektubu-
muzla da belirttik. Sempozyumdan 
çıkan sonuçları bir bildiri haline ge-
tirdik ve kamuoyuna ilan ettik. Yine 
iktisatçı dostlarımızla birlikte hazırla-
dığımız Emek Platformu Programını 
yüzbinlerce bastık ve bütün Platform 
üyelerinin bunları dağıtmasını ka-
rarlaştırdık. Yani dönem sözcülüğü 
yorucuydu ama çok da anlamlıydı. 
TMMOB alnının akıyla yaptı bu işi, 
çok güzel anılar da bıraktı…

Bizimle bu anılardan birini pay-
laşır mısınız?

Emek Platformu 14 Nisan 2002’de, 
Türkiye genelinde mitingler yapma-
ya karar vermişti. Fakat 22 ilde eylem 

 TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte, 2004
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yasağı geldi. Bu illerde sadece basın 
açıklamaları okundu, kapalı salon 
toplantıları yapıldı. Gaziantep’te mi-
ting yasağı yoktu. Emek Platformu-
nun bildirisini de TMMOB İKK Sekre-
teri olarak Nedim Yanıç arkadaşımız 
okuyacaktı. Dünya tatlısı Nedim arka-
daşımızın konuşmaları bazen aksar-
dı. Birçok kişi türlü bahanelerle onu 
vazgeçirmeye çalışıyor ama Nedim 
kararlı, bildiriyi o okuyacak. Mitinge 
katılım da geniş. Nedim çıkıyor kür-
süye, hiçbir aksama olmadan o kadar 
güzel okuyor ki bildiriyi, herkes hem 
şaşırıyor hem de Nedim’i kutluyor. 
Yaşanan o anın güzelliği, yapılan ey-
lemin sorumluluğu hep sevgiyle ana-
rak anlattığım bu anıyı bize armağan 
etmişti. Nedim’i 2007’de kaybettik, 
kendisini sevgiyle anıyorum.

TMMOB Başkanlığı döneminde 
bir de devletin çağrısıyla Filistin 
ziyaretiniz var, o nasıl gelişti?

Çok ilginç ve bizim açımızdan ke-
yifli bir olaydı. Filistin Lideri Yaser 
Arafat, İsrail’in bir baskın saldırısı 
sonrası karargahını Ramallah’ta bir 
bodruma nakletmişti. Yaser Arafat 
İnşaat Mühendisleri Odamızın fahri 
üyesiydi. O dönem Dışişleri'nin de 
desteğiyle Türk İş, DİSK, Hak İş, KESK 
tarafından oluşturulan kurula bizi 
de dahil ettiler. Filistin ve İsrail’e bir 
haftalık ziyaret gerçekleştirdik,  İsra-
illi Barış Severler Örgütü ile tanıştık, 

 Filistin Lideri Yaser Arafat  ziyareti-Ramallah-Mayıs  2002

sivil toplum örgütleriyle görüştük, 
Filistin’de Filistin Mühendisler Örgü-
tü ile de görüştük. Tabii bu süre için-
de yüzlerce tanıklığı dinledik, İsrail’in 
bombaladığı bazı Filistin kentlerini 
gezdik. Dönünce bu gözlemlerimizi 
kamuoyuna aktardık. Filistin Devlet 
Başkanı Yaser Arafat’ı da bodrum-
daki karargahında ziyaret ettik. Ben 
de kendisine Yönetim Kurulumuzun 
mektubu sundum. 

Yurt dışı çalışmalarımızla ilgili kısa 
iki olaya daha değineyim. Biz Dünya 
Mühendis Örgütleri Federasyonuna, 
WFEO’ya üyeyiz. Biz de bu örgütün 
Moskova ve Tunus’ta yapılan Genel 
Kurullarına katıldık. Moskova top-
lantısı Türkiye’deki krizden hemen 
sonraydı. Kısa bir konuşma yapma 
olanağım oldu. Konuşmamda Tür-
kiye’deki 2001 krizini, IMF ve Dünya 
Bankası politikalarının diğer emek-
çilere olduğu gibi mühendislere de 
olumsuz yansıdığını anlattım. Beyin 
göçü, hizmetlerin liberalizasyonu, 
vb. konulara değindim. İki yıl son-
ra yapılan Tunus toplantısında da 
bir konuşma yaptım. Konuşmamın 
ilk bölümü küreselleşmenin olum-
suz etkileri üzerine yoğunlaşmıştı. 

Devamı ise Irak işgali ve Filistin’de 
yaşananlardı. Burada da WFEO’nun 
bilimle toplum arasında köprü ola-
rak tanımladığı mesleğimizden ve 
insanlık yararına mühendislik kav-
ramlarından hareketle barışa çağrı 
yaptım. Aldığımız olumlu tepkiler bu 
içerikteki konuşmalara bu ortamda 
sık rastlanmadığını gösterdi. Yine bir 
kez daha TMMOB’nin benzer örgüt-
ler arasındaki tekil yerini kanıtladı. 

Kısaca özetlersek, F tipi cezaevlerine 
karşı ölüm oruçları, 2001 yılı ekono-
mik krizi ve Emek Platformu sözcülü-
ğü, 11 Eylül olaylarını bahane eden 
ABD’nin Afganistan’a saldırısından 
sonra Irak işgaline karşı yürütülen 
mücadele, kamu yönetimi reformu-
na karşı eylem ve etkinlikler vs. gibi 
sayısız çalışmaya imza attık. Tabii 
tüm bunları çok değerli arkadaşla-
rımla birlikte örgütledik, düzenledik 
ve gerçekleştirilmesi için hep birlikte 
emek verdik. Tüm bu çalışmalarda: 
“Uluslararası tekelci sermayenin sı-
nırsız, kuralsız ve vahşi egemenliği-
ne teslim olarak halkımıza hizmet 
etmenin olanaksızlığının bilincinde-
yiz” cümlesi bize her zaman yol gös-
teren ana ilkemiz oldu. 50. Yıl Anda-
cında “2000’li yılların bu koşullarında 
TMMOB, büyük toplumsal olaylarda 
emekten yana güçlerin ön saflarında 
yer aldı, çalışanların birlikteliğini sa-
vundu, onların sözcülerinden birisi 
oldu” diye yazmıştım. Sanırım bu dö-
nemi, hatta son elli yılı en iyi özetle-
yen cümle budur…

TMMOB’deki görevinizden son-
ra neler yaptınız?

Mücadele devam ediyor. Mücadeleyi 
yürüttüğünüz alan, üstlendiğiniz gö-
revin özellikleri değişiyor sadece. Bir 
süre dinlenmeye çalıştım. Yoğun ça-
lışma temposundan sonra boşlukta 
kalmışım gibi geldi. Dinlenme de bu  TKP İşçi Kurultayı, 2010
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temposuzluğa alışmak gibi bir şeydi 
ama kısa sürdü. Örgütlü mücadeleyi 
benimsemiş olduğum için, Oda ve 
Birlik çalışmalarından uzaklaşmadım 
ama siyasi çalışmalarım yeniden ön 
plana çıktı. TMMOB’den sonrasını 
satır başları olarak kısaca aktarmam 
gerekirse… Yurtsever Cephe ve Yurt-
sever Cephe İşçi Birliği bünyesinde 
çalışmaya başladım. 2008 yılında 
Türkiye Komünist Partisine üye ol-
dum. 2013 yılı sonunda kurulan Bir-
leşik Haziran Hareketi'nde yer aldım. 
2007 ve 2011 seçimlerine katıldım. 
Son olarak da 2014 yerel seçimlerin-
de Ankara BŞB Başkanlığına Emek 
Hareketi Partisi, Halkevleri, Özgürlük 
ve Dayanışma Partisi ve Türkiye Ko-
münist Partisinin ortak adayı olarak 
katıldım. Hem Birleşik Haziran Ha-
reketi Emek Çalışmaları Grubunun 
hem Partimin Emek Merkezinin ça-
lışmalarına katkıda bulunmaya çalı-
şıyorum. Ağustos’tan sonraki bir bu-
çuk ayımın merkezinde ise torunum 
İdil bulunuyor. 

Bunca yıllık meslek ve mühen-
dislik hayatı, toplumsal müca-
deledeki rolünüz ve çabalarınız 
ışığında gençlere ve meslektaş-
larınıza 2018 Türkiye’sinde neler 
tavsiye edersiniz? 

Belki tavsiye değil de kendi deney-
lerimden çıkardığım birkaç sonuç. 
Mesleğe başladığımız yıllara göre 
daha olumsuz koşullardayız. Kırk yıl-
lık dönem içinde sistem değişmedi 
ama işçi sınıfının siyasetteki ağırlığı, 
sosyalist sistemin varlığı, egemen 
sınıfı birçok alanda taviz vermeye 
zorluyordu. Küreselleşmeyle birlikte, 
hele son on altı yıllık AKP iktidarında 
emekçiler için yaşam koşulları iyice 
ağırlaştırıldı. Mesleğe girdiğimizde 
fizik dersiyle din dersini aynı kefeye 
koyan, aydınlanmayı düşman gören, 
sorgulamayı cezalandıran, ucuz iş-

gücünü, doğal ve kültürel varlıkları-
mızın hızlı tüketimini temel büyüme 
araçları sayan, mühendisliği araştır-
ma geliştirme, tasarım, teknolojiyi 
geliştiren meslek değil de teknikleri 
kullanan bir meslek olarak gören 
bir anlayış iktidarda değildi. Bu gü-
nün keyfi ve sınırsız sermaye iktidarı 
koşullarında örgütlenmenin işçiler, 
emekçiler için en acil ihtiyaç olduğu-
nu düşünüyorum.  

İki şey daha eklemek isterim. Önce-
likle bütün çalışmalarda en önemli 
şey insan unsuruydu. Bu mücadele 
içinde sayısız insanla tanıştım; büyük 
bir zenginliktir bu benim için. Müca-
delenin bir neferi olarak herkesin işin 
bir ucundan tuttuğu, hiyerarşi kaygısı 
olmadan ortak hayallerimiz ve hedef-
lerimiz için beraber mücadele içinde 
yer aldığımız, bunca güzel insanla ta-
nışmış olmaktan sonsuz bir mutluluk 
duyuyorum. İkincisi de benim için çok 
önemlidir. Bizler meslek tercihini çok 
genç yaşlarda, daha lise çağlarında 
yaptık. Bir kere heyecanla ve sevinç-
le başladık hem okula hem de çalış-
ma yaşamımıza. Hayallerimiz neydi? 
Mesleğimizi yapacağız ve bu mesle-
ğimiz aracılığıyla insanların refahına 
katkıda bulunacağız. Çok kısa bir za-

man sonra, daha mesleğe başlarken 
aslında bu hayallerimizin çalındığını 
gördük. Ardından hayallerimizi kimin 
ve neden çaldığını, kapitalizmin sa-
dece hayallerimizi değil geleceğimizi 
de çaldığını, ama hayallerimizi ger-
çekleştirebilecek bir dünyanın da var 
olduğunu, bir sistemin var olduğunu, 
o sistemin sosyalizm olduğunu duy-
duk, okuduk, anladık ve mücadeleye 
girdik. Yılmadık, peşini de asla bırak-
madık. 50 yıla yakın bir süredir MMO 
ve TMMOB örgütlüğünün içindeyim. 
Burada adlarını anamadığım çok sa-
yıda arkadaşımla birlikte, bu doğrul-
tuda bir şeyler yapmaya çalıştık. On-
ları hâlâ hep yanımda hissediyorum 
ve onlarla birlikte çalışmış olduğum 
için çok mutluyum. Mesleğimizi de 
uygulayarak halkımıza hizmet etme 
sorumluluğunu ve hayalini her za-
man yan yana sürdürdük. Aslında 
bu hayal her zaman neredeyse elle 
tutulur oldu bizim için, hâlâ öyle… 
Kısacası, genç arkadaşlarıma ve mes-
lektaşlarıma son söz yerine şunu söy-
lemek isterim: 

“Geleceğinizin çalınmasına izin ver-
meyin, hayallerinizin peşini bırak-
mayın!” 

 Ailesiyle.
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24 HABER

T MMOB Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin ve 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz 
Türkyılmaz’dan oluşan heyetimiz, 29 
Ağustos 2018'de Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Fatih Dönmez’ i maka-
mında ziyaret etti.

Toplantıda, Bakan Danışmanları Ba-
rış Sanlı ve Dr. Oğuz Can da hazır 

nin gündeme getirdiği konular şun-
lardır:

•	 Enerji	 Verimliliği	 Koordi-
nasyon	 Kurulu’nun	 Durumu	
(EVKK)	

Enerji verimliliği çalışmalarının ülke 
genelinde tüm ilgili kuruluşlar nez-
dinde etkin olarak yürütülmesi için 
koordinasyonun sağlanması ve so-
nuçlarının izlenmesini amaçlayarak; 
627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 

bulundu. Ziyarette Oda çalışmaları 
başta olmak üzere, planlanan Oda 
etkinlikleri ve enerji konusundaki 
Oda Raporları hakkında bilgi verildi. 
Oda çalışmalarına ve Oda etkinlikle-
rine, ETKB ve bağlı kuruluşların daha 
fazla katılım sağlaması hususunun 
da görüşüldüğü ziyarette aşağıdaki 
konular gündeme getirildi. 

Gündeme Getirilen Konular

Görüşme kapsamında MMO heyeti-

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
HEYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 

BAKANI FATİH DÖNMEZ’İ MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİ
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ile tanımlanmış olan EVKK, 10 Tem-
muz 2018 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi (Kararname 
Numarası: 1) ile kaldırılmıştı. 2011 
yılından beri her yıl en az dört kez 
toplanan ve TMMOB temsilcisinin de 
üyesi olduğu EVKK’nin faaliyetleri-
nin bundan sonra nasıl yürütüleceği 
yolundaki sorumuza Sn. Bakan, bu 
kurulun çalışmalarının Bakanlıkça 
gerçekleştirileceği yanıtını verdi. 

•	 Kapatılan	 Yenilenebilir	 Enerji	
Genel	Müdürlüğü	(YEGM)	

	 (Enerji	 Verimliliği	 Çalışmala-
rında	muhatap	kim?)

10 Temmuz 2018 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Cumhurbaş-
kanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi (Ka-
rarname Numarası:1) ile bakanlık 
yapıları içinde YEGM yer almadı. 
EİEİ’nin 2011’de kapatılmasından 
sonra enerji verimliliği çalışmalarını 
sürdüren YEGM’in de kapatılması 
sonrasında enerji verimliliği ile ilgili 
çalışmaların Bakanlığın hangi birimi 
eli ile yürütüleceği yönündeki soru-
muzla ilgili olarak Sn. Bakan Fatih 
Dönmez, Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü’nün (YEGM) görevleri-
nin ETKB bünyesindeki Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü’ne (EİGM) devre-
dildiğini ve hâlihazırda devam eden 
çalışmaların kesintiye uğramayaca-
ğını belirtti. 

