PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMLERİMİZ
BUNDAN SONRA ÜLKE GENELİNDE DÜZENLENECEK
1.10.2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve
Eğitimlerine İlişkin Tebliğ” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Odamız arasında yapılan protokol doğrultusunda
periyodik kontrolleri gerçekleştirecek kişilere yönelik eğitimlerimiz devam ediyor.
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği’nde aşağıda belirtilmiş olan meslek grupları Yetkili Kişi
olarak tanımlanmış olup bu kişiler söz konusu eğitime katılabilirler:
•
Makina mühendisleri,
•
Metalürji ve Malzeme mühendisleri,
•
İnşaat mühendisleri,
Gemi İnşaat mühendisleri,
•
•
Elektrik mühendisleri,
•
Mimarlar,
•
İnşaat, Yapı, Elektrik, Makina veya Metal Bölümü mezunu
Teknik Öğretmenler,
•
İnşaat, Elektrik, Makina Teknikerleri veya Yüksek Teknikerleri.

katılması mümkün olmayacaktır. Başvuru esnasında aşağıdaki
bilgi ve belgeler istenilecektir:
•
•
•
•
•
•

EKİPNET Geçici kayıt numarası,
Nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen belge,
Diplomanın aslı veya onaylı geçici mezuniyet belgesi,
Mühendis ve mimarlardan Oda kayıt belgesi,
Mühendis ve mimarlardan aidat borcu olamadığına dair
Odasından alınacak belge,
Eğitim ücreti makbuzu/dekontu.

ŞUBE İLETİŞİM BİLGİLERİ
www.mmo.org.tr/SubeVeTemsilcilikler/harita.html

EĞİTİME BAŞVURU
Eğitime başvuracak kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından hazırlanan EKİPNET sistemine (https://
isekipman.ailevecalisma.gov.tr/) kayıt olarak geçici kayıt numarası
almış olmaları gerekmektedir. EKİPNET sistemine girilen bilgilerin
doğruluğu kontrol edilecek olup yanlış bilgi girmiş olanların eğitime

DEĞERLİ ÜYELERİMİZE
Bugün, siz değerli üyelerimizin örgütlü gücüne her
zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.
İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın can güvenliğini
ortadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hizmet alanlarının daralmasına da
yol açmaktadır.

DAHA GÜÇLÜ
BİR ODA

Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler ışığında,
mühendislik uygulamalarının önemini ortaya koyan raporlar yayınlama;
mesleğimizi, meslektaşı geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları ile yine
meslek alanlarımız üzerinde üyelerimizi ve toplumu bilgilendirmeye
yönelik bülten, dergi, kitap, broşür vb. yayın çalışmalarımızı sürdürme
kararlılığındayız.

DAHA ETKİN
BİR ODA

Bu nedenle sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin yanında çok temsili
kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının ödenmesi konusunda katkılarınızı
bekliyoruz.
https://aidat.mmo.org.tr
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KİTAP TANITIMI

Kitap Adı: Doğal Gaz İç

Kitap

Tesisat Uygulama Esasları
Yayın No: MMO/575/5
Sayfa Sayısı: 264
Kitap Türü: Teknik Kitaplar
Yayın Yeri: Ankara

D

oğal gazın ülkemizde, elektrik

şartnamelere uygun yapabilmek için

üretimi ve ısınma amaçlı kulla-

konusunda uzman mühendislerin ye-

nımı hızla yaygınlaşmaktadır. Makina
Mühendisleri Odası, yatırımların başladığı ilk günden bugüne doğal gaz
kullanımının planlı ve güvenli bir şekilde yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakta, düzenlediği
etkinlikler, yayınladığı kitap, dergi ve
broşürlerle kamuoyunu bilgilendirmektedir.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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tiştirilmesi son derece önemlidir.
Gerçekleştirdiği eğitimlerle endüstri
tesisleri ve konutlarda doğal gaz tesisatı yapacak makina mühendislerinin
yetkilendirilmesini sağlayan MMO, bu
kitabı, başta yetkilendirme eğitimlerine katılarak doğal gaz tesisatı konusunda çalışmayı amaçlayan makina
mühendisleri olmak üzere, bu alanda

Doğal gazın teslim noktasından son

çalışan tüm mühendis ve teknik ele-

kullanıcıya kadar ulaştırılması süre-

manlar ile üniversitelerde eğitimini

cinde, projelendirme ve uygulama

sürdüren makina mühendisi adayları-

aşamalarında, doğal gaz tesisatını

na yönelik olarak hazırlamıştır.

www.mmo.org.tr

KİTAP TANITIMI
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Kitap Adı: Asansör Periyodik

Kitap

Kontrol Muayene Elemanı
Yayın No: MMO/700
Sayfa Sayısı: 208
Kitap Türü: Teknik Kitaplar
(e-kitap)
Yayın Yeri: Ankara

Ç

ağımızda yaşanan değişim ve
gelişmeler yüksek katlı yapıların
artışına neden olmuş, asansörleri de
yaşamımızın önemli ihtiyaçlarından
birisi haline getirmiştir.

rinin gerçekleştirilmesi büyük önem

Tasarımından imalatına, bakımından
periyodik kontrolüne kadar her aşaması kontrol altında tutulması gereken asansörlerde, standart dışı ürün
kullanılması veya bakımının yetkisiz
ve ehil olmayan kişi ve firmalar tarafından yapılması sonucunda kazalar ve
arızalar oluşabilmektedir.

asansör periyodik kontrolü yapan mu-

Dolayısıyla, insanların ve yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin
can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak
amacıyla taraflardan bağımsız bir başka göz tarafından periyodik kontrolle-

taşımaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası,
bu nedenle ve kamusal hizmet ve denetimde üstlendiği sorumluluk gereği,
ayene personeli ve aday muayene personellerine yönelik eğitim ders notlarını kapsayan bu kitabı hazırlamıştır.
Bu kitapla asansör periyodik kontrolünde görev alacak muayene personeli veya aday muayene personeline
yönelik Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ
(Sgm: 2016/18) ile belirlenmiş olan
konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapılmaktadır.
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ETKİNLİK

X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE
UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
AMAÇ / KAPSAM
Uçak, havacılık ve uzay sektörünün dünya genelinde büyük bir
hızla ilerlemesi ve gelişmesi paralelinde, ulusal sanayimizde sektöre yönelik kabiliyetlerin ve ürünlerin artırılması, kaçınılmaz bir
gereklilik olmuştur. Özellikle havacılık ve savunma sektörlerinde ulusal katkı payının büyütülmesi hedeflenmelidir. Bu amaç
doğrultusunda izlenecek yol haritasının ülkemiz ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli planlamaların yapılması, yeni-ileri teknoloji yatırımlarının planlı olarak
filizlendirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi, yönetilmesi ve
sektörün kullanımına sunulması sağlanmalıdır.
Bu ihtiyaçlar kapsamında düzenlenen Ulusal Uçak, Havacılık ve
Uzay Mühendisliği Kurultayı'nda, mühendis-üniversite-endüstri
üçgenindeki paydaşların aynı platformda buluşması sağlanarak
yeni teknolojik gelişmeler, endüstrinin talepleri, teknoloji yatırımları, eğitim ve istihdam konularında mühendis gözüyle bir tartışma, danışma ve paylaşma ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.
ÖNEMLİ TARİHLER

BİLDİRİ KONULARI
1. Havacılık Sektöründe Yeni Teknolojiler, Özgün Yazılımlar ve
Uygulamaları,
2. Havacılık Sektöründe Bakım, Onarım ve Yenileştirme (BOY)
Faaliyetleri,
3. Özgün Hava Araçları,
4. Ulusal ve Uluslararası Uzay Teknolojileri,
5. Havacılık Sektöründe Yenilikçi Malzemeler ve İleri Üretim
Teknolojileri,
6. Havacılık Faaliyetlerinin Uçuş Emniyeti Yönüyle
Değerlendirilmesi,
7. Kamu/Özel Sektör Yatırımlarının Durumu, Kümelenmelerin
ve AR-GE Merkezlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi,
8. Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Eğitiminin
Değerlendirilmesi,
9. Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin Çalışma Yaşamı ve
İstihdam Durumu.

22.04.2019
erilmesi
Bildiri Özetlerinin Gönd

29.04.2019
Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi
ve Yazarlara Değerlendirme
Sonuçlarının Bildirilmesi
24.06.2019
Bildiri Asıllarının Gönderilmesi
29.07.2019
Bildirilerin Değerlendirilmesi
ve Yazarlara Değerlendirme
Sonuçlarının Bildirilmesi
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Şubat ayına ilişkin MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
www.mmo.org.tr/miem adresinden de takip edilebilir.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

MİEM KURS PROGRAMI

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

Mekanik Tesisat

Yangın Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Şantiye Şefliği

Soğutma Tesisatı

Havalandırma Tesisatı
Temel Bilirkişilik
Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
*

Eğitim Tarih Aralığı

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

6-7 Şubat 2019

İzmir

8 Şubat 2018

7-9 Şubat 2019

İstanbul

10 Şubat 2019

11-12 Şubat 2019

Mersin

13 Şubat 2019

23-24 Şubat 2019

Ankara

25 Şubat 2019

1-3 Şubat 2019

Ankara

4 Şubat 2019

13-15 Şubat 2019

Mersin

16 Şubat 2019

15-17 Şubat 2019

İstanbul

18 Şubat 2019

18-21 Şubat 2019

İstanbul

21 Şubat 2019

19-22 Şubat 2019

Samsun

22 Şubat 2019

21-24 Şubat 2019

Ankara

24 Şubat 2019

12-15 Şubat 2019

Bursa

16 Şubat 2019

4-7 Şubat 2019

Diyarbakır

8 Şubat 2019

14-17 Şubat 2019

Adana

18 Şubat 2019
13 Şubat 2019

9-12 Şubat 2019

Diyarbakır

11-14 Şubat 2019

İzmir

15 Şubat 2019

14-17 Şubat 2019

İstanbul

18 Şubat 2019

19-22 Şubat 2019

Adana

23 Şubat 2019

6-8 Şubat 2019

Kayseri

8 Şubat 2019

13-15 Şubat 2019

Ankara

15 Şubat 2019

15-17 Şubat 2019

İstanbul

17 Şubat 2019

21-23 Şubat 2019

Kocaeli

23 Şubat 2019

22-24 Şubat 2019

Bursa

24 Şubat 2019

24 Şubat 2019

Kocaeli

24 Şubat 2019

4-10 Şubat 2019

İstanbul

11 Şubat 2019

4-10 Şubat 2019

Ankara

11 Şubat 2019

11-17 Şubat 2019

Kocaeli

18 Şubat 2019

18-24 Şubat 2019

İzmir

25 Şubat 2019

5-7 Şubat 2019

Bursa

8 Şubat 2019

8-10 Şubat 2019

Eskişehir

11 Şubat 2019

8-10 Şubat 2019

Samsun

11 Şubat 2019

9-11 Şubat 2019

Kocaeli

12 Şubat 2019

21-23 Şubat 2019

İstanbul

25 Şubat 2019

4-5 Şubat 2019

Eskişehir

5 Şubat 2019

1-3 Şubat 2019

Bursa

3 Şubat 2019

16-18 Şubat 2019

Eskişehir

18 Şubat 2019

22-24 Şubat 2019

İstanbul

24 Şubat 2019

13-14 Şubat 2019

Konya

15 Şubat 2019

18-19 Şubat 2019

İstanbul

20 Şubat 2019

25-26 Şubat 2019

Kocaeli

27 Şubat 2019

11-12 Şubat 2019

İstanbul

13 Şubat 2019

11-12 Şubat 2019

Konya

13 Şubat 2019

22-23 Şubat 2019

Kocaeli

24 Şubat 2019

9-17 Şubat 2019

İstanbul

2 Şubat 2019

Eskişehir

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız,
Mühendis ve Makina Güncel dergimiz 2019 yılı ikinci sayısında ilk sayımızın devamı olan “Otomotiv” konu başlığı ile devam etmektedir. Dergimizde, konuyla ilgili hazırlanmış dört adet makaleye
yer verilmiştir. Bununla birlikte, basın açıklamaları, haberler, kongreler, mühendislik anlatıları, kitap
tanıtımları, meslek içi eğitimlerle ilişkili bölümler de bulunmaktadır.
Bu sayımızda, Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu’nun geçtiğimiz yıl elektrik ve doğalgaz fiyatları, tarife uygulamaları, maliyetleri artıran etkenler ve yapılması gerekenler üzerine hazırlamış olduğu araştırma raporunun kısa özet metni Basın Açıklaması kısmında yer almaktadır. Haber
bölümünde, Makina Mühendisleri Odası tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl içerisinde
de 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan TMMOB Sanayi Kongresi 2019’un hazırlıkları, teknik hizmetlerimiz, denetim ve faaliyetlerimiz ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Kongre bölümünde,
26-27-28 Eylül 2019 tarihinde dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bakım Teknolojileri
Kongresi ile ilgili düzenleme, yürütme, sanayi danışma, uluslararası akademik bilim kurulu üyelerimizin isimlerine ve önemli tarihlere ulaşabilir, bildirileriniz ile kongremize katkı sağlayabilirsiniz.
Mühendislik Anlatıları bölümünde yerel sanayinin önemli isimlerinden ve Odamız üyesi, geçtiğimiz Kasım ayında 71 yaşında hayata veda eden “Hasan Basri Bozkurt” hakkında Eres Söylemez
tarafından hazırlanan yazıya ulaşabilirsiniz. İşçilikten mühendisliğe ve iş insanlığına uzanan emek
ve vizyon dolu yolculuğunda özellikle yerli ürünler kazandırmış ve birçok mühendise örnek olmuş
olan Hasan Basri Bozkurt’u saygıyla anıyoruz.
Teknoloji Dünyası köşesinde, Mechanical Engineering dergisinde yer alan “Kilitlenmeyi Önleyen
Fren Sistemi Kültürü” başlıklı makalenin çevirisi okurlarımıza sunulmuştur. Dergimizde yer alan diğer bir yazı da, Orhan Alankuş tarafından hazırlanan “Otomotiv Endüstrisi Elektronik ve Yazılımın
Kullanıldığı Bir Evreden Yeni Bir Evreye Geçerken Üniversitelerin Rolü” başlıklı makaledir. Bu çalışmada teknoparkları, teknoloji ofislerini, mükemmelliyet merkezlerini, laboratuvarları ve yürütülmekte olan projeleri kapsamında bir üniversite modeline yer verilmektedir.
Sanayi bölümünde sunulan otomotiv ile ilgili diğer bir makale Tülay Akarsoy Altay tarafından iki
bölüm şeklinde hazırlanan çalışmadır. “Otomotiv Sektöründe Neler Oluyor? başlıklı ilk kısım sektörün içinde bulunduğu eko-sistem detaylandırılarak anlatılmış, otomotiv sektörünün nitelikleri özetlenmeye çalışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. "Türkiye Otomotiv Sanayisi” başlıklı ikinci bölümde
ise yerel otomotiv sanayisinde AR-GE ve yenileşim performansları, sektördeki tehditler ve fırsatlar
ile önerilere yer verilmiştir.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından
düzenlenen MİEM Şubat ayı eğitim programına ve güncellenen “Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama
Esasları” ile "Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı" kitaplarının tanıtımına ulaşabilirsiniz.
Dergimize www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölümünden erişilebilir; yazı, yeni ürün tanıtımları,
reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

10

BASIN AÇIKLAMASI

2018 YILINDA ELEKTRİK VE DOĞALGAZ
FİYATLARINDA YAPILAN ARTIŞLAR
ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE*

O

damızın Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Raporu’nu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Raporda 2018 yılı içinde elektrik ve doğalgaz fiyatları
ile tarifelerdeki değişiklikler ve fiyat artışlarının teknik ve ticari nedenleri
irdelenmiş, elektrik ve doğalgaz maliyetlerini azaltmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir. Açıklamamızın ekinde yer alan raporun bütünü www.
mmo.org.tr, https://enerji.mmo.org.tr bağlantılarında da bulunmaktadır.

Odamızın Enerji
Çalışma Grubu
tarafından
hazırlanan 2018
Yılı Elektrik ve
Doğalgaz Fiyatları,
Tarife Uygulamaları,
Maliyetleri
Artıran Etkenler
ve Yapılması
Gerekenler Üzerine
Oda Raporu’nu
kamuoyunun
bilgisine sunuyoruz.

Enerji ithalatı sürekli artıyor
2018 yılında enerji girdileri ithalat tutarı 2017 yılına göre yüzde 15,56 oranında artarak 37,2 milyar dolardan 42,99 milyar dolara yükselmiş ve 223
milyar dolar olan 2018 yılı toplam ithalatının yüzde 19,28’ini oluşturmuştur. Elektrik üretiminde, sanayide, konutlarda temel bir enerji kaynağı
olarak kullanılan doğalgazın yüzde 99’undan fazlası ithal edilmektedir.
Başta rüzgâr ve güneş olmak üzere ülkemizin yenilenebilir enerji kaynağı
potansiyeli değerlendirilerek ithalat faturası ve maliyetler düşürülebilir.
Ancak on yedi yıldır iktidarda olan siyasi kadroların yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için belirledikleri hedef rakamlar ile
bugünkü duruma ait veriler karşılaştırıldığında, yenilenebilir kaynakların
yeterince değerlendirilemediği görülmektedir.