•	 Elektrik	 Üretim	 Tesislerinde,	
Termik	Santrallerde	“Periyodik	
Kontrol”	Uygulaması	

•	 Çalışma	 Bakanlığı	 ile	 yapılan	

çalışmanın	 benzeri	 bir	 çalış-
manın	 Enerji	 Bakanlığı	 ile	 de	
yapılması	

25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe giren İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliği çerçevesinde, 
iş ekipmanlarının kontrolleri, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı tarafından yetkilendirilen eğitim 
kuruluşlarından temel eğitim alan 
kişilerce yapılacaktır.

Odamız ile Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı arasında 
20 Temmuz 2018 tarihinde yapı-
lan protokol ile Odamız eğitim için 
yetkilendirilmiş ve bu alanda görev 
yapacak personele yönelik ülkenin 
dört bir yanında eğitimlere başlan-
mıştır.

Heyetimiz bu önemli ve örnek ça-
lışmanın, başta termik santrallar 
olmak üzere tüm elektrik üretim te-
sislerinde yapılmasının sağlayacağı 
faydalar üzerinde durmuş ve Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı ile yapmış olduğumuz çalışmaya 
benzer bir çalışmanın ETKB ile bir-
likte gerçekleştirilmesi çağrısında 
bulundu.

Başta termik santraller olmak üzere 
tüm elektrik üretim tesislerindeki iş 
ekipmanlarının da periyodik kont-
rollerinin yapılması ve yine 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu ve 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliği çerçevesin-
de Odamız ve ETKB’nin kamu ve 
toplum yararı amaçlı ortak çalışma 
yapması talebimiz ve bu konuda 
yapılacak her türlü çalışmada Oda 
alt yapısı ile de yer alarak katkı sağ-
lamak isteğimiz de Bakanlıkça not 
edildi. 

Termik Santrallerindeki iş ekipman-
larının periyodik kontrollerinin İş 
Sağlığı ve Güvenliği açısından öne-
minin farkında olduklarını kayde-
den Sn. Fatih Dönmez, Makina Mü-
hendisleri Odası ve Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 
yapılan çalışmaya benzer bir proje-
nin ETKB ile birlikte hayata geçiril-
mesi için Oda tarafından yapılacak 
çalışmanın Bakanlığa da iletilmesini 
tavsiye etti.

Doğal Gaz Satış Fiyatlarında 
Sübvansiyonların Sınırlandırılması  

•	 Son	alınan	kararlarla,	elektrik	üre-
ten santralara satılan doğal ga-
zın satış fiyatlarındaki sübvansi-
yonların sınırlanmasının Odamız 
tarafından olumlu bulunduğu, 
sanayi sektörüne yönelik sübvan-
siyonların da sınırlanması ve fiyat 
ve enerji temin desteklerinin yal-
nızca düşük gelir gruplarına ve 
enerji yoksunlarına verilmesi yo-
lundaki Oda görüşümüz de kay-
da değer olarak nitelendi.

•	 Samimi	 bir	 ortamda	 yapılan	 gö-
rüşmeler sonrası, ziyaretimiz ta-
rafların ortak çalışma alanlarını 
genişletmeye dair iyi niyet te-
mennilerini bildirmeleri ile sona 
erdi. 
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26 BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB 
Makina 

Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Yunus Yener 
1 Eylül Dünya 
Barış Günü 

Dolayısıyla 31 
Ağustos 2018 

Tarihinde 
Yazılı Açıklama 

Yaptı.

Ülkede, Bölgede, Dünyada Barış!

1 Eylül Dünya Barış Günü ülkemi-
zin, içinde yer aldığımız bölgenin ve 
dünyanın barış gereksinimini bir kez 
daha hatırlatmaktadır.

Emperyalist müdahale ve işgaller ile 
birçok ülke yönetiminin toplumsal 
tepkileri şiddetle bastırmaya çalış-
maları halkların yaşamına kitlesel 
kırım, göç dalgaları ve kuşaklar 
boyu sürecek acılar şeklinde yansı-
maktadır. Başta eski Yugoslavya, Af-
ganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen 
ve Filistin olmak üzere birçok ülkede 
emperyalist güçler ve işbirlikçileri 
tarafından yapılan ülkesel ve top-
lumsal yıkım oldukça hazindir.

Ülkemizde Kürt sorununun kangren 
durumu, bölgemizdeki emperyalist 
müdahale ve işgaller, dünyada nük-
leer silahlanma ve genel savaş olası-
lıklarının artması söz konusudur.

Ülkemizde iç ve dış politikanın şid-
det eksenli olarak yürütülmesi, 
toplumsal atmosferin militarizmle, 
milliyetçilikle ve mezhepçi dincilikle 
belirlenmesine yol açmaktadır. Kürt 

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ'NÜ 
KUTLUYORUZ

sorununda sergilenen baskı ve şid-
det her iki tarafta derin acılara, top-
lumsal yarılmalara yol açmaktadır. 
Halkımız ve bölge halkları her gün 
şiddet ve savaş ortamının etkileri 
altındadır.

Bu nedenlerle “savaşlara hayır”, 
“ülkede, bölgede, dünyada barış” 
demek insan olmanın sorumluluk-
ları arasındadır. Bu istemlere kulak 
verilmesi, güçlendirilmesi gerek-
mektedir. Gereksinimimiz demok-
rasi, barış, kardeşlik, adalet, refah ve 
mutluluktur.

Ne yazık ki henüz bu gereklilikler-
den çok uzakta bulunuyoruz. Ancak 
Odamız TMMOB çatısı altında em-
peryalizme, faşizme, gericiliğe, halk-
ların birbirine kırdırılmasına karşı 
çıkmaya; eşit, özgür, laik, adalet ve 
hukukun üstünlüğü temelinde bir 
arada yaşamın hâkim olacağı de-
mokratik bir Türkiye mücadelesinde 
yer almaya devam edecektir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı
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27 BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Makina 
Mühendisleri 

Odası Başkanı 
Yunus Yener 
Elektrik ve 

Doğal Gaz Satış 
Fiyatlarında Artış 
Sebebiyle 3 Eylül 
2018 Tarihinde 
Yazılı Açıklama 

Yaptı.

MIZRAK ÇUVALA SIĞAMAZ DURUMDADIR
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARINI 

YENİLERİ İZLEYECEKTİR

Anayasa Değişikliği Referandumu 
ve 2018 yılındaki Cumhurbaşkan-
lığı ve Milletvekili Genel Seçimle-
rini öngörerek zamların yaratacağı 
tepkilerden çekinen siyasi iktidarın 
elektrik perakende satış tarifelerini, 
2018’de yapılan küçük oranlı zamlar 
haricinde genellikle sabit tuttuğunu 
ve 24 Haziran 2018 seçimlerinden 
sonra büyük oranda zam yapıldığı 
söylenmişti. 

Doğal gazda da benzer bir duru-
mun söz konusu olduğuna, 2018’de 
elektrik üretimi için satılan doğal ga-
zın fiyatlarında yapılan artış dışında, 
fiyat artışlarının esas olarak 24 Hazi-
ran seçimleri sonrasında yürürlüğe 
konulduğuna işaret edilmişti.

Açıklama ve Raporda, özellikle ithal 

Elektrik ve doğal gaz satış fiyat-
larında 1 Ağustos tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 

tüm tüketici gruplarını etkileyen ar-
tışlarla ilgili olarak, Odamızın Enerji 
Çalışma Grubu tarafından yapılan 
ve 13.08.2018 tarihinde kamuoyuna 
açıkladığımız Elektrik ve Doğal Gaz 
Fiyatlarına Yapılan Son Zamların 
Analizi başlıklı kapsamlı çalışmada, 
konutlardan sanayiye bütün top-
lumu etkileyen zamların neden 1 
Ağustos’ta uygulandığını, geciktiri-
lip-geciktirilmediğini, gerekçelerini, 
olası sonuçlarını, fiyatlarının belir-
lenmesine yönelik düzenlemelerin 
durumunu irdelemiştik. 

Zamların 1 Ağustos’ta Yürürlüğe 
Konulmasının Nedeni

Açıklama ve Raporda; 2017 yılındaki 
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kaynaklara bağımlı elektrik üretimi 
nedeniyle 1 Ağustos’ta yapılan zam-
ları yenilerinin izleyeceği de belirtil-
mişti.

Elektrikte 1 Ağustos’ta yapılan zam-
ların 30 Eylül 2018’e kadar geçerli 
olması beklenirken,1 Eylülde yürür-
lüğe giren zamlı yeni tarifeye göre 
tüketici gruplarına uygulanan tari-
felerin (vergi ve fonlar dahil olmak 
üzere), bir önceki döneme ve 2017 
yılı 4. Çeyrek Dönemine göre yüzde 
artış oranları şöyledir: 

Yılın ilk dokuz aylık döneminde, tab-
lo verileri yıl başından bugüne fiyat-
ların %33,00-45,5 oranında arttığını 
göstermektedir. 

Tüketici gruplarına göre (vergi ve 
fonlar hariç olmak üzere) 2017 yılı ile 
2018 yılının dokuz aylık dönemine 
ait elektrik birim satış fiyatları aşağı-
da Tablo 2’de verilmiştir. 

Doğal gaza 2018 içinde yapılan zam 
oranları ise aşağıda listelenmiştir.

Sübvansiyonlar Kimin İçin?

Ağustos ayında yapılan zamla, yalnız 
elektrik üretimi için kullanılan doğal 
gazın fiyatı, döviz kurundaki artışa 
yaklaşabilmiştir. Ağustos 2018’e ka-

dar elektrik üretimi için temin edilen 
doğal gaz sübvanse edilmiştir. Başka 
bir ifade ile doğal gazla elektrik üre-
ten santrallara gaz, maliyet rakamla-
rının altında verilmiş, yatırımcı özel 
şirketler kamu zararı pahasına des-
teklenmiştir. 

Elektrik üretimi için kullanılan doğal 
gaz için BOTAŞ’ın 01.08.2018 tari-
hinden itibaren uygulayacağı 270 
dolar/1000 m3 ise, BOTAŞ’ın gaz alım 

Tarife Dönemi

Ticarethane (AG)

Tüketici Gruplarına Göre Birim Satış Fiyatı 

(Krş/kWh)

Ticarethane 

(AG)

Mesken 

(AG)

Sanayi 

(AG)

Sanayi 

(OG)

TETAŞ 

TOPTAN

2017

 01-02-03 33,4763 33,1835 29,0698 26,0174 16,2000

 04-05-06 33,4763 33,1835 29,0698 26,0174 16,0000

 07-08-09 33,4763 33,1835 29,0698 26,0174 15,6500

 10-11-12 33,4763 33,1835 29,0698 26,0174 15,1000

2018

 01-02-03 36,4572 36,1371 31,6360 28,3090 18,0080

 04-05-06-07 37,3768 37,1251 32,3150 29,1012 14,1000

 08 42,5597 40,4614 36,8336 33,1694 17,3610

 09 48,3730 44,0119 41,9620 37,1287 17,3610

  Tablo 2. Elektrik Satış Fiyatları (Vergi ve Fonlar Hariç)  

 Tablo 3. Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan Zamlar (2018) 

Tüketici Grubu Yıl İçi Artışlar (2018)
Toplam 

Artış (%)

Mesken 1 Ağustos % 9,1; Eylül % 9 18.83

Serbest Tüketici 1. Kademe Elektrik dışı 1 Ağustos % 9,1; Eylül % 9 18.83

Serbest Tüketici 1. Kademe Elektrik 
1 Nisan % 9,7; 1 Ağustos % 

49,5; 1 Eylül % 29,6 

112,5

Serbest Tüketici 2. Kademe Elektrik dışı
1 Nisan % 9,7; 1 Ağustos % 

14,1; Eylül % 14 

42,6

Serbest Tüketici 2. Kademe Elektrik 
1 Nisan % 9,7; 1 Ağustos % 

49,5; 1 Eylül % 29,6 

112,5

Tüketici Grubu
Bir Önceki Döneme 

(Ağustos Ayına) Göre 
(%)

2017 Yılı 4. Çeyreğine
 (Yılbaşına) Göre (%)

Mesken 9,0 33,0 

Ticarethane 14,0 45,2 

Sanayi (Alçak Gerilim) 14,1 44,6 

Sanayi (Orta Gerilim) 14,1 45,5 

Tarımsal Sulama 14,0 45,2 

 Tablo 1. 2018 Elektrik Fiyat Artış Oranları
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fiyatlarına yakındır. Elektrik üretimi 
için kullanılan doğal gazın satış fiyat-
larında yapılan artışlarla tamamen 
olmasa da, sübvansiyon büyük ölçü-
de kaldırılmıştır.

Diğer tüketim grupları için BOTAŞ’ın 
Eylül 2018 cari satış fiyatları 140 
USD/1000 m3 düzeyindedir ve bu 
fiyatlar da BOTAŞ’ın cari 270-370 
USD/1000 m3 gaz alım fiyatlarından 
çok düşüktür. Bu rakamlar, doğal 
gazda sanayi, ticarethane ve konut 
tüketicileri için sübvansiyonun ha-
len devam ettiğini göstermektedir. 
Kamu tarafından sübvanse edildik-
leri halde, koro halinde zamların 
geri alınmasını savunan sermaye 
kuruluşları, kamunun kendilerini 
daha çok sübvanse etmesini, bunun 
bedelinin de ilave vergilerle emek-
çilerin sırtına yıkılmasını pervasızca 
istemektedirler.

Kime Destek Verilmeli?

Kamusal destek yalnız dar ve sabit 
gelirlilere ve emekçilere sağlanma-
lıdır. 

Öte yandan serbest tüketici olma-
yan konut tüketicilerinin durumu, 
BOTAŞ’ın satış fiyatlarında sağladı-
ğı desteğe rağmen; hiç de parlak 
değildir. Kentsel doğal gaz dağıtım 

şirketlerinin, serbest olmayan tüke-
ticiler için BOTAŞ’tan 0,907251 TL/
m3 fiyatla satın aldıkları gazın fiya-
tına; EPDK’nın analizine göre 2017 
sonu ortalaması 0,1566TL /m3 olan 
birim hizmet ve amortisman bedeli 
0,0223 TL ÖTV ve % 18 KDV eklendi-
ğinde, konut tüketicisinin 1 m3 gaz 
için ödeyeceği bedel 1,2817 TL’ye 
ulaşmaktadır. Kentsel doğal gaz 
dağıtım şirketlerine ödenen birim 
hizmet ve amortisman bedeli, kent-
lere göre değişiklik gösterdiği gibi 
yıl içinde enflasyon oranlarına göre 
de artmaktadır. GAZBİR verilerine 
göre 2017 sonunda en yüksek birim 
hizmet ve amortisman bedelinin 
0,371893 TL olduğu dikkate alındı-
ğında konut tüketicilerinin 1 m3do-
ğal gaz için ödeyeceği bedel 1,54 
TL’ye varabilecektir. EPDK’nın daha 
düşük (0,1566/m3) olan birim hiz-
met ve amortisman bedeli, 2018’de 
enflasyonla bağlantılı olarak % 30 
artarsa, yaklaşık 0,20 TL/m3 olabile-
cek ve 1 m3 gazı 1,32 TL’ye alabile-
cektir.