* Raporun tam metnine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: www.mmo.org.tr/sites/default/files/gonderi_dosya_ekleri/elektrik_dgaz_rapor.25022019.pdf.
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2018 yılında elektrik ve doğalgaz
fiyatlarındaki artış enflasyonun çok
üzerinde
2018 yılı içinde yapılan zamlarla
elektrik fiyatları, 2017 yılı sonuna
göre konutlarda yüzde 45, diğer
tüketici grupları için yüzde 71-72
oranlarında artmıştır. 2019 yılı başında yalnızca konut abonelerine
uygulanan yüzde 10 indirimle artış
oranı yüzde 30,5’e çekilmiş olmasına
rağmen yıllık elektrik fiyat artışı enflasyondan çok daha yüksek, örneğin
konutlarda yüzde 50,2, diğer tüketici
gruplarında yüzde 250’yi aşan oranlarda gerçekleşmiştir. Bütün tüketici
grupları için 2017 sonu ile 2019 başı
arasında elektrik fiyatlarındaki yüzde 30,5-72,1 oranlarındaki artışlar,
kamuoyuna iftiharla açıklanan yüzde 20,3 oranındaki yıllık enflasyonun
1,5-3,5 katıdır.
2018 yılsonu doğalgaz fiyatları da
2017 sonuna göre konutlarda yüzde
25-37, küçük sanayi kuruluşlarında
yüzde 29,5, büyük sanayi kuruluşlarında yüzde 100; elektrik üretimi için
yakıt olarak doğalgaz kullanan santrallerde yüzde 146 oranında artmıştır. 2019 yılı başında doğalgaz satış
fiyatlarında konutlar ve küçük sanayi

kuruluşlarına yüzde 10, elektrik üretim tesislerine yüzde 8,8 oranında
indirim yapılmıştır. Bu indirim sonrasında dahi fiyatlar, Ankara, İstanbul
ve Bursa gibi konut abonelerinin en
çok olduğu kentlerde 2017 sonuna
göre yüzde 17-26 oranında artmıştır.

Elektrik satış fiyatının bileşenleri
gizleniyor
EPDK tarafından yapılan mevzuat
düzenlemesi ile daha önce faturalarda ayrı ayrı görünen perakende
enerji, faturalama hizmetleri, dağıtım sistemi kulanım, kayıp/kaçak,
iletim sistemi kullanım ve sayaç
okuma bedeller 01.01.2016 tarihinden sonra gizlenerek enerji ve dağıtım bedelleri olarak faturalara iki
ayrı kalemde yansıtılmaktadır. Bu
bedellere ayrıca vergi ve fon tutarları ile KDV de eklenmektedir. Böylece elektrik abonelerinin hangi faaliyete ne kadar bedel ödediklerini
öğrenemeyeceği bir fatura sistemi
oluşturulmuştur.

Asıl indirim özel dağıtım şirketlerine
Maliyet bazlı fiyatlandırma dönemini
de kapsayan tarifeler ile EÜAŞ dağıtım şirketleri lehine toptan satış fiya-

tında indirimler yapmaktadır. EÜAŞ
dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine yapmış olduğu toptan elektrik
enerjisi satışlarında 1 Ocak 2019 itibariyle bir önceki dönem tarifesinde yüzde 27,2 oranında (4,7275 kr/
kWh) indirim yaparak 17,36 kr/kWh
olan tarifesini 12,6335 kr/kWh olarak
belirlemiş ve şirketlere yıllık bazda
5-5,5 milyar TL destek sağlamıştır. Bu
indirimler tüketicilerin tarifelerine
yansıtılmamıştır.

Yoksullara enerji desteği: hayal
kırıklığı!
Odamızın uzun süredir savunduğu,
enerji yoksulları ve yoksunlarına
çağdaş yaşam koşullarını sağlayacak
miktarda ücretsiz elektrik ve doğalgazın kamu tarafından temin edilmesi, ne yazık ki sorunlu bir şekilde gündeme gelmiştir. Cumhurbaşkanı’nın
“düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç
sahibi vatandaşların 150 kWh'ye
kadar elektrik tüketimini ve bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80
liralık elektrik faturasını devletin karşılayacağını” açıklamasının ardından
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın
yaptığı açıklamalardan söz konusu
yardımın kapsamının daraltılacağı
anlaşılmaktadır. Bakan,
hane halkı sayısı iki veya
daha az olanlarda aylık 75
kWh, üç kişi olanlarda 100
kWh, dört kişi yaşayan
hanelerde 125 kWh, beş
kişi ve yukarı yaşayan hanelerde 150 kWh olmak
üzere elektrik desteği
planlaması yapılmakta olduğunu belirtmiştir. Oysa
hanelerdeki kişi sayısından bağımsız olarak, 150
kWh’lik sınır, asgari yaşam
koşulları için eşik değer
olarak kabul edilmelidir.
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yerine getirmeyenlerin lisansları iptal edilmelidir.
Yurtiçi doğalgaz arama ve üretim
faaliyetlerinin yoğunlaşması ve yerli
doğalgaz üretiminin mutlaka artırılması gerekir. Karasal alanlar yanı sıra
denizlerdeki aramalara hız verilmeli;
bir “master plan” dâhilinde, ülke karasında ve denizlerinde arama seferberliğine girişilmelidir.
Mevcut gaz alım anlaşmaları kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde incelenmeli, ülke aleyhine hükümlerin iptali
için yeniden görüşme konusu yapılmalıdır.

Önerilerimizden bazıları

meli, bu yönde yasal altyapı oluşturulmalıdır.

Dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak
elektriği azaltma yükümlülüklerini
sürekli erteleyen, görevlerini yerine getirmeyen şirketlerin yüklerini
tüketicilere ödeten ve faturalarda
bunu gizleyen uygulamalara imkân
veren EPDK’nın tüketici karşıtı düzenleme ve uygulamaları derhâl
durdurulmalıdır.

Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve
dağıtımı, bütüncül bir planlama ile
kamusal hizmeti gerekli kılmaktadır.
Sektörden beklentileri farklı birçok
şirketin kâr hırsına terk edilmiş düzensiz ve plansız yapının, öncelikle
mevcut dağınıklıktan kurtarılması ve
kamusal hizmeti esas alan, toplum
çıkarlarını gözeten özerk bir yapıya
kavuşturulması gerekmektedir.

İletim ve dağıtım kayıplarının düşürülmesine olumlu etkisi göz ardı
edilemeyecek olan dağıtık (yerinde)
üretime yönelik uygulamalar teşvik
edilmelidir.
Çok zamanlı tarife yapısından tarifelere yapılan artış veya indirimlerde farklılık yaratılarak gizli zamların
önünün açılmasına son verilmelidir.

Elektrik üretimi içinde, yenilenebilir
kaynakların payının artmasına ve
doğalgazın payının azaltılmasına yönelik politika ve uygulamalara ağırlık
verilmeli, önümüzdeki yıllarda doğalgazın payı önce yüzde 30’un altına, nihai olarak yüzde 25 düzeyine
düşürülmelidir.

Dağıtım şirketlerinin, özerk yapıda
oluşturulacak bir kamu idaresine
devredilerek kamusal hizmet anlayışında yapılandırılması değerlendiril-

Enerjide dışa bağımlılığı daha da
artıracak olan yeni doğalgaz santral
projelerine lisans verilmemeli; lisans
alan projelerden yükümlülüklerini
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Ülkemizin egemenlik haklarını ve iletimdeki BOTAŞ tekelini zaafa uğratacak olan tüm girişim ve projelere karşı durulmalıdır. BOTAŞ ortak da olsa,
başka bir devlete, o devletin ulusal
veya çokuluslu kurumları ile ulusötesi şirketlere, ülke toprakları üzerinde boru hattı tesis ve işletme hakkı
verilmemelidir. Başka ülkelerdeki
üreticilerin gaz ve petrolü, BOTAŞ'la
yapılacak bir işbirliği kapsamında,
mevcut ulusal gaz ve boru şebekesi
üzerinden taşınabilir. Ancak Türkiye,
taşınacak gaz ve petrolün tamamını veya kayda değer bir bölümünü
tercihli ticari şartlarda satın alma ve
ulusal ihtiyaçların karşılanmasında
kullanmanın yanı sıra ihraç etme
imkânına da sahip olmalıdır.
Doğalgazda Rusya’ya ve İran’a bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, kaynaklar çeşitlendirilmelidir.
Elektrik maliyetleri ile hiçbir ilişkisi
olmayan TRT’ye aktarılan pay iptal
edilmelidir.
Doğalgaz fiyatlarındaki KDV yüzde 18’den 1’e düşürülmeli, ÖTV
kaldırılmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Başkanı

HABER
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulu ilk toplantısı, 14 Ocak 2018 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonunda yapıldı.
Toplantı, Düzenleme Kurulu üyelerinin katılımıyla, "kongre hakkında genel bilgilenme, ana başlığı ve ele alınacak konuların belirlenmesi, Kongre Düzenleme Kurulu'nun toplantı takviminin belirlenmesi, Kongre Yürütme Kurulu'nun
belirlenmesi, kongre tarihinin ve yerinin belirlenmesi, kongre sekreterinin belirlenmesi, kongre bütçesinin belirlenmesi, kongre afiş ve ilk duyuru broşürü üzerine görüşme, dilek ve öneriler gündemle gerçekleştirildi.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 YÜRÜTME KURULU 3. TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Sanayi Kongresi 2019 Yürütme Kurulu, Sanayi Kongresi 2019’a yönelik 3. toplantısını 25 Ocak 2019
tarihinde Oda Merkezi'nde gerçekleştirdi.
kut Boratav, Aziz Konukman, Mustafa Sönmez, Osman
Serter, Dinçer Mete, Kansu Yıldırım ve Gamze Özdemir
katıldı.
Toplantıda, Düzenleme Kurulunun almış olduğu kararlar değerlendirildi. Sanayi Kongresi 2019 ana teması
“Bunalım, Sanayi ve Mühendisler “ olarak belirlenirken
bu kapsamda yapılacak çalışmaların içerikleri konuşuldu. Makina Mühendisleri Odası tarafından bir önceki
dönem, dört bölgede (Gebze, Ergene Havzası, Gaziantep, Konya) gerçekleştirilen alan araştırmalarının, bu yıl
Toplantıya Emin Koramaz, Yunus Yener, Selçuk Soylu,
Türkiye genelinde yapılması kararlaştırılmıştı, bu karar
Aylin Sıla Aytemiz, Oğuz Türkyılmaz, İlhan Kamil Turan,
doğrultusunda araştırmada kullanılacak olan anket soKaya Güvenç, Hayri Kozanoğlu, Yavuz Bayülken, Korruları tartışıldı ve ek önerilerde bulunuldu.
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PBK GÖZETİM VE KAPSAM GENİŞLETME DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) gözetim ve kapsam genişletme denetimleri 07-10 Ocak 2019 tarihlerinde,
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Odamız Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir Şubeleri ile Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Akredite Personel Belgelendirme
Kuruluşumuzun, Mesleki Yeterlilik
Kurumu tarafından, Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı'nca
yayımlanan ve 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni rehbere göre gözetim, revizyon geçişi
ve kapsam genişletme olmak üzere
toplam 24 adet ulusal yeterlilikte
denetimi gerçekleştirildi.

YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT STANDARDINDA DEĞİŞİKLİKLER KONULU ÇALIŞTAY YAPILDI
TS EN 115-1:2017 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar İçin Güvenlik - Bölüm 1: Yapım ve Montaj Standardı'nın
31.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olmasından dolayı Odamız tarafından söz konusu standartla gelen yeniliklerin/değişikliklerin tartışıldığı çalıştay yapıldı.

18.01.2019 tarihinde İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen Çalıştay, T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) temsilcileri ile söz konusu alanda faaliyet yürüten
firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.
İlgili bakanlıklara iletilmek üzere görüş ve önerilerin oluşturulduğu çalıştaya Oda Merkezi'nden Oda Teknik Görevlileri
Bülent Göksülük ve H. Cem Şavur katılım sağladı.
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ULUSLARARASI
BAKIM TEKNOLOJİLERİ
KONGRESİ VE SERGİSİ 2019
AMAÇ / KAPSAM
İstenen ve beklenen özelliklerde bir sistemi tasarlamak ve kurmak, ciddi bir mühendislik çalışması gerektirir. Kurulumu yapılan
bir sistemin çıktılarının sürekliliğinin sağlanması, ekonomik ve
güvenli olarak üretime devam etmesi için o sisteme bakım yapılmalıdır.
Makina Mühendisleri Odası, Uluslararası Bakım Teknolojileri
Kongresi ve Sergisi'nin (UBTKS) dokuzuncusunu Denizli'de 26, 27,
28 Eylül 2019 tarihlerinde düzenleyerek, bakım mühendisliği ile
ilgili tarafları bir araya getirmeyi ve bakım mühendisliğinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Öncesinde sağlanan birikimle, IX. UBTKS daha da kapsamlı bir şekilde uluslararası olarak
düzenlenecektir.

26-27-28 EYLÜL 2019
İletişim:
Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No: 83
Merkezefendi, Denizli/TÜRKİYE
0258 263 36 38 - 0258 263 88 36
bakimkongresi@mmo.org.tr

Makina Mühendisleri Odası tarafından bundan önce düzenlenen
sekiz kongrede, bakım ve önemi tartışılmış, bakım konusunda
gelinen nokta ve yenilikler ele alınmış ve bakım mühendisliği alanında çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu açıdan, Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi bütün dünyada alanda
çalışan herkesin buluştuğu ve yeniliklerin tartışıldığı bir kongre
olarak devam edecektir. Bakım mühendisliği, sanayi devrimleri
ile sürekli bir gelişim göstermektedir. Buhar ile çalışan makinalar,
elektrik motorları, mikroişlemciler ve internet altyapısı ile sürekli
bilgi akışı içinde çalışan insansız fabrikalar; bakım mühendisliğini
neredeyse tüm mühendislik dallarının ortak alanı hâline getirmiştir. Bu nedenle UBTKS, tüm sektörlere, tüm ürünler ve hizmetlere
açık bir platformdur.
IX. UBTKS, dördüncü sanayi devriminde bakım mühendisliği şartlarının, Teknolojik Dönüşüm ve Bakım Mühendisliği çerçevesinde
aşağıdaki ana başlıklarda tanımlanacağı bir etkinlik olacaktır. Bununla birlikte, bakım mühendislerinin eğitilmesinde ana referans
olacak Bakım Mühendisliği Kılavuzu'nun içeriği de bu etkinlikte
tartışılacaktır. Ziyaretçi ve katılımcı olarak IX. Uluslararası Bakım
Teknolojileri Kongresi ve Sergisi'ne katılımınız bizi onurlandıracak
ve güçlendirecektir.
IX. BTKS YÜRÜTME KURULU
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BİLDİRİ KONULARI
IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve
Sergisi 2019'a katkılarınızı aşağıdaki alanlarda sunabilirsiniz:
• Güvenilirlik Mühendisliği,
• Sanayi Devrimlerinde Bakımın Gelişimi,
• Bakımcı, Bakım Mühendisi Yetkinliği ve Bakım
Teknikleri,
• Toplam Üretken Bakım (TPM),
• Dördüncü Sanayi Devrimi'nde Bakım
• Türkiye'de Bakım Mühendisliği,
• Bakım Mühendislerinin Türkiye ve Dünyada
Çalışma Şartları.

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Haydar Şahin

Merkez

Bedri Tekin

Merkez

Ümit Galip Uncu

Adana Şube

M. Serdar Ulu

Ankara Şube

İbrahim Atmaca

Antalya Şube

Umut Kahraman

Bursa Şube

İsmail Ece

Denizli Şube

Ramazan İnan

Denizli Şube

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Umut Cüneyt İyiol

Denizli Şube

Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde
A4 ebadındaki kağıda Microsoft Office Word yazılım programı kullanarak 12 punto Times New Roman Tur fontu ile yazılarak gönderilmelidir. Bildiri
özetinde bildiri tam başlığının altında yazarların
unvanları ile birlikte ad ve soyadları, iletişim adresleri, e-posta bilgileri yer almalıdır.

Özay Karagöz

Denizli Şube

Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk

Denizli Şube

Münnami Özyurt

Denizli Şube

Osman Sarıhan

Denizli Şube

Mustafa Tunç

Denizli Şube

Bildiri özetleri 12.04.2019 tarihine kadar etkinlik iletişim adresine (bakimkongresi@mmo.org.
tr) gönderilmelidir. Gönderilen özetlerin içeriği
kongre kurulları tarafından önincelemeden geçirildikten sonra kongreye uygun olup olmadığı
belirlenecek ve 30.04.2019 tarihinde www.bakimkongresi.org adresindeki internet sayfamızdan
ilan edilecektir. Özetleri kongre kapsamına uygun
bulunan bildirilerin tam metinlerinin 12.07.2019
tarihine kadar kongre sekretaryasına ulaştırılması gerekmektedir. Kongre kapsamında sunulması
uygun görülen bildiriler 31.07.2019 tarihinde ilan
edilecektir.