GAZBİR verilerine göre, Türkiye’de 
2017’de bir hanenin yıllık ortalama 
gaz tüketimi 1.017 m3 olup, bu ra-
kam Ankara için 1.099 m3’tür. Birey-
sel (kombi) ısıtmanın yaygın olduğu 
Ankara’da, bir konutun Eylül 2018 

için geçerli olan KDV dahil 1,445 
TL/m3 Başkent Gaz, gaz satış fiyatı 
üzerinden, yıllık doğal gaz faturası 
1,445 TL/m3 x 1.099 m3= 1.588 TL’ye 
ulaşmaktadır. Aylık ortalama ise 
132,33 TL olmaktadır.

Asgari yaşam standardında dört ki-
şilik bir ailenin aylık 230 kWh tüke-
timi ile elektrik faturası da 126 TL’yi 
geçen bir konutun; aylık doğal gaz 
ve elektrik faturası 258,33 TL’ye var-
maktadır. Bu tutar 1.603,12 TL olan 
asgari ücretin % 16,11’idir. 

Diğer yanda elektrik ve doğal gaz fi-
yatlarındaki artış başka birçok ürün 
ve hizmetin fiyat artışlarının da ge-
rekçesi olacak ve enflasyon oranı 
düşmek bir yana % 30’ları aşabile-
cektir. 

Hiç bir zaman gerçekleşemeyen dü-
şük oranlı enflasyon tahminleri ile 
ücretleri çok yetersiz artan emekçi-
lerin maaşları ve asgari ücret, mev-
cut yüksek enflasyonu dikkate alan 
yüksek bir oranda artırılmalı, asgari 
geçim indirimi asgari ücret tutarına 
yükseltilmeli, enerji yoksunlarına 
bedelsiz elektrik ve doğal gaz deste-
ği verilmelidir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı
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SANAYİDE YÜKSEK ENFLASYON, HIZLI 
KÜÇÜLME…(41)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 41'in tam metnine http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet 

Türkiye ekonomisi, yüksek-yapışkan bir enflasyon ve özellikle döviz fiyatlarının artışıyla patinaj yapan, giderek üretimde 
daralmaya hatta küçülmeye giden bir konjonktüre girdi. İmalat sanayisinde ağırlıkla hissedilen yüksek enflasyon ve 
üretimde gerileme, öteki sektörleri ve hizmetler alanını da etkisi altına almış görünüyor. Türbülansın, yüksek enflasyo-
nun yanında yüksek faizin yol açtığı daralma ile bir stagflasyona, yani baş edilmesi güç bir krize dönüşme eğilimleri 
daha belirginlik kazanmaya başlıyor. Yılın son çeyreğinden başlayan ve ne kadar süreceği kestirilemeyen bir krizin gelişi 
ise çok muhtemel gibi görünüyor.

Ağustos ayının artışları ile birlikte belirginlik kazanan ve gelecek için de endişeli beklentilere yol açan yüksek en-
flasyon,  13 Eylül’de artırılan faizlere rağmen dövize daha çok yöneliş ve döndürülemeyen dış borçlardan oluşan so-
runlar yumağının, Türkiye ekonomisini IMF müdahalesine daha fazla sürükleyecek potansiyeli hızla büyüyor. Buna 
karşılık, AKP rejiminin sorunlara çözüm bulmadaki ataleti, yeterzsizliği ekonomideki kanamayı artırarak topyekun bir 
yoksullaşmayı, korkutucu bir işsizliği ve kaosu da davet ediyor. 

Ağustos’taki tırmanışla birlikte, tüketici fiyatlarında artış, yıllık yüzde 18’i, üretici (sanayici) fiyatlarında da yüzde 32’yi 
buldu. 

Önümüzdeki aylarda artışların hız kesmesi beklenmiyor, yılın en az yüzde 20’yi bulan bir tüketici enflasyonu ile biteceği 
tahmin ediliyor. Enflasyonun bu boyutlara ulaşmasında etkili olan nedenlerin yapısal özelliği, bu sorunun aşılmasının 
daha uzun vadeli ve etkili teşhis, tedaviler gerektirdiğine de işaret ediyor.

Türkiye’de enflasyonu yüzde 20 gibi ürpertici bir basamağa doğru iten ana etkenlerden biri tarım-gıda ve bir diğeri de 
döviz fiyatlarındaki artışla ilgili. Bu yapısal sorunlara kısa sürede çözüm üretilmesi pek olası görünmüyor. Artırılan 
TL faizlerine rağmen, dövizde tırmanılan yerde tutunma ve artacak enflasyonla yeniden dövize yönelme ihtimalleri 
azalmıyor. Yılın üçüncü çeyreğinde önce durgunluk, son çeyreğinde küçülmeye yöneliş beklenirken, daralmanın 2019’un 
tamamına hakim olması muhtemel görünüyor. 

Yaşanmaya başlayan kriz, özellikle ücretli, emekli, alt sınıfları hızlı bir kıskaca almış görünüyor. Yüksek enflasyonla 
gerileyen reel gelirler geçim sorununu artırırken tırmanan işsizlik ikinci kıskacı oluşturuyor. Hanehalkının tüketici kre-
disi ve kredi kartı borç yükü altında olması ve bunun geri ödenmesi sorunları da önemli bir başka kıskacı oluşturuyor.
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GİRİŞ

Türkiye ekonomisi, yüksek-yapış-
kan bir enflasyon ve özellikle döviz 
fiyatlarının artışıyla patinaj yapan, 
giderek üretimde daralmaya giden 
bir konjonktüre girdi. İmalat sana-
yisinde ağırlıkla hissedilen yüksek 
enflasyon ve üretimde gerileme, 
öteki sektörleri ve hizmetler alanı-
nı da etkisi altına almış görünüyor. 
Türbülansın, yılın son çeyreğinden 
başlayan ve ne kadar süreceği kes-
tirilemeyen bir krize dönüşmesi ise 
çok muhtemel gibi görünüyor. 

Ağustos ayının artışları ile birlikte 
belirginlik kazanan ve gelecek için 
de endişeli beklentilere yol açan 
yüksek enflasyon,  dövize daha çok 
yöneliş ve döndürülemeyen dış 
borçlardan oluşan sorunlar yuma-
ğının, Türkiye ekonomisini IMF mü-
dahalesine daha fazla sürükleyecek 
potansiyeli hızla büyüyor. Buna kar-
şılık, AKP rejiminin sorunlara çözüm 
bulmadaki ataleti, yetersizliği eko-
nomideki kanamayı artırarak top-
yekun bir yoksullaşmayı, korkutucu 
bir işsizliği ve kaosu da davet ediyor. 

YAPIŞKAN-YÜKSEK 
ENFLASYON

Ağustostaki tırmanışla birlikte, tü-
ketici fiyatlarında artış, yıllık yüzde 
18’i, üretici (sanayici) fiyatlarında 
da yüzde 32’yi buldu. Bu oranlar, 
Arjantin dışında yükselen ülkelerde 
yok. Hatta çoğu ülkede çift haneli 
enflasyon bile yok.

Önümüzdeki aylarda artışların hız 
kesmesi beklenmiyor. Yılın en az 
yüzde 20’yi bulan bir tüketici enf-
lasyonu ile biteceği tahmin ediliyor. 
Enflasyonun bu boyutlara ulaşma-
sında etkili olan nedenlerin yapısal 

özelliği, bu sorunun aşılmasının 
daha uzun vadeli ve etkili teşhis, 
tedaviler gerektirdiğine de işaret 
ediyor.

Türkiye’de enflasyonu yüzde 20 
gibi ürpertici bir basamağa doğru 
iten ana etkenlerden biri tarım-gı-
da, öteki döviz fiyatlarındaki artışla 
ilgili.

Türkiye kendine yeten bir tarım 
sektörüne sahipken izlenen yanlış 
politikalar ve tarımın ihmali ile yılda 
9 milyar dolar ithalat yapar duruma 
düştü. Türkiye’de gıda arzı eksikliği 
enflasyonun en önemli nedenlerin-
den biri. Yaklaşık 81 milyon nüfusun 
beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak 
kadar tarımsal ürün ve gıda ürete-
meyen Türkiye, bu ürünlerin de it-
halatçısı durumuna geldi. Arz eksik-
liği fiyatları yukarı çekiyor. Örneğin 
taze sebze ve meyve fiyatlarındaki 
yıllık artış yüzde 38 gibi ürkütücü 
bir boyuta ulaşmış durumda.

Enerji yönünden dışa bağımlılı-
ğı yüksek olan Türkiye’de artan 
dünya enerji fiyatlarının yanı sıra, 
TL’nin yılbaşından bu yana yüzde 
55 değer kaybı ya da dolar fiyatının 
yüzde 78 artışı, yıllık enerji ürünü 
fiyatlarındaki artışı da yüzde 21’in 
üzerine çıkardı.

Aralarında otomobil, beyaz eşya, 
elektronik, mobilyanın olduğu da-
yanıklı tüketim mallarındaki Ağus-
tos ayı artışı yüzde 5 ilâ 6 arasında 
değişirken yıllık artış ise yüzde 30’u 
buldu. Bu ürünlerin ağırlıkla ithal 
girdi-parça kullanılarak üretildiği 
anımsandığında döviz fiyatlarında-
ki olağanüstü çıkışlar, bu ürünlerin 
üretiminde yüksek maliyet artışla-
rına yol açtı. Dolayısıyla bu ürün-

lerdeki fiyat sıçramaları, doğrudan 
dövizdeki artışla ilgili. Nitekim Mer-
kez Bankası bu durumu şöyle ifade 
ediyor: “Dayanıklı ve diğer temel 
mallar grubundaki fiyat artışları, 
döviz kuru kaynaklı olarak genele 
yayılmaya devam etmiştir.”

Merkez Bankası’nın bir diğer önem-
li saptaması da şu: “Ağustos ayında, 
tüketici fiyatları üzerindeki üretici 
fiyatları kaynaklı maliyet baskıları 
oldukça güçlenmiştir.”

SANAYİCİ FİYATLARI

Üretici, yani sanayicinin zamları 
Ağustos ayında yüzde 6.6’yı bulur-
ken yıllıkta yüzde 32’ye tırmandı. 
Bunun da ağırlıkla ithal enerji ve 
ithal girdi kullanan sanayinin karşı 
karşıya kaldığı yüksek döviz artışları 
ile ilgili olduğu açık.

İthal girdi fiyatındaki artışlar, ma-
liyetleri, dolayısıyla sanayicinin 
fiyatlarını artırıyor, tüketiciye mal 
ulaştıran perakendeci de bu fiyat-
ları yansıtabildiği kadar yansıtmak 
durumunda kalıyor. Bu durumun 
önümüzdeki aylarda da sürmesi 
bekleniyor. Çünkü tüketici fiyatları 
ile üretici fiyatları arasındaki makas 
14 puana kadar çıkmış durumda. 
Bu, talep olması halinde tüketici-
ye yansıtılması muhtemel bir zam 
yığınağı anlamına geliyor. Nitekim 
Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder 
Özpamukçu’nun 12 Eylül tarihli 
Sözcü’de yer alan demeci ilginç-
tir;  Artık döviz üzerinden kiralama 
anlayışından çıkılması gerektiğini 
vurgulayan Özpamukçu, fiyatlan-
dırmaların tüketiciye ve alım gü-
cüne göre yapıldığını, üretici fiyat 
endeksi ile tüketici fiyat endeksi 
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arasında 12 puanlık fark olmasına 
rağmen bunun piyasaya yansıtıl-
madığını kaydedti.  Özpamukçu, 
“Fiyat artışlarını peyderpey yapma-
yarak çekmecemizde bekletiyoruz. 
Biz bu rakamları fiyatlara yansıtırsak 
ekonomi durur. Kayıtdışı rasyoları 
Avrupa'nın bir hayli üstünde” de-
ğerlendirmesini yaptı.

Sanayinin genelinde Ağustos fiyat 
artışı yüzde 6,6 ve yıllığı yüzde 32,1 
olurken imalat sanayisinde fiyat ar-
tışı daha sert seyretti. İmalatta aylık 
artış yüzde 7,3’ü bulurken yıllık artış 
yüzde 33,3 olarak gerçekleşti ve ge-
neli 1 puan geçti. 

İmalat sanayisinin kendi içinde de 
bazı alt sektörlerde geçen yıla göre 
büyük yükselişler söz konusu. 2017 
Ağustos’unda yıllık artış imalat sa-
nayisinde yüzde 18’e yakın gerçek-
leşmişken 2018 Ağustos’unda yıl-
lığın yüzde 33,3’ü bulması, olağan 
dışı bir sıçrama olarak okunabilir. 
Bu sıçrama özellikle bazı alt dallar-
da çok daha yüksek. Örneğin dünya 
enerji fiyatlarının yükselişine içeride 
döviz fiyatlarının hızlı artışı eklenin-
ce, rafine petrol fiyatları 2017’de 
yüzde 43,5 yıllık artmış iken 2018 
ağustosundaki yıllık artış yüzde 
120’yi geçmiş durumda.

Hem dünya emtia fiyatlarındaki ar-
tışlar hem de döviz fiyatlarındaki 
artışla birlikte demir-çelik başta ol-
mak üzere, ana metaldeki 2018 yıllık 
artışı yüzde 62’yi bularak önceki yılı 
20 puana yakın geride bıraktı. 

Yine kimyasal ürünlerdeki yıllık ar-
tışların 25 puandan fazla artarak 
yüzde 47’ye yaklaştığı gözleniyor. 

Beyaz eşyayı içeren fabrikasyon 

metal ürünlerde de yıllık artışların 
yüzde 41’e yaklaştığı ve önceki yılın 
artışlarını 23 puana yakın geçtiği 
görülüyor. 

Otomotivi içeren motorlu kara taşıt-
larında yıllık artış yüzde 38,5’a ula-
şırken, bir önceki yılınkini 22 puan 
geride bırakmış görünüyor. 

Önümüzdeki aylarda fiyatlarda bir 
yavaşlama beklenmediğinin ipucu-
nu ise yine Merkez Bankası veriyor 
ve şöyle diyor: “Enerji fiyatlarında-
ki yükselişin, elektrik ve doğal gaz 
fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine 
ilişkin ÖTV düzenlemesinin sarkan 
etkisine bağlı olarak, Eylül ayında 
da sürmesi beklenmektedir.”

Bu öngörü sadece enerji için ya-
pılmış olmakla beraber, genel için 
de söylenebilir. Çünkü Eylül ayına 
girerken de döviz kurunda bir geri-
leme yok. Enflasyon verilerinin açık-
landığı 3 Eylül günü 6,60 TL basa-
mağında olan dolar kuru, ertesi gün 
6,75 TL’ye kadar çıktı.