Semayi Yaman

Denizli Şube

Sait Bahçe

Diyarbakır Şube

Fatih Çimen

Edirne Şube

Nezih Tok

Eskişehir Şube

Seyfettin Avcı

İstanbul Şube

İlkin Boz

İzmir Şube

Ziya Murat Öztürk

Kayseri Şube

Serkan Demir

Kocaeli Şube

Ali Aydemir

Konya Şube

Akın Kılınç

Mersin Şube

Umut Gökmen Akkuş

Samsun Şube

Metin Bıçakçı

Trabzon Şube

Melih Başören

Zonguldak Şube

Araştırmacıların özellikle akademisyenlerin özgün bilimsel ve teknolojik araştırmalarını içeren
bildirilerle katılımını ve bu alanda araştırmalar
yapılmasına teşvik etmek, gerek kongreyi gerekse
dergiyi bilimsel bir platform olarak daha üst düzeye taşıyabilmek amacıyla, kongre için teklif edilen,
Uluslararası Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmiş olan bilimsel ve teknolojik araştırma oturumlarında, panelde sunulan bildirilerin Mühendis ve
Makina, Endüstri Mühendisliği veya Tesisat Mühendisliği dergilerinde yayımlanacaktır.
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SANAYİ DANIŞMA KURULU

KONGRE YÜRÜTME KURULU
Behiç Akkan

Faruk Alyaz

Şeref Hazer

İlker Bitişyılmaz

Hasan Hüseyin Cihan

Faruk İnceoğlu

İbrahim Hamdi Çağlayan

Namık İster

Ahmet Murat Çamkoru

Adnan Kaçar

Fikret Çaral

Müjdat Keçeci

Prof. Dr. Aşkıner Güngör

Emrullah Çayır

Hilmi Konyalıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Sidem Kaner

Necmettin Çetinköprülü

Süleyman Onaran

Oğuzhan Kutucuoğlu

Hasan Çizmeci

Ünal Özmural

Artunç Lebeoğlu

Ahmet Demir

Abdullah Parlar

Bülent Deveci

Önder Saraçoğlu

Hilmi Develi

Ahmet Ümit Serçe

Erkin Palamutçu

Göktan Dural

Ahmet Taş

Doç. Dr. Olcay Polat

İsmail Hakkı Gerelioğlu

Fatih Temizsoy

Mehmet Sarıca

Tuncay Güçlü Elsan

Cafer Ünlü

Mehmet Akif Tulukçu

Hüseyin Hadımlı

Saffet Yaylamış

Behice Çetinkaya Dilbaz
Cihan Deligöz
Ali Ekici
İskender Erbil

Prof. Dr. Cemal Meran
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk
Ali Pala

Fatih Yaşa

ULUSLARARASI AKADEMİK BİLİM KURULU
Dr. Ayşegül Akdoğan Eker

Bora Kirazlılar

Prof. Dr. Mıroslaw Bonek

Bahattin Kocaalan

Prof. Dr. Ulrıch Brıem

Rıdvan Kubilay Köse

Prof. Dr. Olcay Ersel Canyurt

Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan

Dr. Kamil Delikanlı

Prof. Dr. Cemal Meran

Prof. Dr. Leszek A. Dobrzanskı

Emre Orhon

Dr. Fatih Dökme

Ahmet Oruç

Prof. Dr. Ertuğrul Durak

Dr. Ümit Önen N.

Prof. Dr. Ingo Ehrlıch

Prof. Dr. Hikmet Rende

Prof. Dr. Bülent Eker

Prof. Dr. Bozo Smoljan

Prof. Dr. Alper Gülsöz

Prof. Dr. Tezcan Şekercioğlu

Prof. Dr. Aşkıner Güngör

Sinan Vasfi

Dr. Fatih Güven

Hasan Venedikoğlu

Prof. Dr. Joachım Hammer

Prof. Dr. Wolfram Wörner

Prof. Dr. Rasim Karabacak

Prof. Dr. Kenan Yakut

Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç

ÖNEMLİ TARİHLER

30.04.2019
Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi
ve Yazarlara Değerlendirme
Sonucunun Bildirilmesi

12.07.2019
Bildirilerin Gönderilmesi

31.07.2019
Bildirilerin Değerlendirilmesi
ve Yazarlara Değerlendirme
Sonucunun Bildirilmesi
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MÜHENDİSLİK ANLATILARI

HASAN BASRİ BOZKURT (1947-2018)
Eres Söylemez1

İşçilikten
mühendisliğe ve iş
insanlığına uzanan
emek ve vizyon dolu
yolculuğun simgesi
olan Bozkurt, 71
yaşında hayata
veda etti.2

1
2

Dünya gazetesinde Hasan Bey için
yazılmış olan bu cümle, onun 71 yıla
sığdırdığı büyük başarıların en kısa
özetidir.
Bu mütevazi insanın sıfırdan başlayarak, herhangi bir dış destek almadan, ISO500 sıralamasına göre
nasıl Türkiye’nin 132'nci, özel sektör
sıralamasında 124'üncü büyük sanayii kuruluşu olabildiğini; dünya iş
makinası üreticileri arasında nasıl ilk
50’ye girebildiğini anlayabilmek için,
kendi konuşmalarından derlediğim
tümüyle işi ile dolu şu yaşam öyküsüne kulak vermekte yarar var: "1947

Prof. Dr., ODTÜ, Makina Mühendisliği Bölümü - eres@metu.edu.tr
Dünya Gazetesi, 22 Kasım 2018.
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yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesine
bağlı Başpınar Beldesi'nde doğdum.
Babam beldemizin postacısıydı. İlkokulu burada okuduktan sonra, ortaokul ve daha sonraki tahsilim için ailem
beni Ankara’daki akrabalarımın yanına gönderdi.
1965 yılında meslek lisesini bitirerek
karayollarında işçi olarak çalışma
hayatına başladım. İki yıl çalıştıktan
sonra hem kendimi geliştirmek hem
de ülkeme faydalı olabilmek amacıyla
1967 yılında Yıldız Teknik Okulu'nun
imtihanlarına katıldım. Karayolları
da burs vererek beni destekledi. 1972

19
yılında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayarak makina yüksek mühendisi diplomasını aldım.

yici ve kanal kazıcı ekipmanları monte
ederek iş makinası fonksiyonu kazandırıyorduk.

1973 yılında Karayolları'nda, bu sefer
mühendis olarak çalışmaya başladım.

O tarihlerde ürettiğimiz makinalar
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyordu. Birçok devlet kuruluşu, belediyeler ve müteahhitler bizim makinalarımızı kullanıyordu. 1988 yılında
Ankara’da doğalgaz çalışmalarındaki
tüm kazılar bizim makinalarımızla yapıldı.

Karayolları, o tarihlerde mühendislerin en çok çalışmak istediği devlet kurumlarından biriydi.
Karayolları, işe aldığı mühendisleri,
bir sorumluluk vermeden önce altı ay
süreyle, makina parkında bulunan
araçların ve iş makinalarının çalışma
prensipleri, bakımları, revizyonları,
arızalarının giderilmesi ve kullanımları konusunda eğittirdi.
Benim katıldığım bu eğitimin ardından ilk görevim 'atölye mühendisliği'
oldu. Bu eğitim sayesinde, hiçbir zorluk çekmeden görevime adapte oldum.
1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan
dolayı ülkemize uygulanan ambargo,
parça temini zorluğu yaşamamıza ve
iş makinalarımızın durma noktasına
gelmesine sebep oldu.
Biz, o tarihte Karayolları'nda birçok
parçayı kendimiz üreterek iş makinalarının çalışmaya devam etmesini
sağladık. Her ürettiğimiz parçanın
başarıyla çalıştığını görmek motivasyonumuzu yükseltti. Üretim deneyimi
kazandırdı. Üretim, tamir, bakımın
yanı sıra idari konularda da deneyim
kazandık. Bu deneyim ile birlikte iş
makinalarına ilgim daha da arttı.

Zaman içinde gördük ki traktör yükleyici-kazıcıları bir adım ileri götürüp
kendi tasarımımız olan, bu işe özgü
makina imal etmek gerekiyordu. Bunun için üretim ve tasarım konusunda
gereken ihtisas ve deneyimi kazanmıştık. Müşteri portföyümüzün ve sermayemizin de oluşmasıyla 1987 yılında gerekli tesis ve teçhizat yatırımını
sermayemizle gerçekleştirdik.
1989 yılda gerçek bir iş makinası olan
HMK80 adını verdiğimiz kazıcı-yükleyicimizi üretip pazara sunduk. Bu
Türkiye’de, yerli mühendisler tarafından tasarlanıp üretilen ilk kazıcı-yükleyici oldu.
1990 yılından itibaren ürünümüzü
geliştirmeye odaklandık. Her seride
bir önceki üründen daha iyi bir ürünle
müşteri memnuniyetini esas aldık.
1994 yılında Fransa kökenli Manitou
firmasıyla lisans anlaşması yaparak
Türkiye’de ilk telehandler’ı ürettik. Bu
işbirliği bize, Avrupalılar'ın iş yapma

usulü ve vizyonu hakkında bilgi sahibi
olma fırsatını kazandırdı. Değişik pozisyonlarda çalışan birçok personelimiz Manitou’nun Fransa’daki fabrikasında eğitimlere katıldı, teknolojilerini
ve üretim usullerini bizzat görerek ve
yaşayarak öğrendi. Bu da bizim vizyonumuzu geliştirdi. Bu iş birliğimiz
üç yıl sürdü ve o dönemde ülkemizdeki ekonomik kriz sebebi ile anlaşma
sonlandı.
Yurt içinde kazandığımız deneyim sayesinde kazıcı-yükleyicilerimizin istediğimiz kaliteye ulaştığına inanarak
1999 yılında ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.
İhracat ile birlikte ürün gamımızı genişletme ihtiyacı arttı. 2000 yılında
Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk ve
tek ekskavatör olan HMK220’yi pazara sunduk. Farklı tonaj ve kullanım
amaçlı çok sayıda modeli bugün gerek iç gerekse dış pazara sunmuş bulunuyoruz."
Hasan Bey'i 1996 yılından beri tanıyan birisi olarak bu güzide insanın
yaşamının tüm mühendislerimize
örnek olması gerektiğine inanıyorum.
Hasan Bey her zaman mütevazi bir
insan olmuştur. Her konuda sabırla
kişileri dinlemiş, konuyu herkesten
dinlemeden, etraflı bir şekilde anlamadan fevri bir karar vermesi hiçbir
zaman olmamıştır. Daima temkinli

Çocukluğumdan beri hayalim, kendi
işimi kurmaktı. Hayalimi gerçekleştirmek için 1977 yılında Karayolları'ndaki görevimden ayrıldım. Sitelerde 150
m2’lik bir dükkan kiralayarak karayollarında iş makinalarında edindiğim
deneyimi özel sektöre taşımış ve böylece 'Hidromek'i kurmuş oldum.
Başlangıçta iş makinaları yedek parçası üretimi, iş makineleri bakım ve
onarımı yapıyorduk. Bununla birlikte
tarım traktörlerine ürettiğimiz yükle-
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davranmış, aldığı kararları her boyutu ile değerlendirip gerekli tüm bilgileri aldıktan sonra karar vermiştir.
Tasarımla uğraşan mühendis adaylarına verilen eğitimlerde bir konu
ile ilgili bilgi toplama sırasında bilgi
almak istediğiniz kişilere karşı konunun uzmanı gibi bilgiç bir davranış
sergilememeleri, ukala davranmamaları öğütlenir. Aksi takdirde bilgi
alacağınız kişi savunmaya geçer,
belki size çok faydalı olacak bir bilgiyi vermeye çekinir. Hasan Bey'de
gördüğüm daima her konuda bir
öğrenme açlığı olmasıdır. Bir konuya odaklandığında o konuda bilgi
alabileceği kim olursa olsun, o kişileri dinler. Onlara sorular sorar. Bir
danışmanının bilgisine gösterdiği
saygıyı aynı şekilde bir mühendisine,
bir ustasına, bir iş makinası operatörüne göstermiştir. Mütevazi ve alçak
gönüllülüğü ile o kişinin verebileceği her türlü bilgiyi alır. Tüm bilgileri
aldıktan sonra karar verir. Karar verdikten sonra bu sabırlı insan biran
önce işin bitirilmesi, sonuç alınması
için artık kendisi gibi etrafındaki herkesin koşmasını isteyen bir kişidir.
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ni yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak
yerine getirmeye çalıştık. Tüm ilişkilerimizi güvene dayalı ve uzun süreli
olarak kurmaya gayret ettik. Öneri ve
eleştirileri dikkatle dinleyerek işimizi
sürekli geliştirmeye çalıştık. İnsana,
emeğe ve hep birlikte işine aidiyet
duygusuyla bağlı bir ekip olmaya değer verdik.”

1989 yılında ilk kazıcı-yükleyicilerden 10-15 civarında imal edildikten
sonra, ilk üretilmiş olan makinalardan birisi firmaya kolu çatlamış olarak gelir. İmalat hatasını fark eden
Hasan Bey, hemen o kolun tasarımını değiştirip yeniden imal ettirir.
Sadece kırılan kolu değil, o güne
kadar imal edilmiş kollar için fabrikada yeni kollar üretilir, ekipler oluşturulur, Türkiye’nin dört bir tarafında
bulunan tüm makinalar bulunur
ve değiştirilir. Üretici olarak daima
ürününün arkasında durmuştur. Bu
sayede kendisi ve firması tüm paydaşlarca “güvenilir” olarak kabul edilmiştir.

Bu sayede tüm hayatı boyunca Hasan bey, müşteriye karşı “dürüst ve
güvenilir” olduğu gibi, 2000 kişiyi
bulan Hidromek ailesine ve tedarikçilerine de açık ve dürüst davranarak
onların güvenini kazanmıştır.

Yine kendi deyişi ile bu ilişkiyi şöyle anlatmıştır: “Biz, kuruluşumuzdan
bu güne sözümüzün, ürünümüzün,
emeğimizin hep arkasında olduk. Dürüstlük temel değerimiz oldu. Yasal
düzenlemelere harfiyen uyduk; kanu-

Hasan Bey'in herkesi dinleme alışkanlığının en büyük örneği müşterileridir. Onun için ürettiği makinaları
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alanların memnuniyeti en öncelikli
konudur. Mühendisleri ile konuşmaları devamlı olarak daha dayanıklı,
daha güvenilir makina üretilmesi
içindir. Bazı günlerde benim dayanamayıp, “Hasan Bey tank yapmıyoruz,”
dediğim olmuştur. Bu teknik konuşmalar sırasında maliyet hiçbir zaman
ön planda değildir.
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Ayrıca bu örnek insan her kademede
eğitimin önemini görmüş, hayatı boyunca bu konuda çaba harcamıştır.
Mevcut eğitim sisteminden şikâyet
etmek yerine diğer kuruluşlara örnek olacak şekilde ve Hidromek’in
ihtiyaçlarına uygun personel yetiştirilmesi için her seviyede katkıda
bulunmaya çalışmıştır. Milli Eğitim
Bakanlığı ve Ankara Sanayii Odası ile
yapılan protokol çerçevesinde sekiz
yıllık temel eğitimini tamamlayan
gençlerimize iki gün okulda teorik
ve üç gün fabrikada uygulamaya
yönelik eğitim verilerek Hidromek’in
ihtiyacı olan kaliteli teknisyen kadrosu on yıldır yetiştirilmektedir. Bunun