Yüksek enflasyonun öncelikle gelir 
dağılımını daha da bozduğu bilini-
yor. Gelirlerini enflasyon oranında 
artıramayan ve sayıları 19 milyo-
nu bulan özel kesim ücretlilerinin, 
kamu çalışanlarının sert bir reel 
gelir gerilemesi yaşadığı açık. Aynı 
şey sayıları 10 milyonun üstündeki 
emekliler için de geçerli. Onlar da 
enflasyon oranın altında bir maaş 
artışının gerisinde kalarak göreli 
yoksulluk yaşıyorlar.

Yüksek enflasyonun altında seyre-
den TL faizlerinin, irili ufaklı birikim-
leri daha çok dövize yöneltmesine 
ise hiç şaşmamalı. Her ne kadar re-
jimi yönetenler bunu anlamazlıktan 

gelse de, artan döviz fiyatları yüksek 
enflasyonu, yüksek enflasyon da ta-
sarrufların dövize sığınmasını getiri-
yor. Rejim ise TL’yi cazip kılabilecek 
faiz artışlarından kaçınıyor, dövizle-
rin yükselişini beyhude sözlü müda-
halelerle önlemeye çabalıyor.

Nitekim Ağustos enflasyonunun 
açıklandığı gün yeni bir döviz şoku 
yaşanıp yaşanmayacağı konuşu-
lurken Merkez Bankası sahneye çı-
karak şu açıklamayı yaptı: "Merkez 
Bankası fiyat istikrarını desteklemek 
amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. 
Bu çerçevede, daha önce yapılan 
iletişimle de uyumlu olmak üzere, 
son gelişmeler dikkate alınarak Ey-
lül ayı Para Politikası Kurulu toplan-
tısında parasal duruş yeniden şekil-
lendirilecektir."

Rutin toplantı 13 Eylül'deydi. Kas-
tedilen TL’de faiz artışı ise şu soru 
yaygınca soruluyor: Faiz artışı, niye 
TÜİK enflasyon oranlarını açıklar 
açıklamaz yapılmıyor da on gün 
bekleme tercih ediliyor? Döviz fiyatı 
tırmanışına karşı dalgakıran olarak 
kullanıldığı düşünülen bu açıklama-
ların bankanın inandırıcılığını hızla 
aşındırdığı da yaygın bir kanı.

DÖVİZ FİYATIYLA KANAMA

Ağustos ayı enflasyonunun birikimi 
ile birlikte daha sık sorulan soru ise 
şu: Nereye gidiyoruz? Bu kanama 
nasıl durdurulacak ve teşhis-tedavi 
doğru mu? Kanamadan kasıt, TL’nin 
dokuz ayda yüzde 47’yi bulan, dur-
mayan değer kaybı.  Başka bir de-
ğerlendirme ile dolar fiyatı 12 ayda 
yüzde 90’a yakın arttı. Yani 2017 
Eylül ayında ortalaması 3,5 TL olan 
doların fiyatı 2018 Eylül ayı ortala-
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masında 6,6 TL’yi bularak yüzde 90 
yükseldi. Bu olağan dışı bir yükseliş-
tir ve hiçbir işletme buna hazırlıklı 
değildir.  

Dövizde tırmanış ya da TL’de hızlı 
değer kaybının, 2018 Nisan  ayın-
dan itibaren ivme kazandığı gözlen-
mektedir. ABD’de Merkez Bankası 
FED’in faiz artırması ve yıl içinde en 
az 2 faiz artırma kararı daha alaca-
ğının ifade edilmesi, Türkiye benzeri 
ülkelere yabancı para girişini yavaş-
lattı, yer yer çıkışlar yaşandı. Yanısıra 
, Nisan’da alınan erken seçim kararı 
ile belirsizlik sürecine giren Türki-
ye iç şartları da dövize yönelişi ve 
fiyatların tırmanışını getirdi. Buna, 
2017’de yüzde 7,4’ü bulan büyüme-
nin kamçıladığı yüksek enflasyon, 
yüksek cari açık verileri eşlik edince, 
dövize yöneliş, özellikle dolarlaşma 
hız kazandı. 

Türkiye’nin kendi iç kırılganrlıkları, 
risk göstergesini yukarı taşırken, 24 
Haziran Cumhurbaşkanı ve millet-
vekili seçimlerinin geride kalması ve 
yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi adlı 
“Tek adam rejimi”nin icraata başla-
ması, belirsizlikleri, riskleri azaltma-
dığı gibi, tırmandırdı. 

Bu iklimin etkisiyle Temmuz ayında 
da dolar, TL karşısında değer kazan-
dı ya da TL, dolar karşısında değer 
kaybetmeye devam etti.  Yıllık ka-
yıp, Temmuz’da yüzde 25’i buldu. 
Ağustos’ta ise denkleme, ABD ile 
gerilim dahil oldu. ABD’li Rahip 
Brunson’un tahliye edilmemesi ile 
yükselen ABD ile gerilimin ekono-
miye olumsuz etkilerini,  AKP rejimi, 
Türkiye’ye açılan ekonomik savaş 
olarak niteledi ve bu gerilim önce-
si başlayan ekonomik erozyonun 

üstünü örterek yaşanan ekonomik 
çalkantıyı tamamen ABD’ye bağla-
maya çalıştı. Ağustos ayında bu ge-
rilimin de etkisiyle, Türkiye’nin risk 
primi hızla arttı ve Haziran Temmuz 
aylarında 300 dolayında seyreder-
ken Ağustos’ta 450 basamağına, 
Eylül ayında ise 570 basamağına 
yaklaştı ve Türkiye risk primi ile dün-
yadaki öteki yükselen ülkelerden 
iyice ayrıştı. Öyle ki en yakınındaki 
Brezilya’nın 265 dolayındaki risk pri-
mini 300 baz puan geride bıraktı. 

Risklerin tırmanması ile birlikte, dı-
şarıdan kaynak temini hem zorlaş-
tı hem daha pahalı hale geldi. Bu 
durum içeride dolar fiyatını biraz 
daha tırmandırdı. Ortalama olarak 
Ağustos’ta dolar/TL’deki yıllık fi-
yat tırmanışı yüzde 63’e çıktı. Ama 
Eylül’de de önemli bir yavaşlama 
görülmedi ve ay ortasında, yıllık ar-
tış yüzde 90’a , TL’nin değer kaybı da 
yüzde 47’ye ulaştı. 

Kanamanın durması, TL’ye cazibe 
kazandırmaktan geçiyor. Bu da faiz 
artışı demek. Uzun süre ayak dire-
tilen TL faizlerinin artışına, özellik-
le Ağustos enflasyonunun yüksek 
gelmesinin de etkisiyle, 13 Eylül’de 
ikna olundu ve Merkez bankası gös-
terge faizi 625 baz puan artırılarak 
gösterge faizi yüzde 24’e yükseltildi. 

Sert bir artış sayılmasına karşın, fa-
izdeki bu hamle, döviz fiyatında 
umulan düşüşü getirmedi. Dolar fi-
yatı 13 Eylül’de 6,15-6,20 bandında 
kalırken takip eden günde ancak 6 
TL dolaylarına geldi. Ancak, göreli 
bir düşüş halinde bile dövize talep 
öylesine yüksek ki, alıcıların ortaya 
çıkması ile, döviz fiyatı derhal yük-
selmekte. 

Artırılan TL faizleri ile birlikte, faz-
la gerilemeyen döviz kuru, Türkiye 
ekonomisini “yüksek faiz-yüksek 
döviz” kıskacına almış bulunuyor. 
Düşmeyen döviz kuru ile yapılan 
ithalat, enflasyondaki katılığa, ya-
pışkanlığa kaynaklık etmeye devam 
ederken, yükseltilen faizler, her tür 
kredi faizini yükselterek piyasalara 
soğuk bir iklimi de getirecek, kredi 
kullanımı zorlaşacak, yatırımlar du-
racak, üretim maliyetlerinde faizin 
etkisi artacak, kısaca yüksek faiz 
ekonomide küçülmenin bir başka 
gerekçesini oluşturacak. Böylece 
Türkiye, bir yandan yüksek enflas-
yon, bir yandan da ekonomik kü-
çülmenin, yüksek işsizliğin kıskacı 
altına giriyor. Bunun “stagflasyon” 
olarak adlandırılan yapışkan bir kriz 
olduğu ve uzadıkça uzadığı, ağır 
tahribatlar yarattığı da tarihte çeşitli 
ülkelerde yaşanan deneyimlerden 
biliniyor.

BÜYÜMEDEN DARALMAYA

Türkiye ekonomisi 2018’in ilk çeyre-
ğinde yüzde 7,3 büyüdükten sonra 
ikinci çeyrek de yüzde 5,2’lik oranla 
geride kaldı. GSYH’de yılın ilk yarı-
sında ya da 6 ayda sağlanan büyü-
me, yüzde 6,2 oldu. 

Bu büyümenin, 2017’deki dopingli 
büyümenin devamı olduğunu söy-
lemek gerekir. 2017 boyunca ban-
kalara kredi musluklarını alabildiği-
ne açmaları telkin edilmişti. Kredi 
Garanti Fonu’ndan sektörlere hızlı 
kaynak akışı enjekte edilmiş, bazı 
vergi teşvikleri büyümeyi kamçıla-
mış, dahası, devlet harcamaları ile iç 
pazarın genişlemesi sağlanmıştı.

Kamu maliyesine ağır yükler geti-
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ren banka sistemini ise bugün sı-
kıntıya sokan bu dopingli büyüme, 
2017’nin yüzde 7,4 ile kapanmasını 
getirmiş, aynı temponun etkileri 
2018 ilk yarısına da taşmıştı. İlk ya-
rıda büyüme, 2017’nin ilk yarısına 
göre yüzde 6,2 arttı. 

2017’nin 4 ve 2018’in ilk 2 çeyreğine 
hakim olan bu dopingli büyümede 
ana rüzgarın iç tüketimden, özel-
likle hanehalkı tüketimi ve devletin 
tüketim harcamalarından geldiği 
söylenebilir. Yatırımların büyümeye 
katkısı daha geride kalırken net ih-
racatın büyümeye katkısının çok az 
olduğu gözlenmektedir. 

Henüz dolar fiyatlarının görece ya-
tay seyrettiği ve TL faizlerinin de 
artmadığı, kredi hacminin iktidar 
garantisi ile genişletildiği bu kon-
jonktür, ithalata dayalı, iç pazara 
dönük üretimin kısmi olarak canlı 
geçmesini de sağladı. 

Uzatılmış dopingli büyümenin sek-
törel analizi yapıldığında, 2018 ikin-
ci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüme 
olmasına karşın, baş aktör yapılan 
inşaat sektöründe büyümenin yüz-
de 0,8’de kaldığı, tarımda ise yüzde 
1,5 küçülme yaşandığı gözleniyor. 
2018 ikinci çeyreğinde yüzde 6’ya 
yakın büyüyen sanayide 2018 ikinci 
çeyreğinde büyüme yüzde 4,3 e dü-
şerek tempo azaltırken ticaret, tu-
rizm, finans vb sektörlerden oluşan 
hizmetlerde büyümenin artması 
dikkat çekmiştir. 

Özellikle son 4 çeyrek dikkate alın-
dığında imalat sanayinde ağır da 
olsa düzenli bir tempo kaybı dikkat 
çekicidir ve önümüzdeki çeyrekler-
de yavaşlamanın, hatta küçülmenin 
bu sektörden geleceğinin işaretleri-
ni içermektedir. 

Haziran sonu itibarıyla yıllık bazda 
hala yüzde 7,8’lik büyümeden söz 
edebilmek çok önemli tabii ki. Ama 
büyüme verileri biraz geriden ge-
len, yaşanmış bitmiş dönemin veri-
leri. 2018 Temmuz ayından itibaren 
ise ekonomide hızlı bir iklim değişi-
mi başladı ve bu, ekonomiyi önce 
durgunluğa arından küçülmeye 
götürecek özelliklere sahip bir iklim 
değişikliği. 

Dolar kuru ortalaması yılın ilk çeyre-
ğinde 3,81 oldu. Ortalama kur ikinci 
çeyrekte 4,37’ye çıktı. Henüz üçün-
cü çeyreği tamamlamadık, yetmiş 
günlük sürenin ortalaması 5,37 dü-
zeyinde. 

Kur Eylül ortasındaki gibi,  6,40-6,50 
bandında kalsa, bu demektir ki yılın 
son çeyreğindeki ortalama da bu 
dolaylarda olacak. 

Yüksek kur ithalatı ve üretimi, üre-
tim maliyetini zorluyor. Üretici fi-
yatları kapsamındaki ara mal fiyat-
larının son bir yılda yüzde 39. enerji 
fiyatlarının yüzde 42 arttığı hatırlan-
dığında, bu koşullarda üretimin az 
artması, hatta daralmaması müm-
kün görünmemektedir.  

Durgunluk, hatta küçülme bu şart-
larda kendiliğinden geliyor. Yüksek 
enflasyon ile baş edemeyen gelir-
lerle iç tüketim daralıyor, yatırım 
niyetleri askıya alınıyor, yükselen 
döviz fiyatları ile firmaların öz kay-
nakları eriyor, kredilerde geri dö-
nüş zayıflıyor, bankalar firmaları 
sıkıştırıyor. Bütün bunlar kapasite 
düşüşleri, firma kapanışları ve be-
raberinde küçülmeye gidiş demek. 
Nitekim 4 Eylül’de uluslararası kre-
di derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings Türkiye raporunda 2019 
için büyüme oranını yüzde 1,2’ye 
çekti. Fitch değerlendirmesinde 
“kayda değer” belirsizliklere de 
değinerek dört önemli riski şöyle 
sıraladı: Yanlış siyasi adımlar, özel 
sektörün mali stresinin yükselmesi, 
jeopolitik gerginlikler ve olası ser-
maye çıkışları.

Önümüzdeki 12 ayda 230 milyar 
dolar ya da ayda neredeyse 20 
milyar dolarlık dış kaynak bulma 
mecburiyetindeki Türkiye ekono-
misi için Fitch ve benzeri kuru-
luşların bu tür raporları, kaynak 
bulma imkânlarının zorlaştığını, 
bulunsa bile bunun bedelinin ol-
dukça ağırlaştığını ifade ediyor. 
Çember daraldıkça rota IMF adre-
sine doğru evriliyor. Ama rejimin 
bunu kabullenip kabullenmeye-
ceği ya da ne zaman kabullenece-
ği bilinmiyor.
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GİRİŞ

Günümüzde metalik malzemeler, birçok alanda kul-
lanılmakta ve sanayimiz için imalat adına önemli 
bir yer tutmaktadır. Basınçlı kaplar, vinçler, gemiler 

ve çelik yapı binalar metal konstrüksiyonlara örneklerdir. 
Çok sayıda kaynak bağlantısı bulunan metal konstrüksi-
yonların farklı bölgelerine etki eden kuvvetler; farklı türde 
gerilmeler, eğimler ve sehimler oluşturmaktadır. Örne-
ğin vinç gibi konstrüksiyonlarda, her yüklemede kirişte 
sehim meydana gelecek, kaynak bölgelerinde basma ve 
çekme gerilmeleri oluşacak; yük kaldırıldığında kiriş eski 
konumuna gelecek, yükün meydana getirdiği gerilmeler 
ortadan kalkacaktır. Statik analizlerde ve hesaplamalar-
da konstrüksiyonun yapısı açısından tehlike yaratmayan 
bu sehim ve gerilmeler yıllar boyunca tekrarlandığında, 
malzemede yorulmaya neden olmaktadır. Metal kons-
trüksiyonlarda yorulmanın etkileri yapılan yüklemeler ne-
ticesinde malzemede veya kaynak dikişinde çatlak olarak 
ortaya çıkar. Sanılanın aksine, belirli bir tekrarlı gerilmenin 
üzerinde çalışan her metal konstrüksiyonun bir ömrü var-
dır. Ömrünü tamamlayan konstrüsiyonlarda yorulmaya 
bağlı çatlaklar gözlenir. Yorulma çatlakları ani kırılmalara 
neden olabileceğinden iş sağlığı ve güvenliği bakımından 
son derece büyük risk oluşturmaktadır.