21
yanında Sincan Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan “ASO Teknik Koleji'nin yapılmasında aktif rol
üstlenmiş ve destek vermiştir. Yeni
mezun veya sektörel deneyimi bulumayan; tasarım, üretim, satış sonrası hizmetler gibi teknik kadrolarda
çalışacak personele de herhangi bir
sorumluluk vermeden, işe girişinden
itibaren 3 ile 6 ay arasında tam zamanlı eğitim düzenlenmektedir.
Hasan Bey'in üniversite ve öğretim
üyeleri ile çok yakın ilişkileri oldu.
Gazi, Orta Doğu Teknik, İstanbul
Teknik, Hacettepe, TOBB ETÜ ve
Çankaya üniversiteleri öğretim üyelerinden çeşitli dönemlerde değişik
konularla ilgili işbirliği yapıldı, bu
üniversite öğrencilerine staj ve bitirme projeleri çalışmalarında imkânlar
sağlandı. Hidromek mühendislerine
konusu Hidromek’in çalışma alanında olması şartı ile üniversitelerde
yüksek lisans yapma imkânı tanındı.
Bu sayede yirmiden fazla mühendisimiz yüksek lisansını aldı. Hidromek,
Hasan Bey'in vizyonu ile günümüzde çok fazla konuşulan üniversitesanayi işbirliğine çok güzel bir örnek
olmuştur.
Hasan Bey’e sorulan, “Başarıya ulaşmak için nasıl bir yol izlediniz, nelere
dikkat ettiniz?” sorusuna verdiği cevap:
“Öncelikle 'başarıya ulaşma'yı varılacak bir noktadan çok yaşam boyu
devam eden bir yolculuk olarak gördüğümü belirtmek isterim. Biz, kuruluş aşamasından bugüne kadar aynı
heyecan ve istekle kendimize sürekli
hedefler koyduk ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli çalıştık.
Başarı için ihtisaslaşma çok önemli;
biz iş makinalarında ihtisaslaşarak sadece kendi alanımıza odaklandık. Bilgimizi, deneyimizi bu alanda edindik.
Müşterimizin ihtiyaç ve beklentilerini
anlamaya çalışarak ürünlerimizi geliştirmeye, yeni ürünler ortaya koymaya,

sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerde rekabetçi olmaya gayret ettik.
Rekabetçi olabilmek için kazancımızı
sürekli işimize yatırdık. Sermayemizle
büyüdük. Bugün üretim tesislerimiz
mükemmel bir ürün üretmek için gereken tüm donanıma ve en güncel
teknolojiyle sahip(tir). AR-GE ve tasarım faaliyetlerimize verdiğimiz önem
ve yatırımlarımız sayesinde ulusal ve
uluslararası birçok ödül almaya hak
kazandık. Ürünümüzün tasarım yönünden ve teknik açıdan rekabetçi olmasının yanı sıra ticari olarak da rekabetçi olabilmesi için müşteri odaklı bir
pazarlama stratejisiyle desteklenmiş
satış ve satış sonrası hizmetler ağımızı sürekli geliştirdik. Ürün ve hizmet
alımlarımızda alanında ihtisaslaşmış,
güçlü ve güvenilir isimlerle uzun süreli
işbirliklerine imza attık. Bunların tamamında rol alan ekibi oluşmak için
de insan kaynağımızın niteliklerini,
yetkinliklerini geliştirmeye ve eğitimine büyük önem verdik.
Hidromek olarak başarı yolundaki
en önemli kazanımın tüm paydaşlarca “güvenilir bir firma” olarak kabul
edilmek olduğuna inanıyorum. Biz,
kuruluşumuzdan bugüne kadar sözümüzün, ürünümüzün, emeğimizin
hep arkasında olduk. Dürüstlük temel
değerimiz oldu. Yasal düzenlemelere
harfiyen uyduk; kanuni yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getirmeye çalıştık. Tüm ilişkilerimizi güvene
dayalı ve uzun süreli olarak kurmaya
gayret ettik. Öneri ve eleştirileri dikkatle dinleyerek işimizi sürekli geliştirmeye çalıştık. İnsana, emeğe ve hep
birlikte işine aidiyet duygusuyla bağlı
bir ekip olmaya değer verdik.
Çalışanlarımızdan ilk günden beri
isteğim, sorunlarla karşılaşıldığında
şikâyet etmek, karamsarlığa kapılmak yerine çözüm üreten bir anlayışı
benimsemeleridir. Bunu sağlayabilmek için ben, kendi hayatımda, hep

olumlu düşünmeyi, her problemi bir
gelişme fırsatı olarak görmeyi prensip
edindim. Başarıya ulaşmak için olumlu düşünmenin çok önemli olduğuna
inanıyorum.
Başarı çok uzun bir yolculuk… Biz,
bu yolculukta önemli bir mesafe kat
ettik. Bu deneyimle atacağımız bundan sonraki adımlarımızın bizi daha
büyük başarılara taşıması için hiç durmadan çalışıyoruz.”
Hasan Bey hiçbir zaman kısa vadeli
bir başarıya odaklanmamıştır. Hiçbir
zaman gerçekci olmayan hayallerle
hareket etmemiştir. Borçla büyümemiş, kazancını işine yatırarak büyümeyi hedeflemiştir. Hayatı boyunca
adım adım, taş üstüne taş koyarak
sıfırdan başlayıp hedef olarak belirlediği iş makinaları alanında belirli
bir konuma gelmek için sürekli bir
çaba içinde olmuştur. İhtisaslaşmaya inanmış, kazancını sadece kendi
alanında yatırıma dönüştürerek büyümüştür. Onu tandığım 22 yıl içinde sadece fabrikanın kapalı olduğu
bayramlarda, eğer yurtdışında bir
toplantıya katılmayacak ise, birkaç
gün tatil yapmıştır. Bu sayede 1989
yılında atelye şartlarında üretilen
kazıcı-yükleyici ile başlayan serüven
günümüzde doğru kararlarla birlikte kurduğu firma, biri yurtdışında
olmak üzere altı fabrikada çeşitli
boyutlarda kazıcı-yükleyici, ekskavatör, greyder, yol silindiri ve yükleyici ile dünyada iş makinaları üreticileri arasında ilk elliye girebilmiştir.
Yaşamı sırasında kurduğu şirketin
ürünleri beş kıtada yüzün üzerinde
ülkede çalıştığını görmüştür. Yapmış
olduğu doğru ve büyük yatırımlarla
önümüzdeki yıllarda kurmuş olduğu
Hidromek’in daha büyük başarılara
imza atacağını bekleyebiliriz.
Hasan Bey gerek bir mühendis, gerek bir iş insanı, gerek de bir insan
olarak örnek alınacak bir kişidir ve
kendini geliştiren bir mühendisin bu
hayatta neler başarabileceğini yaşamı boyunca bizlere göstermiştir.
Nurlar içinde yatsın.
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BİR GÖRÜŞ

Otomotiv Endüstrisi Elektronik ve
Yazılımın Kullanıldığı Bir Evreden Yeni
Bir Evreye Geçerken Üniversitelerin Rolü
Orhan B. Alankuş*

1. GİRİŞ
Dünyada farklılaşmakta olan otomotiv
sanayisinde elektriğin gittikçe daha yaygın
kullanımı ve haberleşme teknolojileriyle
akıllı uygulamaların yanı sıra mobilitenin
de entegrasyonu gözlemlenmektedir.
Üniversitelerin de küresel ölçekte çevre
ve sıfır ölümlü kaza gibi hedefler ile
oldukça etkin ilerleyen bu oluşuma katkıda
bulunması ve öncülük etmesi kaçınılmazdır.
Bu makalede teknoparkları, teknoloji
ofislerini, mükemmeliyet merkezlerini,
laboratuvarları, KOBİ’leri, kalkınma
ajanslarını, AB, TÜBİTAK, sanayici dernekleri
ve çeşitli sanayi devleriyle kurulan
bağlantıları, H2020 gibi Uluslararası 100
milyar Avro’ya yakın araştırma programları
ve başka tür veya benzeri uyumlu hale
gelme kurum, yapı ve usullerini içeren,
küresel sisteme uyum sağlayan ve ürün
ticarileşme süreçlerine ortak olan bir
üniversite yaklaşımı ele alınmıştır.

*

Otomotiv sektörünün 100 yılın üzerindeki tarihinde sektörü baştan aşağı değiştiren birçok önemli değişim yaşandı.
1905’te Ford’un T modeli seri üretimin başlangıcını oluştururken, 1920’lerde Sloan’un GM'deki farklı modeller ve opsiyonlu üretim sistemi Ford’un tek modelli üretim sistemini sona
erdiriyordu.
2000’li yıllarda otomotivde elektronik ve yazılımın katma
değerinin %30’lardan %70’lere çıkacağı konuşuluyordu. Bu
aslında çok yakında gerçekleşecektir. 2030’lu yıllarda satılacak her yeni aracın %15’inin otonom araç olacağı, pazarın ise
yaklaşık %20’sinin elektrikli araç olacağı tahmin edilmektedir.
Artık 2050'li yılların planları yapılıyor ve yeni bir devrimin
gelişi işaret ediliyor. Otomotiv ulaşım sektörünün parçası
otomotivin ismi kalkıyor ve “mobilite” ismi geliyor. Araçlar
ve ulaşım sistemleri tüm ulaşım ekosistemi ile bağlı, enerjiyi, konforu, trafiği, kazaları en optimum seviyelere çekecek
şekilde çalışıyor. Bu da akıllı ve çevreci araçlar teknolojisine
ilave olarak bulut teknolojileri, yapay zekâ, data analitiği, Nesnelerin İnterneti, 5G ve diğer haberleşme teknolojileri sayesinde gerçekleşiyor. Şekil 1’de Avrupa Teknoloji ve İnovasyon
Platformları’nın (ETIP) 2050 vizyonunda sistemlerin sistemi
kavramını ve akıllı şehirlerin, akıllı yolların, enerji sistemlerinin
ulaşım sistemleri ve büyük veri ile entegrasyonunu ve büyük
değişimi çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu değişime
ayak uyduramayan otomotiv firmaları ne yazık ki otomotiv
sektörü tarihinin sayfalarında yerlerini alacaktır.

Prof. Dr., Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi ve ARPROGED Koordinatörü, İstanbul Okan Üniversitesi, Tuzla, İstanbul - orhan.alankus@okan.edu.tr
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Şekil 1. ETIP 2050 Ulaşım Vizyonu

2. ÜNİVERSİTELERİN ÜSTÜNE DÜŞENLER
Dördüncü kuşak üniversiteler “yenilikçi ve girişimci” olmanın yanı sıra ilgili sektör ve ekonomiye yön veren, ilgili bölge ve ülkenin rekabetçiliğine katkıda bulunan
üniversitelerdir. Üniversitelerimizin belirli alanlarda
özelleşerek, o alanlarda araştırma stratejisi planları geliştirmesi, strateji ve teknoloji yol haritası yapması, ilgili
kuruluşlar, üniversiteler ve uzmanlar ile kümeler oluşturması, yenilikçi teknoloji ve ürünler ile radikal inovasyonlara imza atması önemli olacaktır.
Bu metodolojiyi İstanbul Okan Üniversitesi örneğini
alarak açıklayabiliriz. İstanbul Okan Üniversitesi 4. Kuşak
Üniversite olmayı hedeflemektedir. Araştırma alanı olarak
da “Akıllı ve Çevreci Araç Teknolojileri” alanını seçmiştir.
Bu seçimde çağdaş küresel ve bölgesel sorunların etkisi
olmalıdır. Ayrıca ilgi üniversitede bu alanda çalışabilecek
kadronun varlığı da önemlidir. Küresel olarak ulaşım
sektörü önemli bir alandır. Avrupa’da ve dünyada karbon
salımı ve emisyonu azaltma, trafikteki zaman kayıplarını
minimize etme, ölümlü kazaları sıfırlama, şehirlerde
sıfır emisyon gibi çok önemli hedefler vardır. Ülkemiz
de bu hedeflere uyum sağlamak için çalışmakta, ayrıca

ülkemizin en önemli istihdam ve ihracat sektörlerinden
birisi otomotiv sektörüdür. Okan Üniversitesi'nin makina,
otomotiv, elektrik/elektronik, bilgisayar mühendisliği
bölümlerindeki akademisyenleri de önemli katkılar
verebilecek bir kapasitedir. Bu ana kriterlerden yola
çıkıldığında “Akıllı ve Çevreci Araç Teknolojileri” alanı Okan
Üniversitesi için doğru bir alandır. Bu seçilen alanda doğru
bir Dördüncü Kuşak Üniversite Modeli oluşturmak için
Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü (ARPROGED Teknoloji Transfer Ofisi) Şekil 2’de gösterilen sistematiği
oluşturmuştur.
Bu sistematik aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.
1. İlgili alanda bir araştırma merkezi ve/veya farklı bölümlerden ilgili akademisyenler ile üniversite içi bir
mükemmeliyet merkezi kümesi ve icra kurulu oluşturmak,
2. İlgili firmalar, şemsiye kuruluşlar ve farklı
üniversitelerden konuda uzman akademisyenler ile
bölge bazında bir küme oluşturmak,
3. Küresel çapta mükemmeliyet merkezleri ve ilgi kümeler ile ilişkiler kurmak, Avrupa’daki şemsiye kuruluşlara üye olmak,
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Şekil 2. ARPROGED Küresel Mükemmeliyet Merkezi Oluşturma Stratejisi

4. Girişimci çalışmaları desteklemek ve yenilikçi ürünleri ticarileştirmek için kuluçka merkezi ve gerekirse
teknopark ağırlıklı şirket kurmak,
5. İleri araştırmalar için gerekli teçhizat ve yazılım
listesi hazırlamak ve kalkınma ajansları, AB fonları,
üniversite kaynakları gibi fonlar ile altyapı kurma
çalışmaları başlatmak,

ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi (UTAS)” kuruldu.
Daha sonra bu merkezde birçok ilk gerçekleştirildi.
2009 yılında Koç Sistem, Ford ve TOFAŞ ortaklığı ile yürütülen TÜBİTAK destekli ülkemizin ilk haberleşen araçlar
projesinde danışman olarak yer almıştır.

6. TÜBİTAK, AB Çerçeve Programları gibi AR-GE destek
programları ve sanayi projeleri ile altyapıyı geliştirmek ve yenilikçi teknoloji ve ürünler geliştirmek,

2010 yılında ülkemizin ilk otonom aracı gerçekleştirildi.
Bu araç bir yolu takip edebiliyor ve engel karşısında durabiliyordu.

7. AB'deki kümeler ve ilgi mükemmeliyet merkezleri ile
kapasite ve inovasyonu geliştirme çalışmaları yürüterek mükemmeliyet seviyesini ve tanınırlığı arttırmak,

2011 yılı sonunda OTEP (Otomotiv Teknoloji Platformu)
ve Ulaştırma Strateji Daire Başkanlığı katılımı ile ülkemizin ilk “Akıllı Ulaşım Strateji Planı” hazırlandı.

8. Kuluçka merkezi ve şirketleşme çalışmaları ile ilgili
alandaki yenilikçi fikirlerin oluşmasına, gelişmesine
ve ticarileşmesine destek vermek,

ERTICO'nun (Avrupa Akıllı Ulaşım Ağı) Türkiye’den tek
üniversite üyesi ve EGVIA'nın (Avrupa Çevreci Araçlar
İnsiyatifi) Türkiye’den tek üniversite üyesi oldu.

9. İlgili lisans ve yüksek lisans eğitim programları ile
merkezi desteklemek.
İstanbul Okan Üniversitesi “Akıllı ve Çevreci Araç
Teknolojileri” alanında bu sistematiği başarılı bir şekilde
uyguladı ve hâlen uygulamaktadır.
Öncelikle 2009 yılında ülkemizdeki ilk “Ulaşım Teknolojileri
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Bir yandan bu çalışmalar yürütülürken, diğer yandan altyapı ile ilgili İstanbul Kalkınma Ajansı programlarına başvurular takip edildi. 2015 ve 2016 yıllarında TESİD (Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği) ve YASAD (Türkiye
Yazılım Sanayicileri Derneği) ortaklığı ve TAYSAD (Taşıt
Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) desteği ile İstanbul
Kalkınma Ajansı “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Progra-
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mından” yararlanarak iki adet mükemmeliyet ve kümelenme merkezi oluşturulmuştur. Bunlar “Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri Geliştirme
ve Kümelenme Merkezi”1 ve “Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen
Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi”dir.2

•

İleri Otonom Araç Yazılımı Geliştirme (TÜBİTAK),

•

Modüler ve Akıllı Batarya Yönetim Sistemi (TÜBİTAK,
tamamlandı),

•

Akıllı ve Yenilenebilir Enerji Yönetim Sistemi (TÜBİTAK),

Bu merkezlerde gerek İstanbul Kalkınma Ajansı desteği
gerekse de daha sonra kazanılan diğer projeler ile ülkemizin en ileri “Akıllı ve Çevreci Araç Merkezlerinden” birisi
kurulmuştur. Kurulan kümelerin 60’a yakın üyesi vardır
ve senede en az iki kez bir araya gelinerek gerek Avrupa
gerekse de ülkemizdeki araştırma çağrılarına yönelik çalışmalar yapılmakta ve yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirilmesine katkıda bulunulmaktadır. Bu toplantılara yurtdışından uzmanlar ve otomotiv kümeleri temsilcileri de
katılmakta ve uluslararası ilişkiler kurularak yenilikçi fikir
geliştirilmesine destek olunmaktadır. Bu projeler ve daha
sonra alınan diğer projeler ile İstanbul Okan Üniversitesi
özellikle akıllı araçlar ile ilgili ülkemizin en önemli araştırma merkezi haline gelmiştir. Şekil 3’te UTAS’deki ilgili bazı
ekipmanlar görülmektedir.

•

Yenilikçi Açık Otonom Araç Yazılımı ve Testi Platformu
(IPA II),

•

Otomotiv Değer Zinciri Geliştirme Platformu (IPA II,
Ortak),

•

Akıllı ve Haberleşen Kamyonlarda Kestirim Odaklı Sürüş Sistemi Programlaması ile Yakıt Kullanım Optimizasyonu (optiTruck- HORIZON2020).

Bu ve benzeri projeler ile İstanbul Okan Üniversitesi paydaşları ile birlikte yenilikçi projeler ve ürünler geliştirmekte ve ülkemiz otomotiv sektörünün bu yeni otomotiv
devrimine hazır olması için gerekli katkıda bulunmayı
hedeflemektedir.
Diğer yandan bu yeni teknolojilere hazır mühendisler yetiştirmek de çok önemlidir ve bir üniversitenin ana görev-

e-Hike ve e-Hikelink merkezlerinde üyeler ile ortak
birçok Avrupa ve ülkemizdeki çağrılara başvurular hazırlanmakta ve
katılım sağlanmaktadır.
Bu da yukarıda belirtilen
6, 7 ve 8’nci maddelerdeki
stratejiye uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Araştırmadan, yenilikçi
ürüne, ve girişimciliğe
tüm ekosistemin gelişimine katkıda bulunulması
hedeflenmektedir. Şekil
4’te bu konudaki yol haritası ve ilgili projeler ana
hatları ile verilmiştir.
Bu sıralarda kazanılan ve
yürütülmekte olan bazı
projelerden örnekler aşağıda verilmektedir:

1
2

Şekil 3. e-Hike ve e-Hikelink Laboratuvarından Bazı Örnekler

www.e-hike.net
www.e-hikelink.org
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Şekil 4. Akıllı ve Çevreci Araçlar Yenilikçi Ürünler Proje Geliştirme Sistematiği

leri arasındadır. Merkezlerimizde başarılı ve motivasyonu
yüksek öğrencilerimiz çeşitli projelerde görev alabilmektedir. Ayrıca, Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
dünyada ilk sayılabilecek patent başvurusu da olan “Proje
Odaklı Yenilikçi Mühendislik Araştırma ve Eğitim Sistemi (PROMES)" programını oluşturmuştur. Bu programda
paydaş sanayi kuruluşları ile karmaşık gerçekçi ve yenilikçi bir ürün geliştirme sürecinde öğrenciler birinci sınıftan
itibaren çalışabilecekler, sanayide kullanılan programları
kullanabilecekler, sanayide kullanılan yöntemler ile çalışabilecektir. Böylece mezun olduklarından sanayide çalışmaya tamamen hazır hale gelmiş olacaklardır. İlk pilot
proje de “ Yenilikçi Akıllı ve Çevreci Araç” geliştirme projesidir ve birinci sınıftan itibaren farklı programlardaki bir
çok öğrenci böyle bir ürünün geliştirilmesi ve üretimine
yönelik çalışmalarda bulunacaktır.
Ayrıca İstanbul Okan Üniversitesi'nde yüksek lisans programları genel programlar yerine “Otomotiv Mekatroniği
ve Akıllı Araçlar”, “Güç Elektroniği ve Temiz Enerji Sistemleri”, “ İleri Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri “ gibi
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günümüzün yeni gelişen teknolojilerine uyumlu alanlardadır. 2019-2020 Akademik Yılında ülkemizin ilk “Yapay
Zekâ” lisans programı İstanbul Okan Üniversitesi’nde açılacaktır. Böylece ülkemizin bu yeni teknoloji devriminde
yerini alabilmesi için katkıda bulunacaktır.
Şu anda yürütülmekte olan projeler tamamlandığında
UTAS “Akıllı ve Çevreci Araçlar” konusunda Avrupa’nın
önemli bir mükemmeliyet ve kümelenme merkezi olacaktır. Lisans ve lisans sonrası eğitim sistematiği, kümeleri, uluslararası ağlar ile de gerekli insan kaynağı altyapısını
ve sürdürülebilirliği sağlayabilecektir.

KAYNAKÇA
1. 		

2016. “Automotive revolution – perspective towards 2030,”
McKinsey.

2. 		

2018. “Vision 2050,” ETIP-SNET, European Technology &
Innovation Platforms.

3. 		

2017. “Future Road Transport 2050,” ERTRAC.
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Kilitlenmeyi Önleyen
Fren Sistemi Kültürü1
The Culture of ABS
Ann Johnson2

Otomobillerde güvenlikle ilgili çok önemli bir atılım gerçekleşirken, bununla bağlantılı
tasarımcı mühendislerden meydana gelen toplulukta da büyük bir değişim gerçekleşmiştir.

Fotoğraf 1. Islak zeminde yapılan bir ürün tanıtımı,
kilitlenmeyi önleyen fren sisteminin avantajını
göstermektedir: sürücü fren yaptıktan sonra aracı
yönlendirmeye devam edebilmektedir.

1

2

ASME tarafından "Mechanical Engineering" dergisinde 1 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan bu makale Dr. Ümit Keskin tarafından dilimize çevrilmiştir. Makaledeki
dipnot açıklamalarının tamamı çevirmene aittir.
Ann Johnson, Güney Carolina Üniversitesi'nde tarih alanında görev yapan bir doçent ve "Frenleme: Mühendislik Tasarımı ve Bilgi Üretimi" (Duke Üniversitesi
Yayınevi, 2009) isimli makalenin yazarıdır.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2019



www.mmo.org.tr

28
ÖZET

den tam emin olunmayan yeni teknolojilerin uygulanmaya başlanması sorununun ele alınması vazifesi,
tasarımlarında entegre devrelere ve
mikroişlemcilere yer vermek için harekete geçen birkaç şirket tarafından
paylaşılmıştı. Kilitlenmeyi önleyen
fren sistemlerinin gerçek tarihi, mühendislerin ürünleri tüketicilerin kullanımına aslında nasıl taşıdıklarını
çok daha etkileyici bir şekilde tasvir
etmektedir.

Bu makalede, kilitlenmeyi önleyen
fren sistemlerinin3 (KÖFS) nitelikleri
ve bu konudaki gelişmeler açıklanmaktadır. Kilitlenmeyi önleyen fren
sistemleri ile ilgili organize edilen
etkinlikler, tanıtım kampanyalarının dikkatsiz bir şekilde mühendislik tasarımının kurumsal vizyonları
yerine getirmeye dair bir süreç gibi
görünmesini sağlamanın mümkün
olduğunu hatırlatan bir örneği teşkil
etmektedir. Kilitlenmeyi önleyen bir
fren sistemi, bir otomobilin tekerleklerinin dönüş hızını takip etmekte ve
bu hızda olağandan ani gerçekleşen
bir azalma tespit ettiği zaman, fren
üstüne uygulanan basıncı çok kısa
bir süre için azaltmaktadır. Kilitlenmeyi önleyen fren sistemleri bir düzenek olarak gelişme kaydettikçe,
bu düzenek üzerinde çalışan topluluk da kendisini geliştirmiştir. Karşılaşılan mevcut problem ve bunu ele
alan topluluk birlikte ve eşzamanlı
olarak tanımlanmış ve gelişmiştir.
Başlangıçta, otomobillerin kayarak
savrulması sorunu ile ilgili yaklaşık
olarak 50 adet araştırmacı ve tasarım mühendisinden meydana gelen
bir topluluk tertip edilmişti. Siemens
ve Amerikan Mikrosistemler4 şirketi
de dâhil olmak üzere, elektronikle
bağlantılı firmalarda çalışan elektrik
mühendisleri de söz konusu topluluğa katılmıştı; bu mühendisler, konferanslarda, otomobillerde amaca
yönelik tasarım, katı hâlden faydalanan mikroişlemcilerin kullanımına ilişkin bildiriler sunmuşlardı. Bu
nedenle de otomobil endüstrisine
elektronik kontrolün dâhil edilmesi,
daha genel olarak ise güvenilirliğin-

GİRİŞ
Otomobiller için kullanılan kilitlenmeyi önleyen fren sistemleri, ilk kez
1980'li yılların sonunda ve 1990'lı
yılların başında Amerikalılar'ın toplumsal bilincine ürün tanıtım kampanyaları yoluyla girmişti. Amerikan
televizyon izleyicileri, tehlikeli yolların ve ne yapacağı öngörülemeyen
sürücülerin üstesinden gelme konusunda onlara yardımcı olacak söz konusu bu yeni teknolojiyle tanışmıştı.
Genellikle kilitlenmeyi önleyen fren
sistemleri olarak adlandırılan, uluslararası ortamlarda ABS ve bu makalede KÖFS olarak kısaca etiketleyebileceğimiz bu sistemler, tam da zamanı
geldiği anda harika bir fikir olarak
sunulmuştu.
En göze çarpanı Daimler-Benz olmak üzere, otomobil şirketleri bu
gelişmeler sonucunda itibar elde etmişlerdi. Daimler, buluşun ardındaki
itici gücün açık kamu güvenliğine
dair çıkarlar olduğunu ve rakiplerinin sistemlerine yönelik taraflarınca
herhangi bir patent ihlal davası açılmayacağını iddia etmekteydi.

Bu ürün tanıtım kampanyaları sayesinde kilitlenmeyi önleyen fren
sistemi, sahneye hızla girmekte ve
tasarımının kurumsal, insan yaşantısını geliştirmeye yönelik bir vizyon
tarafından yönlendirildiği izlenimi
yaratmaktaydı. Bu iddiaların hiçbiri
yanlış değildi. Ancak ürün tanıtımlarıyla sunulan görünüm, otomobiller için pratik ve uygun fiyatlı olan
kilitlenmeyi önleyen bir fren sistemi
tasarlamanın zor ve uzun bir süreç
olduğunu gizlemekteydi.
Kilitlenmeyi önleyen fren sistemi
ile ilgili organize edilen ürün tanıtımları, dikkatsiz bir şekilde olsa da
mühendislik tasarımının kurumsal
vizyonun tesis edilmesi süreci gibi
görünebileceğine ilişkin bir örnek
teşkil etmektedir. Bununla birlikte hemen hemen her bir tasarım
mühendisi, ürün tasarım sürecinde
karşılaşılan entelektüel zorluklara
değinecektir; bu handikaplar, fikir
ve vizyonların uygulanabilir, uygun
maliyetli, seri üretilebilir nesnelere
dönüştürülmesindeki güçlüklerdir.
Yine de birçok tasarım çalışması,
buluş yapmayla ilgili Thomas Edison
tarafından "yüzde bir oranına karşılık
gelen ilham kaynağı" olarak adlandırılan ve herkesin çok iyi bildiği yönü
anlamaya odaklanmaktadır.
Mühendislik tasarımıyla ilgili olan
çok az sayıda literatür çalışması
Edison'un ifade ettiği diğer yüzdelik kısma yoğunlaşmaktadır: yüzde
99’luk alın teri bölümü. Kilitlenmeyi önleyen fren sistemi örneğinde,
tasarım mühendislerinin 25 yıldan
fazla bir süre boyunca üzerinde
odaklandığı şey yüzde 99’luk bir
orana karşılık gelen alın teridir ve

3

Pek çok kaynakta karşılaşılan “Anti-Blok(aj) Sistemi” terimi Türkçe dilinde düşünürken frenlemeye dair hiçbir çağrışım yapmadığı için, çevirmen bu terimin
veya bu terime karşılık gelen ABS ifadesinin kullanımının Türkçe’de terk edilmesi gerektiğini düşünmekte ve Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (KÖFS) teriminin
benimsenmesini önermektedir.

4

American Microsystems.
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kilitlenmeyi önleyen fren sisteminin
(KÖFS) gerçek hikâyesi Madison Bulvarı senaryolarını aslında çok da yakından takip etmemektedir. Söz konusu hikâye; başarısızlıklar ve yanlış
anlamaları, topluluk inşa edilmesi ve
bilgi üretimini, şirketleri, ajansları ve
çok sayıda mühendisi içermektedir.
Günümüzde kullanılan elektronik
kontrollü kilitlenmeyi önleyen fren
sistemi iyi bir tasarım ürünüdür. Bir
zamanlar icat edilip tüketici kitlesinin kullanımına sunulan iyi bir tasarım, açıkça kendini belli eder: bu
tasarımın işlevini anlamak kolaydır
ve bahsi geçen tasarım toplumsal olarak talep edilir. Bu özellikler
otomobil şirketlerinin tüketicilere
tam olarak satmak istediği şeydir.
Bu şirketler, söz konusu tasarımın
karmaşıklığını ya da otomobillerde
mikroişlemcileri kullanmanın yeni
yönlerini (ve potansiyel hatalarını)
tüketicinin kullanımına ilk sunan taraf olmak istemediler.

Yine de bu süreç, mühendislik tasarımının zorluklarını ve keyifli yanlarını
oldukça tarif ediciydi. Ve kilitlenmeyi
önleyen fren sisteminin tasarımının
en dikkat çeken özelliği onu üreten
topluluktu.
Kilitlenmeyi önleyen fren sistemleri
bir düzenek olarak gelişme kaydettikçe, bu düzenek üzerinde çalışan
topluluk da kendisini geliştirmiştir.
Hatta bazı şirketler ve ajanslar bu
konu üzerinde çalışmaya başlamadan önce mevcut bir kilitlenmeyi
önleyen fren sistemi topluluğu bulunmamaktaydı. Karşılaşılan mevcut
problem ve bunu ele alan topluluk
birlikte ve eşzamanlı olarak tanımlanmış ve gelişmişti.

1960'lı yıllarda görünmeye başlayan ilk cihazları satamazlardı. Daimler, Teldix tarafından tasarlanan
Bosch tarafından da üretilen kendi
kilitlenmeyi önleyen fren sistemini
1978 yılında tüketicilerin kullanımına sunmuştu ve bu sistemi tüketici
kullanımına sürülmeden önceki 30
yıllık gelişim sürecinde satmak istememişti. Çünkü şirket, potansiyel tüketicilerinin “Neden bu kadar zaman
aldı?” ya da “En sonunda elde edilen
bu mu?” gibi sorular sormasını arzu
etmemişti.

Başlangıçta, otomobillerin kayarak
savrulması sorunu ile ilgili yaklaşık
olarak 50 adet araştırmacı ve tasarım
mühendisinden meydana gelen bir
topluluk tertip edilmişti. Bu topluluk, ilk olarak 1958 yılında düzenlenen Uluslararası Kayarak Savrulmayı
Önleme Konferansı'nda* Virginia
eyaletinde bulunan Charlottesville
şehrinde bir araya gelmişti. Bahsi
geçen kayarak savrulma sorunu için
önceden belirlenmiş bir çözüm bulunmamaktaydı ve başlarda yol tasarımı, lastik tasarımı, daha iyi sürücü eğitimi ve (paylaşımlı fren, diskli
fren sistemleri, kendi kendini tahrik
eden sistemler ve farklı hidrolik destek türleri dâhil olmak üzere pek çok
türde projeyi içeren) gelişmiş fren
sistemleri de kapsayan geniş bir potansiyel çözüm yelpazesi göz önünde bulundurulmuştu.

Sonuç olarak, kilitlenmeyi önleyen
fren sisteminin arkasında yer alan
mühendislik sürecini en azından halka açık sunumlarda anlaşılmaz hale
getirmek veya gizlemek gerekmişti.

Kayarak savrulmanın yollarda karşılaşılan gerçek bir sorun olduğu görüşü, 1950'li yılların başlarında İngiliz Yol Araştırma Laboratuvarı'nda6
(İYAL) ortaya atılmıştı. İngiltere oto-

5
6

motiv güvenliği ile ilgili kendi ulusal
istatistiklerini tutmuş ve II. Dünya
Savaşı sonrası dönemin başlarında
İngiliz araştırmacılar kayarak savrulmanın çok önemli sayıda kazaya
neden olduğunu tespit etmişlerdi:
1957 yılında görülen yaklaşık 16.000
adet kaza ya da ıslak yollardaki kazaların yüzde 27'si. Yollardaki otomobil
sayısı arttıkça kazaların artmasına
rağmen kayarak savrulmadan kaynaklanan kazaların sayısı, aslında
otomobillerin katettiği mesafenin
artışından daha yüksek bir oranla
artmaktaydı. İngiliz Hükümeti aslında problemlerin doğasını ve hangi
çözümlerin durumu iyileştirebileceğini belirlemek için kayarak savrulma konusunda inceleme yapmayı
kabul etmişti. Bahsi geçen çözümler
ise hız sınırlarından farklı yol tabelalarına ve hatta sürücü eğitiminde
kullanılacak yeni yaklaşımlara dek
değişmekteydi.

KAYARAK SAVRULMAYI
ÖNLEMENİN YOLLARI
Kilitlenmeyi önleyen bir fren sistemi, bir otomobilin tekerleklerinin
dönüş hızını takip etmekte ve hızda
olağandan ani gerçekleşen bir azalma tespit ettiği zaman, fren üzerine
uygulanan basıncı çok kısa bir süreliğine azaltmaktadır. Sözü edilen
ayarlama tekerleğin yol çekişini kaybetmesini önlediği için kilitlenmeyi
önleyen fren sistemi, otomobil yavaşlarken bir sürücünün otomobili
yönlendirmesine imkân vermektedir. Eğer frenleme verimi yeterince
yüksekse, kilitlenmeyi önleyen fren
sistemi durma mesafesini kısaltmaktadır; çünkü çoğu yüzey üzerinde kinetik sürtünme statik sürtünmeden
daha büyüktür.

International Skid Prevention Conference.
British Road Research Laboratory (RRL).
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Sistemler birbirlerine göre farklılıklar ihtiva etmektedir. Örneğin dört
tekerlekli araçlar için tasarlanan bazı
kilitlenmeyi önleyen fren sistemlerinde (KÖFS) her bir tekerleği ayrı
ayrı takip eden bir hız sensörü bulunmaktadır. Diğerlerinde ise her iki
arka tekerleği birden takip eden bir
sensör yer alabilmektedir.

1952 yılında uygulanmaya başlanan
Maxaret, uçak tekerleğinin iç jant
kenarına karşı konumlandırılmış, küçük ve kauçuk bir lastik tekerlekten
oluşmaktaydı. Bu tekerleğin içinde
bir tambur, bir volan ve bir tahrik
yayı bulunmaktaydı. Söz konusu yay,
ilgili tamburu volanla temas halinde
tutmaktaydı. Uçağın tekerleği çok
ani bir şekilde yavaşladığı zaman
yay geri çekilerek sıkışmakta ve tamburun dönmesini durdurmaktaydı.
Bir valf daha sonra freni harekete
geçirme elemanına giden besleme
hattını kapatmakta ve basınç tükenmekteydi. Bu, tekerleğin açısal hızı
volanla aynı hıza yeniden ulaşana
kadar freni serbest bırakmaktaydı;
o esnada yay, başlangıç konumuna
dönmekte ve volanla tamburu birleştirmekteydi.