Endüstride kullanılan iş 
ekipmanlarının birçoğu, metal 
konstrüksiyonlardan meydana 

gelmekte ve zamanla yorulmanın 
etkisiyle risk oluşturmaktadır. 

Özellikle meydana gelen plastik 
deformasyon ve çatlak gibi 

hataların büyük bir çoğunluğu gözle 
fark edilemez veya incelemeler 
yapılmadan ortaya çıkarılamaz. 

Konstrüksiyonda meydana gelen bu 
bulguları, alışılagelmiş yöntemlerle 
yapılan testler ile belirlemek zordur 
ve bu durum iş güvenliği açısından 
büyük risk oluşturur. Bu çalışmada, 
işletme aşamasında olan ve metal 

konstrüksiyonlardan meydana gelen 
iş ekipmanlarının, çeşitli etkenlerden 

dolayı meydana gelen yorulma 
bulgularının ortaya çıkarılması için 
uygulanabilecek adımlarından ve 
tahribatsız muayene yöntemlerinin 
kullanılmasından bahsedilecektir.



36

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2018  www.mmo.org.tr

 Fotograf 1. İşletmede Kullanılan Vinç Konstrüksiyonu

 Fotograf 2. Konstrüksiyonda Bulunan Yorulma Çatlağı

İş ekipmanı olarak kullanılan metal konstrüksiyonların iş-
letmelerde yıllar boyu çeşitli yüklemeler altında çalıştığını 
düşürnürsek, yorulma olayının, konstrüksiyonun görevini 
güvenle yerine getirmesinin önünde engel olduğu açıktır. 
Genel olarak yorulma; "malzemenin tekrarlı yüklere maruz 
kalması, belli bir tekrar sayısından sonra yüzeyde çatlak 

oluşması, bunu takip eden kopma olayı ile malzemenin 
son bulması" olayıdır. Dolayısıyla meydana gelen hasar, 
statik zorlanmada taşınabilecek gerilme değerlerinden 
çok daha düşük seviyelerde gerçekleşir.

Yorulma malzemelerine bakıldığında ise 2 türde olduğu 
belirtilebilir:
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•	 Çatlaksız malzemelerde yorulma (Akslar, motorlar ve 
türbin parçaları)

•	 Çatlaklı	 malzemelerde	 yorulma (Köprüler, gemiler, 
kaynaklı yapılar olup (çatlak boyu zamanla artar)

Belli bir yapısal eleman, küçük çatlaklar içerebilir ancak 
hiçbiri  (görsel sınama, x-ışını teması, Ultrasonik tara-
ma, elektrik akımına maruz bırakma gibi yöntemler) en 
küçük çatlaktan daha büyük değildir. Dolayısııyla çatlak 
oluşumu ömür değerini azaltmaktadır. Yorulma çatlakları 
genellikle yüzeyde başlar ve içeriye doğru yayılır. Yüzey-
deki yorulma çatlağının başlangıcı, plastik deformasyo-
nun daha kolay olması ve kayma basamaklarının yüzeyini 
oluşturduğu gerçeğine dayandırılabilir.

Bir makina elemanında bir çatlağın bulunması, dayanımı 
önemli ölçüde düşürür. Çatlak büyümesi dinamik yükle-
me nedeniyle oluşur ve "buna yorulma çatlağı büyüme-
si davranışı" denir.

Makinalarda nominal gerilme değerlerini arttırarak, geril-
me yoğunluğuna neden olabilecek bağlantılar da kulla-
nılmaktadır. Bu tür bağlantılardan en önemlisi, yoğunluk-
la kullanılan köşe ve punto kaynaklarıdır. Uzun süreli ağır 
yüklemeler altında kullanılan iş makinalarında bu kaynak 
bölgelerinde çatlak başlangıcı ve ilerlemesi, beklenen bir 
sonuçtur. Bu nedenle bu makinaların tasarımında, özel-
likle kaynaklı bağlantı bölgelerinde yorulma ve kırılma 
problemlerini ele almak gerekir.

Üretilen konstrüksiyonda denetimsizlik sonucu, uygun 
olmayan malzeme kullanımı, uygun olmayan kaynak iş-
lemleri gibi nedenlerle oluşan kritik bölgeler, sistemlerin 
yorulma dayanımı üzerinde etkilidir. Üretim öncesi yapı-
lan mukavemet hesaplamalarda dikkate alınmayan bu 
hatalı bölgeler, kullanım ömrünü azaltmakta ve sistemin 
yorulma dayanımını düşürmektedir.

2. YORULMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Kullanım şartları açısından konstrüksiyonların önündeki 
en büyük tehlikenin "yorulma" olduğu açıkça gözükmek-
tedir. İşletmelerde kullanılan konstrüksiyonlarda aşağıda-
ki sebepler yorulmaya etki etmektedir:

•	 Yükleme	durumları

•	 Maksimum	yükleme	sınırlarında	kullanım

•	 Çalışma	şartlarına	bağlı	dinamik	yükler

•	 Atalet	kuvvetleri

•	 Kullanımdan kaynaklı ısıya maruziyet durumları

•	 Korozif	ortamlar

•	 Diğer	sebepler(Rüzgâr	Etkisi,	sıcaklık	vs.)

Bir de bunlara üretim şartlarındaki olumsuzluklar eklen-
diğinde riskin büyüklüğü açıktır. Bu nedenle kontrole 
konu olan konstrüksiyonlar için yapılabilecek çalışmalar 
şöyle sıralanabilir:

•	 Konstrüksiyonlarla	ilgili	ön	incelemelerin	yapılması

•	 Konstrüksiyonlarla	 ilgili	konstrüksiyon	hatalarının	 in-
celenmesi

•	 Konstrüksiyonlar	için	belirlenen	kısımların	tahribatsız	
muayenesinin yapılması

•	 Elde	edilen	bilgilerle	vincin	durumunun	değerlendi-
rilmesi

1.1 Konstrüksiyon ile İlgili Ön İncelemelerin Yapılması

Konstrüksiyon ile ilgili keşif çalışmaları, konstrüksiyonun 
kritik ve genel olarak olumsuz durumlara maruz kalan 
bölgelerinin irdelenmesi için gerçekleştirilir.  Çalışmanın 
bu bölümü, konstrüksiyonun analizi gerçekleştirilerek 
kritik bölgelerin haritasını çıkarmak için yapılabileceği 
gibi, daha önce yapılan çalışmalar neticesinde tecrübi 
olarak bilinen bölgelerin irdelenmesi için gerçekleştirilir.

Yapılan çalışmalarda ilk önce işletmenin ve konstrüksiyo-
nun bulunduğu bölgedeki yapı incelenir. Hem yükleme 
koşulları hem de konstrüksiyonun maruz kaldığı durum-
lar (korozyon, sıcaklık vs.) irdelenir. 

İşletmenin ve konstrüksiyonun genel yapısı incelendik-
ten sonra, konstrüksiyon üzerinde genel gözle muayene 
uygulanır. Genel gözle muayenenin amacı konstrüksiyo-
nun işletme koşullarından dolayı, yükleme dışında zarar 
görmüş bölgelerinin belirlenmesidir.

Üzerinde çalışılan konstrüksiyonların teknik bilgilerine 
ve resimlerine ulaşılamadığı durumlarda, üç boyutlu mo-
del için ölçülerinin tamamının konstrüksiyon üzerinden 
alınması gerekmektedir. Tersine mühendislik uygulama-
sına örnek olabilecek bu çalışma için, konstrüksiyon tüm 
detayları fotoğraflanarak ölçüsüz bir tasarım oluşturul-
maktadır. Ölçüsüz tasarımdan hareketle, konstrüksiyon 
üzerinden hangi ölçülerin alınacağı belirlenmekte, belir-
lenen ölçüler konstrüksiyon üzerinden alınmaktadır. 



38

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2018  www.mmo.org.tr

Tasarım işlemin tamamlanmasının ardından işletme ko-
şulları göz önüne alınarak ve sınır şartları belirlenerek, bu 
sınır şartlarında birçok kez analiz gerçekleştirilmektedir. 

Böylece kontrole konu olan konstrüksiyonun gerilme hari-
tası çıkarılmakta, yükleme koşullarına göre kritik bölgeler 
belirlenmektedir. Yapılan çalışmaların tamamında ulusla-
rarası normlar ön planda tutulmakta ve değerlendirmeler 
standartların yol gösterdiği şekilde yapılmaktadır.

2.2 Konstrüksiyonlarla İlgili Konstrüksiyon Hataları-
nın İncelenmesi

Konstrüksiyonlarda bulunan kaynak dikişi çakışması, ha-
talı birleşim yeri, kaynak ağzı açılmadan işlem yapılması 
gibi hatalar bu bölümde incelenmektedir. Amaç, imalatta 
ve işletme aşamasında yapılan bakım onarım çalışmala-
rında yapılan hatalı işlemlerin belirlenmesidir.

Kontrol neticesinde bilinçsizce ve normlara uygun olmayan 
bakım-onarım çalışmalarının ortaya çıkması sağlanmaktadır. 

   

 
 Fotograf 3. Bir vinç Konstrüksiyonun İçinin İncelenmesi

 
 

 Fotograf 4. Gerilme Bölgelerinin Belirlenmesi

 Fotograf 5. Uygun Yapılmayan Tadilat Sonrasında Tekrar Oluşan Çatlak
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2.3 Ön İncelemeler ile Belirlenen Kısımların 
Tahribatsız Muayenesinin Yapılması

Tahribatsız malzeme muayenesi, kalite kontrolün en 
önemli bölümü olup, üretimin tamamlayıcı ve son kıs-
mıdır. Tahribatsız muayene, incelenen parçanın malze-
mesine zarar vermeden muayene edilerek, dinamik ve 
statik yapıları hakkında bilgi edinilen muayene yöntem-
lerinin tümüne verilen addır. Tahribatsız muayene yön-

temi ile malzemeler üretim sırasında veya belli bir süre 
kullanıldıktan sonra, örneğin korozyon veya aşınma gibi 
nedenlerden dolayı çatlak, içyapıda meydana gelen boş-
luk, kesit azalması vb. hataların tespiti gerçekleştirilir. Bu 
işlemlerde malzemeden numune almaya gerek yoktur. 
Testler doğrudan parça üzerine yapılır.

Tahribatsız muayene, üretim esnasında yeni parçalara ol-
duğu kadar, periyodik bakımlarda ve hatta işletme esna-

 Fotograf 6. Konstrüksiyona Uygulanan Tahribatsız Muayene Sonucunda Bulunan Çatlak
 

 

 
  Fotograf 7. Gözle Muayene Sonucunda Tespit Edilen Plastik Deformasyon ve Çatlak



40

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2018  www.mmo.org.tr

sında servisteki parçalara da uygulanır. Bu durumlarda 
parçayı, montajlı olduğu sisteme takılı olduğu yerden sök-
meden ve bazen de işletmeyi hiç durdurmadan muayene 
yapmak mümkündür. Özellikle yorulma ile ilgili ortaya çı-
kan belirtilerin belirlenmesi için tahribatsız muayene me-
totlarından yararlanılabilir. Tahribatsız muayene metotları,  
hızlı ve pratik yöntemler olmasının yanında yorulma ile 
ilgili belirtilerin, özellikle çatlak oluşumlarının ortaya çıka-
rılmasında büyük öneme sahiptir.

Tahribatsız muayene yöntemleri çeşitli fiziksel prensiplerle, 
farklı şekillerde uygulanır. Seçilecek yöntem, incelenen mal-
zemenin cinsine ve aranan hata türüne göre belirlenir. Her bir 
yöntemin diğerine göre üstün tarafları olup, genellikle birbir-
lerinin tamamlayıcısı durumundadırlar. Oluşturulan gerilme 
haritalarına ve yapılan incelemelerde elde edilen bulgulara 
göre, gerilmelere bağlı yorulmaya maruz kalacağını öngö-
rülen ve incelemelerde hasarların tespit edildiği bölgelerde 
aşağıdaki tahribatsız muayene yöntemleri uygulanmaktadır.

 
  Fotograf 8. Vinç Konstrüksiyonu Yorulma Kontrolü Esnasında Manyetik Parçacık Testi ile Tespit Edilen Çatlak

 Fotograf 9. Darbe Alan ve Bakımı Yapılan Paslanmaz Fikse Kazanında Penetrant Testi ile Tespit Edilen Çatlak
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Yorulma ile ilgili durumların ortaya çıkarılmasında, tah-
ribatsız muayene metotlarından en etkili yöntemler 
şunlardır:

•	 Gözle	Muayene

•	 Manyetik	Parçacık	Muayenesi

•	 Penetrant	Muayenesi

•	 Eddy-Current	Muayenesi

•	 Girdap	Akımları	Muayenesi

Bu yöntemlerin tamamı tahribatsız muayenelerde kulla-
nılan yüzey yöntemleridir. Bunun nedeni, yorulma çatlak-
larının büyük bir çoğunlukla kendilerini malzeme yüzey-
lerinde göstermelerinden kaynaklanmaktadır.

Gözle muayene, çıplak gözle yapılan muayenedir. Bir ürü-
nün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey 
durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin, optik bir 
yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın 
muayene edilmesidir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de 
kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tah-
ribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce 
yapılması gereken bir çalışmadır. Metalik veya metalik 
olmayan bütün malzemelere uygulanabilir.  Gözle Mua-
yene için çoğu durumda yüzey temizliğine gerek kalmaz. 

Bununla birlikte, gözle muayene için personel tecrübesi-
nin, kontrol şartların uygun ve standartlara göre sağlan-
mış olması gerekmektedir.

Gözle muayene ile plastik deformasyonlar ve yorulmaya 
bağlı olan çatlak oluşumları tespit edilebilir. Bununla bir-
likte, gözle muayene ile görülebilen belirtiler, nispeten 
gözün görebileceği belirtilerdir. Daha ince ve küçük hata-
lar (örneğin kılcal çatlaklar) için diğer yüzey metotlarına 
başvurulması gerekmektedir.

Manyetik parçacık muayenesi, ferromanyetik özellikteki 
test yüzeyinde veya hemen altındaki çatlakların tespi-
tinde kullanılır. Oldukça basit,  hızlı ve düşük maliyetle 
uygulanabilirliği nedeniyle ferromanyetik malzemelere 
uygulanır ve oldukça geniş bir kullanıma sahiptir. Bu yön-
temde yüzey hatalarının belirlenebilmesi, hatanın boyu-
tuna ve yüzeye yakınlığına bağlı olup sadece ferromanye-
tik, yani mıknatıslanabilen malzemelere uygulanır. 

Bünyesinde hata bulunan bir malzeme yüzeyine, manye-
tik alan uygulanması halinde, yüzeye ferromanyetik toz-
lar serpilirse, bu tozlar hataların bulunduğu bölgelerde 
toplanırlar. Böylece, mevcut süreksizliklerin yerleri tespit 
edilmiş olur.

Penetrant	muayene,	yüzey	hatalarının	tespit	edilmesin-
de kullanılan oldukça yaygın bir yöntemdir. Bununla bir-

 
  Fotograf 10. Girdap Akımları Testi Uygulaması
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likte, manyetik parçacık muayene yöntemi gibi hızlı bir 
yöntem değildir. Manyetik parçacık muayene yöntemin-
den avantajı ise tüm malzemelere uygulanmasıdır. Tespit 
edilmek istenilen hatalar, uygulanan yüzeye açık olması 
gerekir. Bu nedenle, yüzey altında kalan veya herhangi 
bir nedenle yüzeyle bağlantısı kesilmiş bulunan hatalar 
bu metotla tespit edilemez. Süreksizlikler çatlak türünde 
çizgisel belirtiler, gözenek türünde ise yuvarlak belirtiler 
elde edilir.

Girdap akımları muayenesinde, iletken malzemelerdeki 
kusurları saptamak için elektromanyetik indüksiyon ilkesi 
kullanılır. Akım taşıyan bir bobin, muayene edilecek par-
çanın yakınına yerleştirilir. Bobin, girdap akımları oluştu-
ran bileşenle etkileşime giren bir alternatif akım kullana-
rak değişen bir manyetik alan oluşturur.

Kontrollerde manyetik parçacık muayenesi veya penet-
rant muayenesi ile çatlak taraması yapılmakta olup, çat-
laklı bölgeleri görülür hale getirilmektedir. Bu darbeler 
ve/veya yorulmalar sonucunda meydana gelen çatlak-
ların, dolayısıyla çatlaklar ile meydana gelen risklerin 
açığa çıkarılması için oldukça önemlidir. Bu akımların 
fazındaki ve büyüklüğündeki değişiklikler ya bir ikinci 
bobin kullanılarak ya da uyarma bobininde akan akımın 
değişimlerini ölçerek izlenir. Herhangi bir kusurun bu-
lunması girdap akım alanının değişmesine ve ölçülen 
sinyalin faz ve genliğinde karşılık gelen bir değişikliğe 
neden olacaktır. Bu yöntem kullanılarak tahribatsız mu-
ayene (NDT) yapılırken girdap akımı, kusur detektörün-
de sinyaldeki belirgin bir değişiklik olarak görüntülenir 
ve belirti saptanır.

2.3.1 Genel Olarak Tahribatsız Mua-
yene Yöntemlerin Değerlendirmesi ve 
Elde Edilen Bulgular

İşletme aşamasındaki bir cihazın saha 
kontrollerinde tahribatsız muayene 
yöntemlerinden ağırlıklı olarak gözle 
muayene, manyetik parçacık muayene-
si ve penetrant muayene kullanılmak-
tadır. Girdap akımları muayenesi ise 
ağırlıklı olarak eşanjörlerin muayenele-
rinde kullanılabilmektedir.

Gözle muayene esnasında, konstrük-
siyonun yapısı gözle görülebilecek ha-

talar açısından incelenmektedir. Bu hatalar genel olarak 
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

•	 Gözle	görülebilen	çatlaklar

•	 Görülebilir	imalat	ve	işletme	hataları

•	 Çentikler

•	 Plastik	deformasyonlar

•	 Korozyon	

Yapılan saha kontrollerinde, manyetik parçacık muayene-
si çok daha hızlı ve etkin sonuçlar verirken, penetrant mu-
ayenesi hem inceleme koşulları olarak hem de hatanın 
tespitindeki zaman kaybı açısından manyetik parçacık 
testine göre daha az tercih edilmektedir. Fakat kontrole 
konu olan konstrüksiyonda kullanılan malzemeler ferro-
manyetik özellikte olmaması durumunda (paslanmaz vs.) 
penetrantın	kullanılması	kaçınılmazdır.	Manyetik	Parçacık	
ve	Penetrant	muayenesi	ile	aşağıdaki	bulgular	elde	edil-
mektedir:

•	 Gözle	görülemeyen	çatlaklar

•	 Genel	olarak	gözle	görülmeyen	imalat	ve	işletme	ha-
taları

•	 Çentikler

2.3.2 Elde Edilen Bilgilerle Durumunun Değerlendirilmesi

Kontrollerdeki temel amaç, ekipmanlar ile ilgili risk duru-
munun ortaya çıkarılmasıdır. Dolayısıyla durumun kritik-
liğinin belirlenmesi gerekmektedir. Kontroller esnasında 
karşılaşılan çatlak oluşumları en önemli risk sınıfını oluş-
turmaktadır. Çatlaklar, yaşayan hatalar olduğu için hiçbir 
şekilde izin verilmemesi gereken belirtilerdir. Bu durum 

 

 Fotograf 11. Manyetik Parçacık Testi Sonucunda Elde Edilen Bulgu - Çatlak - Mapa
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çeşitli uluslararası normlarda da geç-
mektedir. Bulunan bir çatlağın, kırılma 
mekaniğinde kırılmanın öncüsü olduğu 
bilinmekte olup, ilerleyen çatlak, sonun-
da konstrüksiyonu kıracaktır. Bu durum 
istenmeyen olayların yaşanmasına sebe-
biyet verebilecektir. İş sağlığı ve güvenliği 
açısından büyük riskler oluşturacaktır.

Yapılan incelemeler sonucunda genel 
olarak şu durumlar karşımıza çıkmaktadır:

1. Çatlaklar, gözle muayene ve analiz iş-
lemleri sonucunda, değerlendirme ile 
belirlenen bölgelerde tespit edilebil-
mektedir. Bu bölgeler, ağırlıklı olarak 
gerilmeye, ısıya ve dinamik etkilere 
maruz kalan bölgelerdir. Ayrıca ince-
lemelerde yanlış üretimlerde hesaba 
planlanmalıdır.

2. Konstrüksiyonlarda yanlış kullanıma 
bağlı plastik deformasyon, çatlaklar 
ve kırılmalar tespit edilmektedir. Yan-
lış kullanımlar, değerlendirme yapılır-
ken, konstrüksiyon üzerindeki ön in-
celemelerle, sahada konstrüksiyonun 
kullanımının takip edilmesiyle ve ba-
kım kayıtlarının incelenmesi ile belir-
lenmektedir. İlgili ekipmanın eğitimli 
ve belgeli kişilerin kullanıp kullanma-
dığı da değerlendirilmelidir.

3. Konstrüksiyonlarda meydana gelen 
korozyon durumları da önemlidir. Bu 
durum, ekipmanın kullanıldığı bölge-
ye göre, ekipmanın kullanım amacına 
göre ve firmanın faaliyet gösterdiği 
alana göre farklılık göstermektedir. 
Neden ve sonuç ilişkisinin açıkça be-
lirlenmesi ve raporlanması için ilgili 
durumların dikkatlice incelenmesi ge-
rekmektedir. Böylelikle korozif etkinin 
önüne geçilebilir. Korozyon, özellikle 
korozyonlu çatlak oluşumlarında en 
önemli etkendir.

4. Kaynaklı üretimler için kaynaklarda 

 
  Fotograf 12. Gerilmenin Yüksek Olduğu Bölgede Bulunan Çatlak

 Fotograf 13. Yanlış Kullanımdan Kaynaklanan Plastik Deformasyon
 

 Fotograf 14. Korozyonlu Bölgede Tespit Edilen Çatlak
 

 
 Fotograf 15. Üretim Hatasından Kaynaklanan Çatlaklar
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korozyon, plastik deformasyonlar 
ve kırılmalar gözlemlenmektedir. 
Özellikle üretimden kaynaklı ha-
talar, kaynaklar için en büyük risk 
sınıfını oluşturmaktadır. İlgili ulus-
lararası normlara göre ve belgeli 
kaynakçılar ile üretilmeyen kons-
trüksiyonlar, kullanım limitlerinin 
çok altlarında çatlak oluşumlarına 
ve kırılmalara sebep olacaktır.

5. Konstrüksiyonların birçok yerlerin-
de, tadilat işlemlerine bağlı defor-
masyonlar ve çatlaklar bulunabilir. 
Özellikle bilinçsiz yapılan tadilatlar 
çatlak oluşum hızlarını arttıracak-
tır. Örneğin yorulma çatlağı göz-
lemlenmiş bir konstrüksiyonda, 
çatlağın üstüne kaynak çekmek, 
yorulmuş bir malzemeyi daha da 
sertleştirecek, çatlak büyüme hı-
zını arttıracak ve kırılma süresini 
kısaltacaktır. Bununla birlikte yapı-
lacak tadilat, yorulma etkileri göz 
önüne alınarak yapılmalıdır. Aksi 
taktirde, giderildiği sanılan çatlak 
kısa zamanda daha büyük ve riskli 
bir şekilde konstrüksiyonun üze-
rinde belirecektir.

6. Kontrol edilen tadilatların çoğun-
da gözle muayene ile tespit edilen 
birçok hata görülmektedir. Kons-
trüksiyonal hatalar çatlak oluşum 
hızını	 arttırmaktadır.	 Projelerin	
uluslararası normlara uygun ola-
rak, denetlenerek yapılması önem-
lidir.

7. Tadilat yapılan bölgelerin birçok 
kez tadilat işlemine tutulduğu gö-
rülmüştür. Bu durum yarardan çok 
zarar sağlamakta, yukarıda anlatıl-
dığı gibi yanlış yapılan tadilat, yo-
rulma etkisini arttırmakta, önüne 

 
 Fotograf 16. Depolama Tankı Üzerinde Uygun Olmayan Tadilat Sonrası Meydana Gelen Çatlaklar

 
 Fotograf 17. Yanlış Yapılan Kaynak Uygulaması Sonucunda Meydana Gelen Çatlak

 Fotograf 18.  Isı Tesiri Altında Çalışan Vinçte Meydana Gelen ve Gözle Görülebilen Plastik Deformasyonlar
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geçilebilecek bir durumu da ortadan kaldırmaktadır. 
Geri dönüşü olmayan, iş sağlığı ve güvenliği açısından 
çok riskli bir durum meydana gelebilmektedir.

8. Isı etkisi konstrüksiyonlar için çok önemlidir. Üretim-
de bu durum göz önüne alınmalıdır. Bununla birlikte, 
üretimde ısı etkisi göz önüne alınsa bile, işletme aşa-
masında ısı etkisi düşünülmeden yapılan yanlış kulla-
nımlar çatlak oluşumlarına sebep olacaktır. Özellikle 
ısı etkisi altındaki konstrüksiyonlara özen gösterilmeli, 
kontrol sıklıkları arttırılmalıdır. 

9. Yukarıdaki durumlar göz önüne alındığında, firmalar 
yasal kontrollerin yanında, işletme durumlarına bağlı 
olarak farklı test ve analizleri yaptırması gerekmekte-
dir. Uluslararası standartların bir çoğu imalat hesap-
larında, konstrüksiyon yükleme durumlarının çevrim 
hesaplarını ve korozyonlanma miktarları gibi işletme 
aşaması durumlarını göz önünde bulundurmaktadır. 
Dolayısıyla her konstrüksiyonun imalattan gelen bir 
ömrü olduğu unutulamamalıdır. İşletmeler, sahip ol-
duğu ekipmanlar için bu durumu göz önünde bulun-
durmalı ve ekipmanlarının kontrollerini bu durumları 
göz önüne alarak yaptırmalıdır.

SONUÇ

Yapılan çalışma; tahribatız muayenenin, işletme aşama-
sında olan metal konstrüksiyonlar için önemli olduğunu 
ve bu muayenelerin yorulma kontrollerinde kullanıla-
bileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, çok sayıda 
kaynaklı birleşim içeren konstrüksiyonlarda, tüm kaynak-
ların ve malzemelerin tahribatsız muayene ile kontrolü-
nü gerçekleştirmek, hem maliyetli hem de uzun zaman 
gerektiren bir süreçtir. Bunun için konstrüksiyonların yo-
rulma açısından kritik bölgelerinin belirlenmesi gerek-
mektedir. Bu bölgeler strain gauge ile belirlenebileceği 
gibi, bilgisayar destekli analizler ve daha önceki yapılan 
çalışmalar ile de belirlenebilir. Bununla berber tecrübî 
bilgileri kullanmak ve kontrol bölgelerini bu bilgilerin ta-
mamını kullanarak oluşturmak gereklidir. İlk yorulmaya 
uğrayacak olan, gerilmelerin oluştuğu bölgelerde bulu-
nan kritik kaynak dikişlerinin ve malzemelerin kontrolü 
maliyeti azaltır, zamandan tasarruf sağlar. Bunun için 

ilk yorulmaya uğrayacak bölgelerin belirlenmesi, yorul-
muş bölgelerin kısa sürede, daha az kontrolle bulunması 
önemlidir.

Ayrıca işletme koşullarının da değiştiği göz önünde bu-
lunmalıdır. Koşulların değişmesi ile (deniz kenarı veya 
kimyasal buharların olduğu korozif ortamlar, açık hava 
koşullarındaki çalışma nedeniyle güneş, yağmur, kar vb. 
etkiler) yorulma analizi değerlerinin de değiştiği unutul-
mamalıdır. Ön incelemede bu durumlardan etkilenen 
bölgelerin tespiti yapılmalıdır. 

Ülkemizde tüm işletmelerin, 20 yılı geçen kaldırma maki-
nalarının yanı sıra, basınçlı kaplarının da yorulma test ve 
analizlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Zaman 
ilerledikçe bu konstrüksiyonlarının da yaşının ilerlediği ve 
iş sağlığı ve güvenliği açısından risklerinin de arttığı unu-
tulmamalıdır. 
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GİRİŞ

Yıllarca süren deneyimlerime bağlı 
olarak, Araştırma ve Geliştirme ola-
rak tanımlanan eyleme ilişkin bir 
yazı oluşturmak için oturduğumda 
şu kararı verdim. Olabildiğince ya-
şanmışlıklardan hareket etmeliydim 
ve ortaya çıkacak olan yazı doğaçla-
ma olmalıydı. Konuya teknik açıdan 
yaklaşmak yerine, özellikle felsefesi-
ne, gerekli temel faktörlere ve izlen-
mesi gereken süreçlere odaklanma-
ya çalıştım.