Hız sensörü verileri, olağan dışı bir
yavaşlamayı algılayabilme ve ana
fren silindirinden7 başlayarak tekerleğe temas eden frene kadar uygulanan basıncı kesecek bir valfe komut
gönderebilme kabiliyetine sahip bir
kontrol elemanı tarafından okunmaktadır. Tekerlek uygun bir hızda
dönmeye yeniden başladığında ise
bir pompa, basıncın fren üzerine yeniden uygulanmasını sağlamaktadır.
Bazı kilitlenmeyi önleyen fren sistemleri saniyede 15 devre varan devirlerde çalışabilmektedir.

Yapılacak denemeler için hem otomobil hem de Maxaret üzerinde
önemli ölçüde değişiklik uygulanması gerekiyordu, çünkü Morris
tamburlu frenlere sahipti ve boyutu
Maxaret'in tasarlandığı uçağın boyutundan oldukça küçüktü. Buna
ek olarak söz konusu otomobilin,
ölçüm sonuçları kayarak savrulan
araçlarla ilgili giderek daha sofistike
matematiksel modellerin gelişimine
yol açan farklı ölçüm cihazları ile donatılması gerekiyordu.

İLK DENEMELER
Bununla birlikte İngiliz Yol Araştırma Laboratuvarı'nda görev yapan
birkaç araştırmacı, yolda seyreden
otomobilleri inceledikten sonra yolda ilerleyen bir otomobilin kendi
yol durumunu geliştirme ve kayarak
savrulma olasılığını azaltma yöntemlerine odaklanmaya başlamıştı.
Uçakların kayarak savrulmasını önlemek amacıyla tasarlanmış düzenekleri incelemişlerdi. Bahsi geçen laboratuvarın yöneticisi W. H. Glanville,
uçaklarda kullanılan bir Dunlop Maxaret cihazını8 1950 model olan bir
Morris 6 otomobiline uyarlamak için
mühendis R. D. Lister başkanlığında
bir proje ekibi oluşturdu.
7

8

Maxaret'in uyarlanması ve bununla
gelen iyileştirmenin sonuçları Lister'ı
hayal kırıklığına uğratmaktaydı. Tekerlekler kilitlenme yapmamakta ve
savrulmaya neden olmamaktaydı,
ancak özellikle saatte 56 kilometreden daha az hızlarda seyreden
bir otomobilin durma mesafesi çok
daha uzun olmaktaydı. Üzerinde değişiklik yapılan Maxaret, en azından

yeterli olabilecek bir frenleme verimine dahi ulaşamamıştı.
Daha da kötüsü, aracı akışkanın frene aktarılması ve frenden geri çekilmesi otomobilde oldukça şiddetli
titreşimlere neden olmuştu ve bunlar cihazın günlük kullanımını kesinlikle engelleyen titreşimlerdi. Lister, söz konusu titreşim problemini
uyumsuz bir kıyaslama ölçeği olarak
açıklamıştı. Cihaz çok daha büyük bir
araç (olan uçak) için tasarlanmıştı ve
valfin açılıp kapanmasıyla ilgili eylemsizlik etkisinden dolayı araç sarsılmaktaydı.
Belirgin bir şekilde otomobil ölçeğinde olan benzer bir sistemin tasarlanması, çok daha pürüzsüz çalışan
bir işleyiş vaat etmekteydi. Bir hükümet çalışanı olan Lister, otomobilin
kayarak savrulmasını önleyen buna
benzer bir sistemi sıfırdan geliştirmek amacıyla laboratuvarı ve Dunlop arasında bir ortaklık inşa etmişti.
1958 yılına gelene kadar (bir bakıma disk frenleri olduğu için seçilmiş
olan) Jaguar Mark VII için bir prototip elde etmişlerdi bile.
1966 yılına gelinmeden Dunlop
Maxaret'i otomobiller için tüketicilerin kullanımına sürmüştü, ancak
uyarlanan prototipiyle birlikte proje için bir tür ilk orijinal taslak olan
bu ürün bir gecede üretilmemişti.
Otomobil için olan Maxaret'in en
bilinen kurulumu, yenilikçi Jensen
FF'de gerçekleştirilmiştir. Böylece
etkin bir şekilde tekerlek kilitlenmesi ayarlanmış ve kayarak savrulma
en az seviyeye indirilmişti, ama bu
şekilde, bir otomobilin durma mesafesini kısaltma asla başarılamamıştı.
En büyük problem maliyetti; ve bu,

Kendisine bağımlı olan bir ya da daha fazla silindirin tahrik edilmesini sağlayan bir piston tarafından aracı akışkanın içerisine sıkıştırıldığı bir hidrolik sistemde yer
alan, bağımlı silindir(ler)den daha büyük bir silindirdir.
En yaygın olarak kullanılmış, ilk kilitlenmeyi önleyen fren sistemidir. Daha fazla bilgi için: www.jensenmuseum.org/dunlop-maxaret.
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A Egzoz sübabı, kapalı B Kontrol yayı C Dış çerçeve D Tahrik hattı E Volan çemberi
F Tambur G Kam profili H İtki bilyaları J Tahrik yayı K Gösterge çubuğu

Fren ünitesine giden hat
Depoya giden hat

A Tedarik hattı
B Depoya dönüş hattı
C Kayarak savrulmayı önleme
ünitesi
D Tahriğin kayarak savrulmayı
önleme ünitesine iletimi

Fren kontrol
elemanından
gelen hat

Şekil 1. Dunlop'un Maxaret kilitlenmeyi önleyen fren sistemi, R. D. Lister ve R. N. Kemp tarafından 1958 tarihli bir makalede fren üzerinde (solda)
ve şematik (sağda) olarak görselleştirilmiştir. Kilitlenmeyi önleyen fren sisteminin geliştirilmesi sırasında, teknik makaleler yayımlanarak mühendisler arasındaki serbest bilgi akışı sağlanmıştır.

2.000 İngiliz Sterlini'ne (1966 yılında
bir adet Volkswagen Beetle’ın 600
İngiliz Sterlini olan ederinden çok
daha fazla bir bedel) mâl olacak kadar pahalıydı.
Mühendisler, karayolu güvenliğinin
iyileştirilmesi için çok sayıda aracın
kayarak savrulmaya karşı dirençli olması gerektiğini biliyorlardı. Ve şüphesiz ki Maxaret yolları daha güvenli
hâle getirecek bir cihaz değildi. Yine
de daha iyi bir frenleme sistemi inşa
etmek için bu bir başlangıçtı. Bu, diğer şirketleri kendi AR-GE projelerini
başlatmaya teşvik eden bir ilk adım
ve dolayısıyla kilitlenmeyi önleyen
fren sistemi (KÖFS) topluluğunu büyütmek için bir katalizör olmuştu.
Kayarak savrulmayı önleyen bir cihaz olan Dunlop'a ait Maxaret, geliştirilebileceğini ve hatta tüketici kitlesine sunulabileceğini kanıtlamıştı,
ancak mühendisler ve yöneticilerin
ihtiyaç duyulduğunu bildiği türden

9

bir piyasa doygunluğu elde etmede
başarısız kalmıştı. Söz konusu topluluk kendisini tüketiciye satılabilir
cihazlara yeniden yönlendirirken
(ve kayarak savrulma problemi için
tespit edilen çözümün gelişmiş bir
frenleme cihazı olacağını daha dar
bir şekilde tanımlamışken), bu topluluğun üyeleri hükümet yerine daha
çok sektördeki büyük şirketlerde
merkezileşmişlerdi.
Hem Avrupa’dan hem de Amerika Birleşik Devletleri’nden pek çok
firma 1960’lı yıllarda kilitlenmeyi
önleyen fren sistemine yoğunlaşan
AR-GE projeleri başlatmış olmasına rağmen, bunlara eklenecek en
önemli katılımcı büyük şirket Batı
Almanya'nın Heidelberg şehrinde
bulunan küçük bir havacılık elektroniği şirketi olan Teldix GmbH idi.
Teldix, Amerikan Yıldız Savaşçısı 1049
uçağı için gerekli elektronik cihazları üretmişti. 1963 yılında bu şirket, o

zamanlar henüz yeni açılan bir alan
olan otomotiv elektroniğine doğru
genişlemeyi dikkatli bir şekilde değerlendirmeye başlamıştı.
Bir makina mühendisi ve Teldix'in geliştirme direktörü olan Heinz Leiber,
havacılık seyri üzerinde çalışmaktaydı ve bulunduğu şirkette bir dizi
yüksek hızlı, yüksek basınçlı, düşük
eylemsizliğe sahip valflerin AR-GE
çalışmalarına öncülük etmişti. 1960'lı
yılların başında yapılan kilitlenmeyi
önleyen fren sistemi araştırmaları
bağlamında bu valfler, Dunlop'unkilerden on kat daha hızlı bir akış sağlayabilen daha muntazam bir ayarlama sistemi vaat etmekteydi.
Ancak Teldix şirketindeki mühendisler, Dunlop'un sistemini daha iyi bir
valf içerecek biçimde kopyalamak istemiyorlardı. Burada çalışan mühendislerin, karşılamayı düşündükleri
daha fazla tasarım kriterleri bulunmaktaydı.

American Starfighter 104, küt kanat tasarımıyla ses hızının iki katı hızla (Mach 2) uçma kabiliyetine sahip, görev yapan ilk Amerikan jet savaş uçağıdır. Daha fazla
bilgi için: https://airandspace.si.edu/collection-objects/lockheed-f-104a-starfighter.
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HEM TESCİLLİ VE HEM DE
KOLEKTİF

çok daha yüksek bir frenleme verimi
sağlayacağı ve bununla birlikte sürücünün yön kontrolünü hâlâ elinde
tutmasına imkân sunacağı anlamına
gelmekteydi.

Teldix'in mühendisleri, başlangıçta
Dunlop gibi uygun fiyatlı bir tasarım
geliştirmeye odaklanmadılar. Ama
geliştirdikleri cihazın hem ıslak hem
de kuru zeminlerde durma mesafesini azaltması gerektiği biçimde çok
önemli bir tasarım kriteri eklemişlerdi; bu o zamana kadar hiçbir firmanın gerçekleştirmediği bir şeydi.
Bahsedilen kriteri sağlamak gerçekten aşılması gereken çok zor engeller barındırmaktaydı.

1967'de Teldix, elektronik kontrol
sisteminin gerekli kıldığı devrelerin tasarımını yapması amacıyla
Hans Jürgen Gerstenmeier'ı işe aldı.
Teldix'in sistemi; diğer şirketler, kurumlar ve üniversitelerdeki uygulamalı matematikçiler ve mühendisler
tarafından geliştirilen yeni matematiksel araç dinamiği modellerinden
faydalanmaktaydı. Bahsi geçen bu
yeni modeller, kilitlenmeyi önleyen
fren sistemi (KÖFS) prototiplerini
test eden otomobillere bağlanmış
ölçüm cihazlarından elde edilen verilere dayanmaktaydı. Kilitlenmeyi
önleyen sistemler tescilli teknolojiler olmalarına rağmen, kilitlenmeyi
önleyen fren sistemi topluluğu bu
tekniğin gelişmesine kolektif olarak
katkıda bulunmuştu.

Teldix'te çalışan meslektaşları ile birlikte Leiber, elektronik ve uyarlanabilir bir kontrol modülü tasarladılar. Bu
modül, aracın her bir tekerinin açısal
hız kaybını doğrudan tespit edebilme ya da hesaplayabilme ve bunun
ardı sıra söz konusu hız kayıplarını
karşılaştırabilme yeteneğine sahipti.
Bahsi geçen sistem, aynı zamanda
tekerleğin açısal hız kayıplarını aracın doğrusal hız kaybıyla da mukayase edebilmekteydi. Çok çabuk bir
şekilde hız kaybeden tekerleklere
giden akışkan, şirketin havacılık uygulamaları için geliştirdiği yüksek
hızlı valfler vasıtasıyla tahliye edilebilmekte ve yeniden tekerleklere aktarılabilmekteydi.

Bu amaca ulaşmak için Teldix'teki
mühendisler, kayarak savrulmaya
bakışlarında değişiklik yapmak zorunda kalmışlardı. Tekerleğin kilitlenmesine tepki veren bir sistem
üretmek yerine Teldix'te görev yapan Leiber ve sayıca büyümekte olan
bir meslektaş grubu, gerçekleşmesi
muhtemel bir kayarak savrulmayı
tespit ve kontrol eden bir sistem tasarlamışlardı. Bu, kendi sistemlerinin

Disk fren
Ön mil

Hidrolik basınç arttırıcı ve
ana silindir düzeneği

Elektronik kontrol elemanı

Kilitlenmeyi
önleyen sensör

Disk fren

Arka aks

Kilitlenmeyi
önleyen sensör

Şekil 2. Raybestos ve Fren Sistemleri Şirketi10, her bir tekerlekte bir adet hız sensörü bulunduran kilitlenmeyi önleyen bir fren sistemini (KÖFS) ilk defa kullanmıştı. Şirketler arasındaki ekonomik büyümeye yönelik ortaklıklar, kilitlenmeyi önleyen fren sistemiyle ilgili mühendislik uzmanlığı havuzunu da genişletmişti.

10

Raybestos and Brake Systems Inc.
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Bununla birlikte Teldix şirketindeki
tasarım seçenekleri, bahsi geçen firmanın dışında bile kilitlenmeyi önleyen fren sistemi (KÖFS) topluluğunu
biçimlendirmişti. Tekerleklerin kilitlenmesine karşı tepki vermek yerine
düzenleyici işlev gören bir sistem
geliştirdiği zaman ise Teldix, bütün
bu topluluk için ilgili kalite standartları bakımından çıtayı da yükseltmiş
oldu.
Diğer firmalarda çalışan kilitlenmeyi
önleyen fren sistemi tasarımcıları,
Teldix mühendislerinin yeni tasarımlarını sundukları konferanslar ile
dergi ve magazin makalelerinden
bu kararla ilgili bilgi edinmekteydiler. Diğer şirketlerdeki mühendisler,
elektrik mühendisleri istihdam etmeye ve sofistike elektronik kontrol
nitelikleri olan sistemlere odaklanmaya başlamışlardı bile.
Siemens ve Amerikan Mikrosistemler dâhil olmak üzere elektronik
firmalarında görev yapan elektrik
mühendisleri, konferanslarda otomobillerde amaca yönelik tasarlanmış, katı hâlden faydalanan mikroişlemcilerin11 kullanımına ilişkin
bildiriler sunarak topluluğa katılmışlardı. Diğer taraftan otomobil endüstrisinde, elektroniğe ve kendini
kanıtlamamış, belirsiz ölçüde güvenilir olan yeni teknolojilere genel
olarak şüpheyle karışık duyulan bir
korku bulunmaktaydı. Bu nedenle
de söz konusu endüstri elektronik
kontrol mekanizmalarını ilk defa
uygulamayla ilgili aşılması gereken
korku ya da zorluk, tasarımlarına entegre devreleri ve mikroişlemcileri
dâhil edecek şekilde faaliyete geçen
11
12

13

birkaç şirket tarafından paylaşılmıştı.
Fakat kilitlenmeyi önleyen fren sistemi cihazlarını satacak ve bu satışların şekillendirilmesinde rol alacak
otomobil firmaları ile yakın AR-GE
ortaklıkları yapılması gerekecekti.
1960'lı yıllarda ve 1970'li yılların başlarında var olan çoğu kilitlenmeyi
önleyen fren sistemi, aslında bir fren
üreticisi ile bir otomobil üreticisinin ortaklaşa çalışması ile geliştirilmişti. Kelsey-Hayes ile Ford, Bendix
ile Chrysler, Alfred Teves ile BMW,
Bendix-DBA ile Citroën ve Teldix ile
Daimler-Benz ortaklık kurmuşlardı.
Sadece General Motors, projesinin
tamamını tek başına sürdürmüştü.
Kilitlenmeyi önleyen fren sistemi
topluluğunun otomotiv mühendislerini de içerecek şekilde ortaklıklarla genişlemesi, otomobil üreticilerinin kuşkucu bakışlarının üstesinden
gelinmesinde önemli bir adım olmuştu.
1969 model Lincoln Mark III, KelseyHayes Kati-Takip sistemini12 kullanan
Ford Thunderbird ve Bendix KatiFren sistemi ile 1971 Chrysler Imperial da dâhil olmak üzere, 1966 ve
1972 yılları arasında birbirine rakip
olan çeşitli kilitlenmeyi önleyen fren
sistemleri tüketicilerin kullanımına
sunulmuştu.
Ancak Teldix ve Daimler kendi sistemlerini kitlelerin kullanımına sunmamışlardı ve hatta 1973 yılında bile
bu sistem, hâlen 40x20 santimetre
büyüklüğünde bir kutu içerisinde
yer alan deneysel devre üzerine inşa
edilmiş ileri düzeyde bir prototipti.

Bu sistemi ticari olarak üretmek için
Teldix ve Daimler, 1960'lı yılların
sonlarında yakıt enjeksiyon sistemli
otomobillerde elektronik aksamların seri üretimine öncülük eden bir
firma olan Robert Bosch GmbH ile
başka bir ortaklık daha kurmuşlardı. Bosch, elektronik aksamların seri
üretiminde deneyim sahibiydi ve
bu firmanın güvenilirlik konusunda
otomobil üreticileri arasında güçlü
bir tanınırlığı bulunmaktaydı. Sonuç
olarak seri üretim, ilgili alandaki uzmanlığı kilitlenmeyi önleyen fren
sisteminin “piyasadaki başarısı” için
kritik öneme sahip olan KÖFS topluluğuna başka bir mühendis grubunun dâhil olmasını sağlamıştı.
1975 yılına kadar kilitlenmeyi önleyen fren sistemi topluluğu, Bosch
Teldix'in yüzde 50 hissesini aldığı ve
proje ile mühendislerini Bosch'un
K-1 bölümüne devrettiği zaman genişti ve çeşitlilik barındırmaktaydı;
söz konusu topluluk, aynı zamanda
da kayarak savrulma gibi genel sorulara odaklanmaktan daha ziyade
farklı cihazların tasarımına da yoğunlaşmıştı.
1970'li yılların ortalarındaki ekonomik durum, yeni ve nispeten pahalı
otomotiv teknolojilerini kullanıma
sunmak için kötü koşullar barındırmaktaydı. 1975 yılında tüketicilerin
kullanımına sunulan Bosch’un kilitlenmeyi önleyen fren sistemi, 1978
yılına kadar Mercedes S sınıfı araçların sedan13 tipinde yer almamaktaydı.
Elektronik ve uyumlanabilen bir
şekilde kontrol edilen bu sistemle
ilgili tasarımın sona erdirilmesi için

“Solid state microprocessors” olarak da adlandırılmaktadır. Daha fazla bilgi için: www.youtube.com/watch?v=bFzTeV139x0.
Bu sistem, tekerlek dönüş hızını algılamakta, tekerlekteki hız düşüşünü anlamak için sinyalleri ayırt etmekte ve bir fren basınç tahliye ünitesini tahrik etmek için
daha önceden ayarlanmış bir hız düşürme valfiyle yapılan karşılaştırmadan faydalanmaktadır. Buradaki fren basınç düzenleyicisi, vakumla çalışan bir ünitedir.
Sistem, “Kelsey-Hayes Sure-Track system” adıyla da anılmaktadır. Daha fazla bilgi için: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a035143.pdf.
Motor, yolcu ve yük taşıma kısımları olarak üç bağımsız bölmeye ayrılan otomobil konfigürasyonudur.
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bir adım kalmıştı. 1978 yılında dahi
Bosch'un sistemi hâlihazırda bulunan bir fren sisteminin bir eklentisi
olmuştu. 1980'lerin başlarında Alfred Teves GmbH entegre bir kilitlenmeyi önleyen fren sistemi (KÖFS),
başka bir deyişle hem tam hidrolik
bir fren sistemini hem de bir kilitlenmeyi önleyen fren sistemini içeren
hepsi bir arada bir sistemi üretmişti.

uzun bir bekleyiş gerekeceğinden
hiç söz edilmemişti. Bu tanıtım kampanyalarının büründükleri niteliğin
nedeni şimdi açıkça görülmektedir,
fakat bu niteliğe büründükleri zaman kilitlenmeyi önleyen fren sisteminin gerektirdiği uzun ve zorlu
süreci kasıtlı olarak gizlemişlerdi.
Söz konusu kampanyalar, tasarım
mühendislerinin tüketicinin kullanımına yönelik güvenilir ürünler
sunmada karşılaştıkları güçlükleri
anlaşılmaz hâle getirerek, dikkatsiz
bir şekilde hızlı onarımların mümkün olduğuna dair kamu beklentileri
yarattı.

Hans Christopf Klein ve Werner
Fink isimli mühendisler, entegre kilitlenmeyi önleyen fren sisteminin
Bosch'a ait eklentiden daha dayanıklı ve güvenilir olacağını ileri sürmüşlerdi. O zamanlar hâlen söz konusu
sistemin kullanıma sokulması için
otomobil üreticilerini ikna etmeye
çalışıyorlardı. Fakat ne kilitlenmeyi
önleyen fren sistemi üreticileri ne de
otomobil şirketleri bu teknolojiyi tüketicilerin kullanımına sunmada hızlı
davranıyor gibi görünmüyordu.

Belki de en kötüsü bu tür tanıtım
kampanyaların sofistike, sosyal bir
etkinlik olan mühendislik tasarımını
önemsiz konuma itmesidir ve bunun
yeni nesil genç mühendislerin ilgisini çeken gerçekçi sonuçları olması
mümkündür. Kilitlenmeyi önleyen
fren sistemlerinin gerçek tarihi, mühendislerin ürünleri tüketicinin kullanımına aslında nasıl taşıdıklarını
çok daha etkileyici bir şekilde tasvir
etmektedir.

KESİN VE GÜVENLİ
Üreticiler 1980'li yılların sonlarına
doğru daha fazla yargılayıcı davranmayı bırakıp ikna olmuşlardı ve
kilitlenmeyi önleyen fren sistemi,
otomobilleri tüketicilere satmanın
bir yolu hâline gelmişti. Bu tanıtım
taktiği, kilitlenmeyi önleyen fren
sistemine dikkat çeken bir stratejiyi
de gerektirmekteydi. Otomobil gövdelerine “KÖFS” yazan etiketler takılmaya başlanmıştı. Televizyon ve basılı tanıtım kampanyaları, Bosch'un
“Eines ist sicher!” gibi sloganlarla
kilitlenmeyi önleyen fren sisteminin
tercih edildiğini vurgulamıştı. Bu,
“Bir şey kesin” ve “Bir şey güvenli” anlamlarına gelen Almanca bir kelime
oyunuydu.
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Otomotiv Sektöründe Neler Oluyor?
Bölüm 1
Tülay Akarsoy Altay1

Otomotiv sektöründeki üretim, üretimin örgütlenişi ve
üretim ile ilgili ilişkiler oldukça kompleks bir sistem sergilemektedir. Bu nedenle sistemi analiz etmenin tekil
parametrelere indirilmesi doğru analiz yapılmasından ve
buna dayalı kararların uygunluğundan bizleri uzaklaştıracaktır. Üstelik günümüzde iki farklı sanayi paradigmasının
kesişim alanında bulunmaktan kaynaklanan karışıklığın
varlığı da bu analizleri güçleştirmektedir. Örneklenen
bir durumdan yola çıkarak yapılacak bir genelleme farklı ekonomiler için veya kısa zaman aralıklarında bile geçerliliğini yitirmektedir. Metnin dar olanaklarına rağmen
birbiriyle çelişen ifadelerin nedenleri anlatılmış ve sektörün içinde bulunduğu eko sistem olanaklar ölçüsünde
detaylandırılarak ele alınmaya çalışılmıştır. Gelişmekte
olan ülkelerin daha da önemlisi Türkiye’nin kıt kaynaklarını doğru kullanarak sektörün kendisine uygun bir yol
haritası çizebilmesine katkı koymak amacıyla önce küre-

1
2

sel ölçekte gelişmelere değinilmiş, Türkiye'deki otomotiv
sektörünün nitelikleri özetlenmeye çalışılmış ve sonuca
dayalı birkaç öneri geliştirilmiştir.

Sanayi Devrimleri 2
20. yüzyılın ilk yarısı ikinci sanayi devrimini kucaklarken
üçüncü sanayi devriminin başlangıcı 1970”li yılların başına tarihlenmektedir. Dolayısı ile 70’li yıllardan başlayarak
2010’lu yıllara kadar üçüncü sanayi devrimi etkin paradigma olmuş, bu yıllarda imalatın otomasyonu, bu otomasyonu ileri düzeye taşıyan elektronik ve bilgi teknolojilerine dayalı üretim süreçleri başat olmuştur. Bu dönem,
otomotiv sektöründe AR-GE, üretim, dağıtım gibi süreçlerde olduğu kadar ürünün kendisinde de farklılaşma yaratmıştır. Dördüncü sanayi devriminin başlangıcı ise siber
fiziksel sistemlerin üretimde devreye girişiyle başlamıştır.

Makina Mühendisi, Bağımsız Danışman - tulayakarsoy@gmail.com
Bu bölümde “Sanayide Dijital Dönüşüm: Eğitim”- TTGV, Raportör Tülay Akarsoy Altay, 2018 kaynağından yararlanılmıştır.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2019



www.mmo.org.tr

36
Burada belirtmekte yarar görülen husus üçüncü ve dördüncü sanayi devrimi arasındaki geçirgenlik ve zamansal
yakınlık nedeniyle süreklilik gibi gözüken bir halin neden
bir devrim olarak kabul edildiğine açıklık getirilmesidir.
Üçüncü sanayi devrimi, imalatın evrimindeki üçüncü
büyük sıçrama, fabrikaların sayısallaşmasını (dijitalleşmesini) sağlayan mikro denetleyicilerin keşfi olmuştur.
Üçüncü sanayi devrimi sürecinde otomasyon ile mikro
elektronik teknolojiler imalata entegre olmuştur. Transistörler, endüstriyel robotlar, sayısallaşma ve bilgisayar
teknolojilerinin icadı imalatın otomasyonunu sağlamış
ve fabrikalarda çalışan işçilerin ihtiyaç duyduğu nitelik ve
becerileri (bilgisayarlarla çalışma gereksinimi gibi) değiştirmiştir. Üretimdeki yetersizlikleri gidererek maksimum
performansa ulaşmayı hedefleyen 6Σ ve yalın yönetim
anlayışları fabrika ve montaj hatlarındaki işlerin gelişimini
etkilemiştir. Planlama ve üretim süreçlerinin tüm imalat
süreçlerini kontrol etmek amacıyla bilgisayarlara bütünleşmesi anlamın gelen bilgisayarlı tümleşik imalatın (CIM)
keşfi de başka bir büyük sıçrama olmuştur. Otomasyonun
imalat sanayinin her koluna yayılmasından ötürü çalışanların da daha esnek olması beklenir olmuştur. Halihazırda pek çok işçi, bilgisayarlı sayısal denetim (CNC) işlem
merkezleri ile diğer endüstriyel otomasyon araçlarından
yararlanmakta veya ürünleri bu araçlarla imal etmektedir.
Ancak robotlu boya ya da kaynak gibi otomatik üretim
yöntemleri işçilerden ayrılmıştır, zira robotlar ortamdaki insan unsurunun varlığını algılayamadığından imalat
hücreleri çalışanlar için fazlasıyla tehlikeli ortamlardır.
Buna karşın, dördüncü sanayi devriminde imalatın sayısallaşması, iletişim teknolojileri, tümleşik teknolojilerle,
yeni entegre sistemler vasıtasıyla “küçük miktarda bireyselleştirilmiş ürünler’in imalatına uygun fabrikaların ortaya çıkması mümkün hale gelmektedir. Kullanılan algılayıcıların (sensörlerin) ucuzlaması ve kullanım sayılarının
çok büyük rakamlara ulaşmasıyla imalat süreçlerinden
daha fazla veri elde edilebilir ve bu veriler sayesinde
optimizasyon amacıyla daha fazla veri toplanabilir ve
analiz gerçekleştirilebilir duruma gelinmiştir/gelinmektedir. İşçilerin robotlar veya makinalarla iletişiminin söz
konusu olduğu ortamlarda işgücü için “yardım sistem ve
hizmetleri”nin önemi giderek artmakta dolayısıyla gerçek

3

4

zamanlı analiz edilen veriler, fabrika işçilerinin daha akıllı
kararlar vermesini ve süreçleri en uygun hale getirmesini sağlamaktadır/sağlayacaktır. Siber fiziki sistemlerin
geliştirilmesi ile fabrikalardaki her bir birim, ağ üzerinde
tanımlanan bir nesne haline gelmektedir/gelecektir. Makinalar birbirleriyle iletişim kuracak ve merkezi olmayan
kontrol sistemleri üretim sıralamasını en uygun hale getirecektir. İmalat süreci küçük standart ve birleştirilebilir
aşamalardan oluşurken her ürün imalat şemasında izleyeceği yolu bilecektir. Aynı imalat hattında birden fazla
ürün olsa dahi makinalar imalat sürecindeki değişikliklere
uyum sağlayacak şekilde esnek çalışma kabiliyetine sahip
olacaktır. Çalışma ortamı, becerikli işgücünün imalat sürecini denetleyeceği kontrol veya izleme merkezlerine
dönüşecektir. Ağa bağlı sistemler yetkili cihazlardan erişilebilen şifrelenmiş hatlar üzerinden yönetilebileceği için
bazı çalışanlar haftanın çoğu günü fabrikaya gelmeden
mobil cihazlarıyla çalışabilecektir. Bu şekilde ürün geliştiriciler ile imalatta çalışan işçilerin görevleri birbirine yakınlaşmaktadır, belki de birleşecektir.
Dördüncü sanayi devrimi otomotiv sanayini yıkıcı bir
biçimde etkilemektedir/etkileyecektir. Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere hem müşteri davranışları
hem ürün hem otomotiv üretim değer zinciri3 dördüncü
sanayi devriminden yıkıcı biçimde etkilenecektir.

Küreselleşme, Uluslararasılaşma, Birleşme4
Dünya ekonomisinin dramatik ölçüde dönüşümü 1950’li
yıllarda başladı. 1990’lı Yıllara gelindiğinde, büyük ölçekli üretim, kitlesel üretim ve montaj hattı tekniklerindeki
kapsamlı değişim nedeniyle üretim teknolojisindeki büyük değişim daha esnek bir üretime geçişi de sağladı.
Bunu üretimdeki işgücünün yeni uluslararası dağılımı
ve uluslararası finans sisteminin yeniden örgütlenmesi
izledi. Hızla ortaya çıkan yirmi dört saatlik küresel işlem,
başlıca üç ana finans merkezinde yoğunlaştı; New York,
Londra, Tokyo.
Küreselleşme ve uluslararasılaşma birlikte var olan süreçler olarak ortaya çıktı. Bunun yanı sıra derin entegrasyonun hem sonucu hem sahipleri olarak çok uluslu şirketlere de tanık olundu. Gelinen noktada küreselleşme bir

Üretim değer zinciri veya katma değer zinciri veya üretim: Üretim değer zinciri kabaca AR-GE, tasarım, imalat, montaj, pazarlama, satış sonrası hizmetler gibi üretim süreçlerinin tümünü
içermektedir. Türkçe'de zaman zaman üretim süreci ile imalat süreci karıştırılmaktadır. Metinde üretim kelimesi üretim değer zinciri ile eşanlamlı kullanılmıştır.
İngilizce karşılığı: consolidation.
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sonuç durumu olmaktan daha fazla ilgili prosesler kompleksi olarak ele alındı. Ancak uluslararasılaşma ve küreselleşmenin ayırt edici özellikleri; birincisinin niceliksel bir
süreç olarak daha kapsamlı coğrafi temelli bir ekonomik
etkinlik modeline öncülük etmesi, ikincisinin niteliksel bir
süreç olarak bu tür uluslararası düzeyde dağınık faaliyetlerin işlevsel entegrasyonu olmasıydı. Küreselleşmenin
yaygınlığı zaman ve mekânda dengesiz bir dağılım sergilemesine karşın 2000’li yılların başlangıcında küresel köy,
küresel pazaryeri, küresel fabrika gibi yaftaların kullanımıyla dünyanın ekonomik olarak giderek homojenleştiğine inanılıyordu.
Otomotiv sektörünün küreselleşmeden en çok etkilenen
sektörlerden biri olduğu kabul görmektedir. Küreselleşme ile yan yana giden birleşme sektörün önemli özelliğidir. Sektör az sayıda marka ve firma etrafında birleşmiştir.
Birleşmenin bir göstergesi olarak toplam taşıt üretiminden alınan paya bakılmaktadır. 2000 yılında dünya genelinde 17,17 ticari araç, 41,22 binek oto olmak üzere
58,39 milyon motorlu taşıt üretildi [Statista, 2019]. Aynı
yıl söz konusu üretimden en fazla pay alan ilk on firmanın
(General Motors Grup, Ford Grup, Toyota-Daihatsu-Hino
Grup, Volkswagen Grup, DaimlerChrysler, PSA-PeugeotCitroen, Fiat-Iveco, Nissan-NissanDiesel, Renault-DaciaSamsung, Honda) toplam motorlu araç üretiminden aldığı pay %76’ydı [OICA Statistics Committee, Mayıs 2001].
2014 yılında toplam 90,72 milyon motorlu taşıt üretildi
söz konusu üretimden en fazla pay alan ilk on firmanın
(Toyota, Volkswagen, GM, Hyundai, Ford, Nissan, Fiyat,
Honda, Suzuki, PSA) üretimden aldığı pay %71’di. 2016
Yılında 82,98 milyon motorlu taşıt üretildi, söz konusu
üretimden en fazla pay alan ilk on firmanın (Toyota Grup,
Volkswagen Grup, Hyundai ve Kia, General Motors Grup,
Ford Grup, Nissan, Honda, FCA Grup, Renault, PSA Grup)
üretimden aldığı pay %68 oldu [Wikipedia].
Otomotiv tedarik sanayiinde de yoğun rekabet nedeniyle, zamanla birçok ortaklık ve birleşmeler olmuştur. Otomotiv tedarikçileri de birleşmektedir. En tepedeki tedarikçi 20 firma dünya üretiminden %85 pay almaktadır. Bu
firmalardan grup olarak anılanlar birden fazla otomotiv
firmasını bünyesinde barındıranlardır ve geçmiş dönemlerde yaşanan birleşmelerinin tamamlamış gözükmekte5
6