Bakış açısı böyle olunca da, ortaya 

Azgın Bir Nehirde Sürüklenmeye 
Hazır mısın?
“Hayal ederek başlayın, tutku ve sabır ile devam edin ve asla pes etmeyin!”

çıkan yazı kaçınılmaz şekilde öznel 
olacaktı ve bundan rahatsızlık duy-
manın gereksiz olduğunu da zaten 
kabul ederek başladım.

AR-GE SÜRECİ

Öncelikle belirtmeliyim ki, AR-GE 
sanki azgın bir nehirde sürüklenmek 
gibi birşey. Elbette yüzmeyi ve o ko-
şullarda nasıl davranmanız gerekti-
ğini biliyorsanız sorun yok demektir. 
Yine de, her şey bilgi ve/veya dene-
yim değildir. Çünkü içine girdiğiniz 
nehir daha önce hiç bulunmadığınız 
bir ortamdır. Her an her şey olabilir 

ve kesinlikle ciddi oranda hiç bekle-
mediğiniz koşullarla karşılaşabilirsi-
niz.

Her ne kadar yukarıda belirsizlik yo-
rumu ile giriş yapmış olsam da,  AR-
GE sürecine başlamadan önce kesin 
olarak belirlenmiş olan çok temel 
parametreler ve kriterler vardır el-
bette.

Bence mühendisliğin temel öğretile-
rinden olan, başlangıç koşullarınızı, 
kısıtlarınızı ve varsayımlarınızı ola-
bildiğince gerçeğe yakın belirlemiş 
olmanız gerekmektedir. Bu 3 ana 
başlık; hem makro ölçekteki yol ha-
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ritanızı belirleyecektir, hem de oto 
kontrol sağlayacaktır. Özellikle de 
öngörmeniz gereken süre ve finans-
man açılarından! Ve elbette ki, hede-
finize odaklanmanızı da kolaylaştıra-
caktır.

Diğer taraftan, farklı bir boyuttan, 
AR-GE birbirini tamamlayan 6 temel 
faktörle başlayabilir ve sürdürülebilir 
olur. Bunlar; birer kelime ile ön araş-
tırma, amaç (veya hedef ), bütçe ve 
finansman, süre ve süreç, takım ve 
yönetim olarak belirtilebilir.

Sanırım bu noktada, ortaya koyulan 
açıklama ve tanımları lafı daha fazla 
uzatmadan açmaya başlamak uygun 
olacaktır.

ÖN ARAŞTIRMA

Hangi disiplinde olursa olsun, gün-
deme getirilen AR-GE konusunun 
diğer faktörlere geçilebilmesini te-

minen, yapılması gereken 
bir ön araştırma süreci ile; 
AR-GE’ye değeceğine ve 
yukarıda belirttiğim gibi, 
“bu azgın nehirde sürük-
lenmeye” değer bir konu 
olduğunun belirlenebil-
mesi son derece önemli-
dir. Sonuçta, onca emek, 
zaman, para, vs. tüketil-
diğinde ortaya çıkması 
beklenen sonuçların bü-

tün bu gidenlere – ki, diğerleri geri 
dönebilse de zaman ve emek gittiği 
ile kalır – değmesini kim istemez ki?

Dolayısıyla, AR-GE’ye başlamadan 
önce yapılan bir ön araştırma çalış-
ması, hedeflerin seçimi ve oluşumu-
na doğrudan etki yapar. Günümüz 
dünyasında, bizlere sunulan araç-
lara baktığımızda (internet, kütüp-
haneler, kitaplar, mobil haberleşme 
imkanları, yapay zeka ürünleri, vs.), 
önceki yüzyıllarda var olanlarla kar-
şılaştırıldığında, ne kadar şanslı ol-
duğumuzu görmekteyiz.

Daha yolun başında yapılan araştır-
ma belki de sizi sadece bir AR-GE ile 
sınırlamayıp, çıtayı bir üst seviyeye 
çıkartmanıza da yol açarak, bir icat 
sürecine de sokabilir. İşte bu nokta-
da, daha sonraki adımlara yönelik 
sorumluluklarınız çok ciddi ölçüde 
artacaktır. Çünkü, içinde sürüklen-

diğiniz azgın nehir artık 
bilmediğiniz veya ön-
göremediğiniz engel ve 
sürprizlerle doludur.

Ve özellikle belirtmeliyim 
ki; tam bu aşamada, ra-
dikal bir karar vermeniz 
gerekecektir. Tamam mı, 
devam mı ? Eğer kara-

rınız devam ise – ki, bence öyle ol-
malıdır – her ne yapacaksanız, tut-
ku, sabır ve inançla bağlanmanız ve 
kalbinizin sesini dinlemeyi bilmeniz 
gerekmektedir. Yine öznel görüşüm 
odur ki; böyle bir aşama mantık ile 
açıklanamaz, açıklanmamalıdır da! 
Çünkü, eğer dünyaya ve herşeye 
analitik bakmayı becermişseniz ...... 
bu aşamada da, yola devam, kork-
madan!

AMAÇ VE/VEYA HEDEF

Ön araştırmaların tamam ve hedefe 
doğru yola çıkıldığını kabul ediyo-
rum. Artık hedefe ilişkin tanımlama-
ları yapacak yeterli altyapıya ve do-
nanıma sahip olunduğunda, sonuca 
odaklı ve gerçekçi bir belge oluştu-
rulmalıdır. Bu belge hemen her şeyi 
kapsamalıdır. Kısaca “amaç” olarak 
tanımladığım bu faktörün içini dol-
durmak son derece önemlidir. 

Amacı (veya hedefi) içeren bu belge 
(veya rapor); ortaya konacak olan 
AR-GE sonucunda neyin amaçlan-
dığını çok açık olarak ifade edebil-
melidir. Bunun yanında, içeriğinde; 
giderlere yönelik bütçeler ve zaman-
lamaları, öngörülen AR-GE süreci, 
gerek duyulacak ekipman ve mal-
zeme, AR-GE’de yer alacak ekip ve 
alınacak hizmetler, ortaya çıkması 
öngörülen sonuçların (ürün, sistem, 
teknoloji, bilgi, vs.) getirileri vb. bü-
tün açıklamaların bulunması, AR-
GE’yi etkileyecek bütün faktörlerin 
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daha somut olarak aktive edilmesine 
yol açacaktır.

BÜTÇE VE FİNANSMAN

Oldukça uzun yıllar alan çalışmala-
rım ve AR-GE faaliyetlerim süreçle-
rinde, bir faktörün olmazsa olmaz 
olduğunu acı ve tatlı deneyimlerle 
gördüm. Finansman! Eğer yeterli 
ve esnek – ve hatta söz konusu AR-
GE’ye tutku ve inançla, sabırla ve 
korkusuzca destek verebilecek – bir 
finansman mevcut değilse, bence 
hiç başlamayın! Evet tekrar belirti-
yorum ... hiç başlamayın! Biraz sert 
bir açıklama oldu ancak, ne yazık ki 
gerçek bu. 

Finansman ile doğrudan bağlantı-
lı olan başlangıç çalışması, sağlam 
bir bütçe ve pazar araştırması/de-
ğerlendirmesidir. Yapacağınız bütçe 
çalışması öncelikli ve doğal olarak 
giderleri kapsayacaktır. Ancak, bu 
giderlerin geri dönüşünün ortaya ko-
nabileceği bir pazar değerlendirme-
si de son derede önemlidir. Elbette, 
burada pazar derken, bütün dünyayı 
ele almanız gerektiğini unutmayınız. 
Diğer taraftan, eğer yapacağınız AR-
GE öncelikle salt bilimsel bir gelişme 
sağlayacaksa, bunun da irdelenmesi 
çok önemlidir. Yine de kesin olan bir 

durum söz konusudur. Her ne olursa 
olsun, AR-GE çalışmasına yatırımcı 
açısından baktığınızda, ortaya konan 
finansmanın dikkate değer bir ölçek-
te ve kabul edilebilir bir süreçte geri 
dönmesi ve kazanç sağlaması gerekli 
koşulların en önde gelenlerindendir.

Tam yeri gelmişken, şunu da çok net 
olarak belirtmek isterim; Söz konu-
su finans kaynağı (firma, şahıs, risk 
sermayesi, hibe veya destek kurulu-
şu, vb.), ortaya koyduğunuz bütçeyi 
ve hatta daha fazlasını karşılayacak 
güçte ve inançta olmalıdır. Ne kadar 
bütçe yaparsanız yapın, kaçınılmaz 
bir gerçek daha vardır. Bütçe rakam-
ları muhakkak aşılır ... adı üstünde 
‘bütçe’, yani yola çıkmadan önce 
öngörülen giderler. Finans kaynağı 
hem bu değişimleri kabul edecek 
kadar olgun, hem de zaman, emek, 
vb. kayıplara meydan vermeyecek 
şekilde gerekli maddi destekleri sağ-
layacak kadar güçlü ve hızlı hareket 
kabiliyetine sahip olmalıdır.

Bütçe kapsamında yer alan ve ön 
araştırmalarınızla da doğrudan bağ-
lantısı bulunan ve özellikle belirtme-
liyim ki, “olmazsa olmaz” parametre-

lerden birisi de; maliyet analizidir. Bu 
parametre pazar araştırmanızın ayrıl-
maz bir parçasıdır ve ortaya koyma-
nız gereken bu analiz finans kayna-
ğınızı doğrudan etkileyecek bir diğer 
bilgidir. Gerçekçi ve sonuca odaklı ve 
etkileyici olmak zorundadır. 

AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya 
çıkması beklenen ürün, sistem veya 
teknolojinin rekabetten uzak, mev-
cut pazarda bir yer edinemeyeceği 
gerçeği gündeme geldiği taktirde, 
finansmanın sürdürülebilirliği düşü-
nülebilir mi?

Finansman ile bağlantılı diğer bir 
önemli başlık da, AR-GE sonrası 
ortaya çıkacak olan durumlarla il-
gilidir. Özellikle, ticari konulara yat-
kın biri değilseniz ve yaşamınızın 
merkezinde AR-GE var ise, burada 
yapacağım açıklamayı çok dikkatli 
değerlendirin. 

AR-GE için yapılan giderleri (bütçe 
kapsamında ve fazlası ile) 100 bi-
rim olarak tanımlarsak, son ürünün 
ortaya çıkmasını takiben yapılacak 
diğer bütün harcamalara (endüstri-
yel tasarım, patent ve marka gider-
leri, üretim tesisi ve hattı, stoklama, 
ambalajlama, pazarlama, satış, da-
ğıtım, reklam, tedarik zinciri, vb.) en 
az 5000 birim diyebiliriz. Dolayısıyla, 
finansman kaynağı her ne şekilde 
olursa olsun, burada sıraladığım di-
ğer bütün gider ve harcamaların var-
lığından ve gerçekliğinden haberdar 
ve özellikle de bunları yapmaya gö-
nüllü olması gerekmektedir.

Bu noktaya kadar olmazsa olmazla-
rı ortaya koymaya çalıştım. Bundan 
sonrakileri ise – süre, takım, yönetim 
- sağlıklı, verimli ve sonuca odaklı bir 
AR-GE sürecinin temel taşlarıdır.
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SÜRE VE SÜREÇ

AR-GE; sabır, tutku ve inanç ister. An-
cak, ortaya konan hedeflere paralel 
olarak, sürecin de olabildiğince doğ-
ru irdelenmesi diğer faktörleri doğ-
rudan veya endirekt olarak etkile-
mesi açısından önem arz etmektedir.

AR-GE’nin süresi öncelikle bütçeyi ve 
giderleri ve elbette daha sonraki bü-
tün aşamaları belirleyecektir. Bunun 
yanında, öngörülenden aşırı sapan 
süreçler, hem finansman hem de 
ekip motivasyonunu olumsuz etkile-
meye başlayacaktır.

Muhakkak ki, başlangıçta belirlenen 
süre aşılacaktır, bunu biliniz. Sonuç-
ta parasal bütçe gibi bu da, zaman-
sal bir bütçedir. Ancak, burada ifade 
etmeye çalıştığım, ortaya konan sü-

renin aşılarak kontrolden çıkmasıdır. 
Pratiğe dayalı bir açıklama yapmam 
gerekirse; örneğin, 2 yıl öngördüğü-
nüz bir AR-GE sürecinin %25 civarın-
da uzaması tolere edilebilir ancak, 
bu durum daha da uzarsa, maddi ve 
manevi sorunlar kendini gösterme-
ye başlayabilir. 

Bu bağlamda, sürecin sağlıklı ve ola-
bildiğince doğru programlanmış ve 
planlanmış olmasının önemini vur-
gulamadan geçemeyeceğim.

Olması gereken, öngörülen sürenin 
ve buna bağlı sürecin başlangıçta 
mümkün olan en gerçekçi boyutta 
ortaya konmasıdır. Finansman kay-
nağı ile daha sonra ve göreceli olarak 
daha büyük sorunlar yaşamaktansa, 
AR-GE’in başında ikna gücünüzle 
“zaman bütçenizi de” kabul ettirme-
yi başarabilmelisiniz.

TAKIM

Sağlam bir takım oluşturabilmek 
AR-GE’nin bir diğer önemli temel 
taşlarındandır. Burada takımdan an-
lamanız gereken çekirdek ekiptir. 
Bugünün dünyasında, size inanan, 
güvenen ve etle kemik gibi ayrılmaz 
bir bütünü oluşturacak çekirdek eki-
bi kurmak çok zor gelebilir, ancak 
imkansız değildir. Belirtmeliyim ki; 
elbette para kazanmak önemlidir 
ve reddedilemez bir gerçektir. Bu 

azgın nehirde sizinle beraber olacak 
ekibin, kendileri ve aileleri için ciddi 
risk oluşturacak maddi kaygılarının 
gündeme gelmemesi çok önemlidir 
ve doğrudan sizin sorumluluk alanı-
nıza girer. Ve elbetteki zaman zaman 
parasal sorunlar olacaktır bu yolda 
yürürken. Bütün bu gerçeklik içinde 
sizin şüphe duymadan bilmeniz ge-
reken bir durum söz konusudur. O 
da, çekirdek ekibin size maddi boyut 
ötesinde bağlılığı ve sizin de kendi-
lerine vereceğiniz güven. Bu köprü 
kurulmuş ise, yolunuza huzurla de-
vam edebilirsiniz. Böylesine bir ya-
pıda, ekip ve sizin aranızda oluşması 
gereken güven aynı zamanda ketum 
duruş ile de desteklenmelidir.

Aksi durumda, inanın siz hiç farket-
meden nehirde yalnız kalmış olarak 
sürüklenmeye devam ediyor olursu-
nuz.

Aslında, samimiyetle ifade etmem 
lazım ki; eğer kendinizden ve yaptı-
ğınızdan eminseniz, o azgın nehirde 
yolunuza devam edebilirsiniz. Ve 
inanın tekrar takım oluşturmak size 
hiç de zor gelmeyecektir. Çünkü, ina-
narak ve tutku ve sabır ile yürümeye 
karar verdiğiniz bir yol var ve şunu 
da bilmelisiniz; engeller sizin içindir, 
aşılmayı beklemektedir.

YÖNETİM

Gelelim AR-GE yönetimine. Eğer AR-
GE’yi siz başlattıysanız, siz yönetme-
lisiniz ve siz bitirmelisiniz. Bir insanın 
çocuğunu başkasına emanet etmesi 
nasıl çok zor ve çoğu zaman imkan-
sızsa, AR-GE yönetimi de birçok ba-
kımdan buna benzer. Ortaya koydu-
ğunuz amaç (veya hedef ) programı 
doğrultusunda, bütün parametreleri  
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yönetmeniz en doğru ve hedefe gi-
den en kısa yol olacaktır. Burada yö-
netmek derken gerçekten AR-GE’nin 
bütününü kastediyorum ve elbette; 
tam bir sorumlulukla. 

İnanın; AR-GE sürecinin bütün kritik 
aşamalarında ve dönüm noktaların-
da ve radikal kararlarda herhangi bir 
konuyu veya değerlendirmeyi baş-

kasına delege eder-
seniz, bir süre sonra 
göreceksiniz ki, he-
deflerden sapmalar, 
süreçler uzamaya 
başlamıştır.

Bence, yönetim ko-
nusunda kesin olan 
bir durum söz konu-
sudur. AR-GE süreci 
ve yönetimi demok-
ratik yaklaşımlarla 
ve tercihlerle yürü-

tülemez. Bu demek değildir ki, yakı-
nınızdakileri ve takım üyelerini din-
lemeyeceksiniz. Elbetteki dinleyecek 
ve değerlendireceksiniz; ancak, her 
zaman son söz ve karar verici siz ol-
malısınız. Bu duruş, sizi finanse eden 
kaynağa karşı bile böyle olmalıdır.

Bu kadar yazdıktan sonra, sıra geldi 

kendimizi sorgulamaya. AR-GE ko-
nusunda somut bir adım atmadan 
önce, sıfır noktası diyebileceğimiz 
bir durum söz konusudur. Bütün 
açık yürekliliğimizle ve samimiyet-
le cevap vermemiz gereken sorular 
vardır. Önerim, bu sorulara cevap 
verirken dingin ve yalnız olmanızdır. 
Sadece siz varsınızdır ve kimseye he-
sap vermek zorunda değilsinizdir.

Buyrun, ekte inceleyin bu soruları ve 
kendinizi hazır hissetiğinizde ... baş-
layın!    

SON SÖZ

Yazımı bitirmeden, son derece 
önemli gördüğüm bir noktayı da be-
lirtmeden geçemeyeceğim. Doğa-
da doğru, sağlıklı ve verimli ürünler 
kendileri için en doğru iklimlerde 
yetişir. İşin doğası budur. Dolayısıyla, 
herhangi bir disiplinde AR-GE faali-
yeti içine girecekseniz, doğru iklim 
koşullarında ve bölgesinde olduğu-
nunuz konusunda emin olunuz. Aksi 
taktirde, biliniz ki ve ne yazık ki; or-
taya istediğiniz ürünü çıkartmak ve 
istediğiniz verimlilikte sonuç almak 
hemen hemen imkansızdır.

Doğrusunu ifade etmem gerekirse, 
burada ortaya koymaya çalıştığım 
konu aslında ders olarak eğitim 
programlarında yer alması gereke-
cek kadar önemlidir. Bildiğim kada-
rıyla, göreceli olarak çok az lise veya 
üniversitede bu tip ve yeterli kap-
samda bir program bulunmaktadır. 
Bence, şimdilik bu ka     dar açıklama, 
yorum ve bilgi yeterli. 

Umarım ilginizi çekmiştir yazımın 
içeriği ve umarım daha sonra, daha 
da detaya girerek paylaşabileceğim 
yazılar hazırlayabilirim.

 

 
Not: Daha kapsamlı ele alındığında, aralarındaki bağlantıların daha girift ve interaktif olduğu 
görülecektir. Burada, en basit haliyle yer almaktadırlar.
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1 ASME dergisinin Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan bu makale (www.asme.org/engineering-topics/articles/manufacturing-design/how-to-optimize-3d-
printing) Dr. Ümit Keskin tarafından dilimize çevirilmiştir. 

2 Mark Crawford, ASME.org için yazılar yazan bağımsız bir yazardır.

Mark Crawford2

Üç Boyutlu Baskıda 
Optimizasyon Nasıl 
Yapılır?

How to Optimize 3D Printing1
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Eklemeli imalat ve üç boyutlu 
baskı aslında her zaman duy-
duğumuz kadar kolay gerçek-

leştirilmemektedir. Karmaşık veya 
kendisinden  yüksek performans 
beklenen parçaların üç boyutlu 

baskısında karşılaşılan en büyük 
zorluklardan bir tanesi, sorunsuz bir 
baskıyı gerçekleştirmek için gerekli 
olan çok sayıda proses parametresi-
nin optimizasyonunun yapılmasıdır. 
Bu, deneysel baskı yöntemleri ge-

rektiren yumuşak, deforme olabilen 
malzemeler veya sıvı benzeri reçi-
neler kullanılırken özellikle geçerli 
olmaktadır.

Örneğin, standart malzemeler için 
tipik olarak beş adetten on adede 
kadar ana baskı parametresi bulun-
maktadır. Bu parametrelerin her bir 
tanesi için beş seviyenin gözden 
geçirilmesi, milyonlarca muhtemel 
ayar kombinasyonunun basılma-
sına neden olabilmektedir. Baskı 
karakteristikleri ile ilgili yeterli bil-
gi olmayan bir deney malzemesi 
araştırılırken kombinasyonlar daha 
da zorlaşmaktadır. Örneğin, eğer 
deney malzemesinin beş seviyede 
araştırıldığı 20 baskı parametresi 
bulunmaktaysa, araştırmacıların 
göz önünde bulundurulacakları 
baskı ayar kombinasyonlarının sa-
yısı trilyonlara ulaşabilmektedir.

Bu yükün bir kısmını hafifletmek 
amacıyla, Carnegie Mellon Üniver-
sitesi'ndeki araştırmacılar “uzman 
rehberliğinde optimizasyon (URO) 
stratejisi” dedikleri bir stratejiyi ge-
liştirdiler. Uzman rehberliğinde op-
timizasyon stratejisi, bir parçanın üç 
boyutlu baskısını gerçekleştirmek 
için gereken parametrelerin en iyi 
kombinasyonunu bulmak amacıy-
la zamandan tasarruf ederek ve 
ihtiyaç duyulan iteratif adımların 
sayısını azaltarak bir optimizasyon 
algoritması ile uzman görüşlerini 
birleştirmektedir.

Uzman Rehberliğinde Optimizasyon 
Yöntemi Nasıl Çalışmaktadır?

Bir mühendislik öğrencisi ve dokto-
ra derecesi adayı olan Sara Abdol-
lahi, kendi araştırma projesinin bir 

Carnegie Mellon Üniversitesi

Araştırmacılar, yumuşak malzemeler 
kullanılarak yapılan üç boyutlu 

baskının optimizasyonunu gerçek-
leştirmek amacıyla yeni bir yaklaşım 

geliştirdiler. 
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parçası olarak giyilebilir bir nabız 
oksimetresi için kullanılan hastaya 
özgü, yumuşak bir sensörü üç bo-
yutlu baskı ile yazdırmaya çalışı-
yordu. Kaliteli bir baskı elde edene 
kadar yönlendirdiği pek çok para-
metreyi takip etmenin bir yolunu 
bulmak istiyordu. Abdollahi, bir 

hesaplama programı ile elektronik 
bir tablo oluşturdu ve bu tabloda 
bütün parametrelerle ilgili yaptığı 
değişiklikleri kaydetti, sonuç olarak 
ise ayrıntılı bir veri seti ortaya çıktı.

Abdollahi, “Her ne kadar baskıların 
pek çoğu düşük kaliteye sahip olsa 

da ya da bünyelerinde basit hatalar 
barındırsalar da daha sonraki ite-
rasyon adımları içerisinde aynı ha-
taları yapmaktan imtina etmek için 
kullanmış olduğum parametrelere 
başvurabilmekteyim,” diyor.

Abdollahi, yumuşak malzemelerin 
üç boyutlu baskılarını gerçekleş-
tirmede kullanılan parametrelere 
ilişkin daha akıllıca kararlar almak 
amacıyla verileri kullanmak için bir 
yol bulmada mühendislik ve kamu 
politikası yardımcı doçentlerinden 
Alex Davis ile iş birliği yaptı.

Nihayetinde, Abdollahi ve Davis 
birlikte karar alma ya da verme sü-
recine “uzman görüşlerini” de dâhil 
ederek uzman rehberliğinde opti-
mizasyon stratejisini geliştirdiler.

Davis, "Uzman rehberliğinde opti-
mizasyon yönteminin amacı, hem 
uzman bilgisi hem de geleneksel 
arama algoritmalarını açık bir şe-
kilde birleştiren etkili bir arama 
algoritması meydana getirmektir," 

Carnegie Mellon Üniversitesi

Uzman rehberliğinde optimizasyon 
yöntemi sıvı polidimetilsiloksan 

elastomer reçinesi kullanmaktadır
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diyor ve "Öğrenen makinaların tipik 
olarak büyük/fazla veri için yararlı 
olduğunu düşünüyoruz, ancak uz-
man rehberliğinde optimizasyon 
yöntemi çok az veriye sahip oldu-
ğumuz veya elimizde hiç verimiz 
olmadığı zaman ve uzman görüşü-
nü temel almamız gerektiği zaman 
işe yaramaktadır, daha sonra arama 
algoritmalarının ve uzmanların bil-
gilerinin bir araya getirilmesiyle bir-
likte nihayet küçükten büyük veriye 
etkili bir şekilde geçiş yaparız," diye 
ekliyor.

Abdollahi de “Bir mühendis için 
bu çalışmanın belki de en yenilikçi 
yanı, karar bilimi alanından ödünç 
alınan bir kavram olan uzman mü-
dahalesinin bir üretim sürecinin 
optimizasyonuna dâhil edilmesidir,” 
diyor. “Bu yaklaşım, bir bakıma bir 
önceki dağıtım olarak hizmet veren 
uzman bilgisiyle bir optimizasyon 
problemini çözmek için Bayesçi is-
tatistik tekniği kullanmaya benze-
mektedir,” diye de ilave etmektedir.

Uzman rehberliğinde optimi-
zasyon, sıvı polidimetilsiloksan 
elastomer reçinesinin üç boyutlu 
baskısının düzenlenmesi ve optimi-
zasyonunun yapılması için gelişti-
rilmiştir. Polidimetilsiloksan, giyile-
bilir sensörlerde ve tıbbi cihazlarda 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışma 
için araştırmacılar, yumuşak, hassas 
malzemelerin destekleyici bir jel 
banyosu içerisinde basıldığı ser-
best-biçimli tersinebilir yerleştirme 
adı verilen bir baskı yöntemi kullan-
mıştır.

Uzman Rehberliğinde Optimizas-
yon üç adımdan oluşmaktadır:

1. Başlangıç parametre alanı, fak-
törleri ve faktör seviyelerini seç-
mek için uzman taraması yapın 
ve algoritma aramak için gerekli 
sınırları oluşturun.

2. Bu sınırlar içinde arama yapmak 
için en iyi parametrelerin "ye-
relde optimum" olan bir kom-
binasyonunun elde edilmesini 
sağlayan bir tepeye tırmanma 
algoritması etkinleştirin.

3. “Yerelde optimum” olan çözü-
mü iyileştirmek için yeni faktör-
leri veya yeni parametreleri sı-
nırlar içinde denemek için daha 
fazla uzman görüşü gerekmek-
tedir. Daha gelişmiş bir çözüm 
elde edene kadar bu işlemi yi-
neleyin.

Ekip, algoritmayı, çok faktörlü bir 
puanlama sistemine göre değer-
lendirilen iki kalibrasyon nesnesine, 
içi boş bir silindire ve beş taraflı içi 
boş bir kübe uyguladı. Daha sonra 
optimum baskı ayarları, büklümlü 
bir vazo, su damlası, ayak parmağı 
ve kulak gibi üç boyutlu karmaşık 
PDMS ve epoksi nesneleri daha 
önce elde edilemeyen bir ayrıntı ve 
doğruluk seviyesinde basmak için 
kullanıldı.

Geleceğe Yönelik Olasılıklar

Uzman rehberliğinde optimizas-
yon, birleştirip yığarak modelleme, 
stereolitografi ve toz yatağı bazlı 
eklemeli imalat prosesleri de dâhil 
olmak üzere çok çeşitli tekniklerde 
üç boyutlu baskının optimizasyo-
nunun yapılması için çok uygundur. 

Aynı zamanda, sistematik olduğu 
için, yeniden üretilebilen, yüksek 
kaliteli, alışılmışın dışında malze-
meler sağlayan en önemli paramet-
relerin keşfedilmesi bakımından da 
bir potansiyele sahiptir.

Abdollahi, “Örneğin beş taraflı küp 
için baskı oryantasyonunun kritik 
öneme sahip olması gerektiğini 
tespit ettik ve böylece puanlarda 
15'ten 20'ye bir artış gerçekleşti. 
Buna ek olarak, uzmanın yeni bir 
parametre alanına girmesinin sağ-
lanması diğer optimizasyon yön-
temlerine kıyasla uzman rehber-
liğinde optimizasyon yöntemine 
özgüdür ve bu üç boyutlu baskısı 
yapılmış parçaların doğruluğunun 
teminiyle ilgili önemli gelişmeler 
sunabilir,” diyor.

Her ne kadar Abdollahi uzman 
rehberliğinde optimizasyon yönte-
minin gelecekte nasıl kullanılacağı 
konusunda herhangi bir tahminde 
bulunmamış olsa da, "daha önce 
akla gelmeyen pek çok alanda uy-
gulanacağını görmeyi umuyorum, 
çünkü geniş bir şekilde ele alındı-
ğında uzman rehberliğinde opti-
mizasyon yöntemi ortak bir hedefe 
ulaşmak için insan ve makinalar ta-
rafından sağlanan girdilerin birbiri-
nin iç içe geçmesini içermektedir. 
Uzman rehberliğinde optimizasyon 
yöntemini diğer üretim süreçlerinin 
hepsine uygulandığını ve henüz iyi 
anlaşılmamış, hakkında çok az bilgi 
mevcut olan sistemlerin optimi-
zasyonuna yardımcı olmada yarar-
lı olduğunu görmek isterim," diye 
ekliyor.
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 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinim-
lerini karşılamak üzere,  TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.

 2. 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. 

 3. Derginin yazım dili Türkçe’dir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 5. Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir. 
 6. 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. 
 7. Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
 8. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açı-

sından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta 
aracılığıyla bildirilir. 

 9. 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.  

 10. 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.

 11. 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.

 12. 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. 

 13. Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır. 

 14. Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.  
 15. Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların so-

rumluluğu yazar/larına aittir. 
 16. Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 17. 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. Çizelge-

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

 15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. 
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 

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