dirler. Söz konusu 20 firmanın dağılımı Japonya, Almanya,
Güney Kore, ABD, Çin, Fransa gibi altı ülkede gözükmektedir. Bu listeye İtalya FCA Grup firması ile girmektedir. En
büyük 10 tedarikçi firmanın 2017 gelirleri 315,44 milyar
dolardır5. Bu gelire rağmen firmaların ürünlerini ve üretimlerini dönüştürdükleri görülmektedir. Örneğin bir
numaradaki Robert Bosch 2017’de yapay zekâ konusuna
girmek için bir merkez açtı, jeneratör ve marş motoru alanından çıktı, “bağlantılı mobilite hizmetleri” tedarikçisi olmak ile ilgilendiğini ilan etti. Sekiz numaradaki Lear Corp.
uzun süredir sürdürdüğü koltuk işini, trafik koşullarını
tahmin edebilen ve gelecekteki araçların kabin alanını kişiselleştirebilen akıllı sistemlerin geliştirmesine doğru dönüştürdü. Onbir numaradaki Adient koltuk işini sıfırlamak
üzere pil işine yöneldi. Koltuk üreticisi şimdi, 2026 yılında
6 milyar dolar olarak tahmin edilen yeni bir pazarın izini
sürerek Almanya’nın Kaiserslautern şehrinde uçak koltukları geliştirmek ve üretmek için Boeing ile ortak bir girişim
olan Adient Aerospace’i başlattı.
Otomotiv sektöründe pazarın küreselleşmesi ve sermaye
yoğunluğu da diğer sektörlere görece çok yüksek gerçekleşmiştir. Ancak otomotiv sektöründeki birleşmeler (consolidations) 2012’den sonra, firma gruplarının üretimden
aldıkları veya satışlardan aldıkları paya göre sıralamadaki
yerleri değişmekle birlikte, bir dengeye oturmuş gözükmektedir.
Sektörün çok önemli özelliği; bir yandan markalar arası
rekabet kıyasıya sürerken öte yandan bazı hususlarda,
özellikle araştırma ve teknoloji geliştirme ile ilgili olarak sektör firmalarının yaptıkları işbirlikleridir. Bu işbirliği şebekelerinde küreselleşmiş, grup olarak birleşmiş 1.
kademe tedarikçileri de görülmektedir [bkz. VIAVISION,
Temmuz 2014]6. Firmalar arasındaki ilişkiler ve işbirlikleri
AR-GE’den imalata, dağıtım ağlarına, tedariğe kadar çok
geniş bir alana yayılmış gözükmektedir. Dünya devleri
rekabetçi tek kuruluş yetkinlikleri yanında kuruluşlar arasındaki işbirliklerinden doğan ortak yetkinlikleri de rekabetçi üstünlük olarak geliştirmek, geçmişte birbirinden
kopuk olarak ele alınmış politika alanlarını tümleştirerek
güçlenmek eğilimindedirler.

Kaynak: https://www.autonews.com/assets/PDF/CA116090622.PDF
Kaynak: http://www.viavision.org.uk/index.rnd?module=archive
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Otomotiv Sektöründe Doğrudan Yabancı
Yatırım-DYY7
Küresel ölçekte otomotiv üretiminde en üsteki ülke
Çin’dir. Bu bağlamda Çin istihdam açısından da tepededir.
Almanya ihracatta birincidir ve ihracatta bölge olarak da
AB öne çıkmaktadır. Onu Doğu Asya izlemektedir. Ancak
araç talebindeki yüksek artış gelişmekte olan ekonomilerden (BRIC8 gibi) gelmektedir. Buna karşın Asya ve Afrika kıtaları daha fazla doğrudan yabancı yatırım (DYY)
çekmektedirler.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde otomotiv üretimiyle
yabancı doğrudan yatırımlar arasında yoğun bir ilişki söz
konusudur. Son 30 yılda hızlı üretim artışı sağlayan Çin’de
bu ilişki %90'ın üzerindedir. Güney Kore’nin kalkınmasında DYY’ın önemli bir yeri vardır.
Otomotivde lider firmalar farklı üretim mekanlarında
farklı yatırım modelleri izlemektedirler. ABD otomobil şirketleri, esas olarak, daha gelişmiş, önde gelen pazarlarda
kendi üretim ağlarını DYY olarak işe koşarken, öteki ekonomilerde öz-varlık dışı yatırım modellerine dayanmaktadır. Avrupalı lider firmaların yatırım modelleri de aynı
şekilde gerçekleşmektedir. Ancak Brezilya, Meksika ve
Güney Afrika gibi seçilmiş, yükselen ekonomiler pazarlarında daha fazla yer tutmaktadır. Buna karşın Asya’nın (Japonya, Güney Kore, Hindistan) lider firmaları ise, tersine,
yükselen ekonomilerde dikkate değer ölçüde daha fazla
öz-varlığa dayalı yatırım yapmaktadırlar. Genel olarak,
Asya’nın lider otomobil üreticileri, özellikle bölge içindeki gelişmekte olan ülkelerde daha kuvvetle var oldukları
gibi, Latin Amerika ve Afrika’da da varlıklarını artırmaktırlar. Otomobil parçalarının imalatına katılanlar genellikle
gelişmiş veya büyükçe yükselen ekonomiler olmasına
karşın daha küçük ya da daha az gelişmiş ülkelerin de hizmet sektörü üzerinden katma değer zincirinde-KDZ’de
yer alabilme fırsatları bulunmaktadır.
DYY’ler için ölçüt, yatırımın yarattığı istihdamdır. Bu bir
ölçüm kriteri olarak değerlendirmelerde de kolaylık sağlamaktadır. Ancak otomotiv sektörü yeni teknolojiler nedeniyle derin bir dönüşüm içerisindedir. Bu dönüşümü
“daha küçük, daha güvenli, daha yeşil, bağlantılı, şoförsüz araç” talebi de zorlamaktadır. Aynı zamanda “aracın
7
8
9

ortak kullanımı” gibi ulaşım hizmetleri için yeni ve yıkıcı
iş modelleri de ortaya çıkmakta ve değişimi tetiklemektedir. Dolayısı ile otomobil üreticileri ve tedarikçileri için
gelecek büyük değişiklikleri işaret etmektedir. Söz konusu bağlamda “ekonomisinde öne çıkan ana sanayilerinin
gelişimini” DYY’lere dayandıran ülkeler için de böylesi bir
değişim kaçınılmazdır. Bu nedenledir ki doğrudan yabancı yatırımları da teknolojik değişime katkıları açısından
ele almak zarureti doğmaktadır. Buna karşın aşağıdaki
satırlarda ölçüm kolaylığı nedeniyle istihdama dayalı ölçütler kullanılarak yapılan çalışma sonuçları verilmiş ama
bilgi yoğun temelli DYY’ler için de bilgi verilmiştir.
Japonya, Almanya, ABD DYY’lerin çıkış kaynağı olan ülkelerdir. Bu üç ülke 2013 ve 2015 yılları arasında sektörde yarattıkları istihdam ile DYY’nin %63’ünün kaynağıdır
(bkz. Şekil 1.1). Diğer yatırımcı ülkeler Çin, Kore, Fransa,
İtalya, Hindistan, İngiltere ve Kanada’dır. Bu 3+7 ülke toplam DYY’lerin %90’ını karşılamaktadır. Böylece bu ülkeler
imalatlarını dış kaynak ile gerçekleştirmektedirler-taşere9
etmektedirler. Hatta AR-GE, tasarım, testler gibi bilgi yoğun aktiviteler bile taşere edilmektedir. Şehir düzeyinde
Stuttgart, Seul, Hannover sınır ötesi faaliyetlerinde bilgi
yoğun aktivitelerini taşere etmektedir.
Otomotiv DYY girişleri giderek daha fazla Asya ekonomilerini ve daha yakın zamanda da Afrika'yı hedef almaktadır. En üste DYY girişi alan ülkeler arasında Meksika, Çin,
ABD, Hindistan, Fas, Rusya, Romanya ve İngiltere bulunmaktadır. Meksika toplam DYY’den 18% pay almaktadır.
Bunu %15 pay ile Çin ve ABD dikkatlice izlemektedir.
Meksika’nın aldığı DYY’nin %96’sı imalat ile ilgilidir. Oysaki Çin-Şankay tek başına toplam bilgi yoğun DYY’nin
yaklaşık %40’ını kendisine çekmiştir. Bu arada bilgi yoğun
DYY’nin hedefi Çin ve Hindistan gibi ülkeler olmuştur. Her
biri sırasıyla 20 alıcı şehirden 9’una ve 2’sine sahiptir. Diğer taraftan Fas’da Kazablanka %5 pay ve Brezilya’da Betim %3 pay ile bilgi yoğun DYY çeken şehirlerdir.
DYY için bir örnek de Türkiye’den verilebilir. Tabloda görülen küresel nitelikteki tedarik firmalarının (Delphi, Autoliv, Bosch firmalarının) Türkiye’ye yaptığı DYY’ler diğer
coğrafyalara yapılan yatırımlarla kıyaslandığında, Tablo
1.1’deki görünüm ortaya çıkmaktadır; ağırlık orta düzeyde teknolojilerdedir. Türkiye otomotiv sektöründe önemli
boyutlarda “bilgi yoğun DDY” alan bir ülke değildir.

Bu bölümde büyük ölçüde “Upgrading Pathways in the Automotive Value Chain”- OECD, 2016 kaynağından yararlanılmıştır.
BRIC Ülkeleri: Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin”dir.
Taşere kelimesi İngilizce outsource kelimesinin yerine kullanılmıştır.
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Şekil 1.1 Otomotiv DYY için Dünyadaki En İyi 10 Kaynak Ülke ve 10 Hedef Ülke, 2013-2015
(Otomotiv Sektöründe DYY’nin Yarattığı İşlerden Yüzde Olarak Alınan Pay)
Kaynak: OECD, 2016 [3]

Şekil 1.2 Otomotiv Sektöründe En Fazla DYY Yapılan 10 Şehir, 2013-2015
(Otomotiv Sektöründe DYY’nin Yarattığı İşlerden Yüzde Olarak Alınan Pay)
Kaynak: OECD, 2016 [3]
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Şekil 1.3 Otomotiv Sektöründe En Tepedeki “Bilgi Yoğun DYY Çıkışı” için 20 Kaynak Şehir, 2013-2015 (Otomotiv
Sektöründe “Bilgi Yoğun veya Üretim Süreçleri Yoğun” DYY Çıkışının Yarattığı İşlerden Yüzde Olarak Alınan Pay)
Kaynak: OECD, 2016 [3]

Şekil 1.4 En Tepedeki Otomotiv Bilgi Yoğun DYY Girişi için 20 Kaynak Şehir, 2013-2015
(Otomotiv Sektöründe “Bilgi Yoğun veya Üretim Süreçleri Yoğun” DYY Girişinin Yarattığı İşlerden Yüzde Olarak Alınan Pay)
Kaynak: OECD, 2016 [3]
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Tablo 1.1 Küresel Otomotiv Tedarikçilerinden Türkiye'ye Uygulamaya Yönelik Teknik Bilgi ve Beceriler Toplamı10 Transferi

Kaynak: TAYSAD, 2016

Otomotiv Sektörü Üretim Değer Zinciri
Ülkeler için küresel üretim değer zincirlerine katılmak
kendi içinde bir hedef değildir. Küresel üretim değer zincirine katılmak; istihdam yaratmak, yeni sanayi alanlarına
girmek ve/veya yeni yatırımları çekmek ve yeni altyapıları
inşa etmek için bir araç gibi ele alınmaktadır. Üretim değer zinciri kabaca Şekil 1.5’teki gibi şemalaştırılabilir. Bu
şemada görüldüğü gibi üretim değer zincirinin kavram

Entellektüel
Tekelleşme

Entellektüel
Tekelleşme

Şekil 1.5 Üretim Değer Zinciri- Gülümseyen Eğri

10

geliştirme, AR-GE, tasarım, tasarım doğrulama gibi düşünsel süreçleri imalat, montaj gibi süreçlerine göre daha
yüksek değer yaratmaktır. Dolayısı ile yüksek değer üreten süreçlerinde kârlılık oranları da daha yüksektir.
2000’li yıllara gelindiğinde küresel rekabetin imalat üzerindeki, özellikle imalatta konuşlanmış bölgeler veya
firmalar üzerindeki baskısına dayalı olarak değer eğrisi
daha da derinleşmiş, “U”laşmıştır.
Otomotiv sanayi, sadece dünya lideri ihracatçılar için değil, küresel üretim değer zincirine katılan bazı ekonomiler
için de özellikle önemlidir. Farklı ülkelerdeki yerleşmiş firmalar küresel otomotiv değer zincirinin farklı yollarla katılımcılarıdırlar. Ancak bu katılım oldukça karmaşıktır ve
sınır ötesidir. Bu nedenle bir ülkenin ihracatında, brüt ihracatının payı olarak yer alan yabancı katma değer, ihraç
edilen değerin ne kadarının ithalattan kaynaklandığına
dair bir gösterge vermektedir. Örneğin Meksika brüt ihracattaki yabancı katkı payı en yüksek olan ülkedir. Bu, söz
konusu ülkenin ana montaj merkezi olmak gibi uluslararası otomotiv üretim ağ yapısındaki yüksek entegrasyonu gösterir, yani Meksika için ana montaj merkezi ifadesi
kullanılabilir.

Uygulamaya yönelik teknik bilgi ve beceriler toplamı: İngilizce'de know-how.
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Bir ülkenin küresel değer zincirindeki ülke katılımlarının
diğer bir boyutu da yurtiçi brüt ihracatın payı olarak yabancı ihracatta vücut bulmuş yurtiçi katma değerdir. Ne
boyutta ülke ihracatının katma değerinin diğer ülke ihracatını kapsadığını gösterir. Bu değer Almanya, Japonya, ABD gibi gelişmiş ekonomilerde daha yüksektir. Aynı
zamanda Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi küresel değer zincirine çok fazla bağlanmış/bütünleşmiş ülkelerde
de böyledir. Japonya, Çin, Brezilya ve Endonezya nihai
üründeki katma değerin yerli firmalardan satın alınmış
araçların üzerinde olduğu ülkeler olarak öne çıkmaktadır, yani bu ülkelerin kendi iç pazarı yerli katma değeri
yüksek araçları tercih etmektedir. Bahse konu ülkelerde
çok güçlü tedarik ağı mevcuttur ve bu ülkelerin Çin ve
Hindistan’da olduğu gibi nihai hedefi iç pazara yöneliktir. Avrupa’da nihai araç talebindeki yerli katma değerin
kökeninin en yüksek olduğu ülke Almanya’dır. Ancak bu
tüm Avrupa ülkeleri için de geçerlidir çünkü bu ülkelerde
çok güçlü tedarikçi ağ-yapıları/şebekeleri bulunmaktadır.
Otomotiv küresel değer zincirine tedarik sağlamak belli
konularda uzmanlaşma seçeneklerini içermektedir. Bu
karmaşık, pek çok uzmanlığı ve katılımları kapsayan dinamik yapıyı analiz edebilmek için ülkelerin birden fazla
parametreyi içeren analizlere gereksinimleri olduğu görülmektedir. Bu parametrelerin en önemlisi de istihdam

Şekil 1.6 Otomotiv Sektörü Değer Zinciri
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yaratmak, yeni sanayi alanlarına girmek, yatırım çekmek,
yeni üretim altyapısı inşa etmek gibi unsurları içermektedir. Bu hedeflerden yola çıkılarak bir ölçüm yöntemi
geliştirmek için; bir sanayideki istihdam dinamikleri ile
“yerli ihracatta gömülü olan yabancı içeriğin”, “yabancı ihracatlardaki yerli katma değere” olan oranındaki değişim
izlemek gerekmektedir. Böylece küresel değer zincirine
katılımın dört farklı yolla yapılabileceği tanımlanabilir: (a)
küresel değer zinciri merdivenini tırmanma (Çin ve Slovenya bunun örneğidir), (b) montajda derinleşme (Meksika ve Türkiye gibi), (c) olgunlaşma ve uzmanlaşma, (d)
küçülmedir (küresel değer zincirinde kademe kaybetme,
zincirin dışına düşme). Bir ülkenin bu dört bölümden birine düşmesinde çeşitli faktörler etkili olabilir. Örneğin,
doğal kaynak yoğunluğu yüksek bir ülkede yabancı ihracatlarda gömülü yerli katma değer payının yükselmesi,
ülkenin değer zincirindeki konumunun değişmesinden/
yükselmesinden değil de hammadde fiyatlarının yükselmesinden olabilir. Dolayısıyla verilerin dikkatle değerlendirilmesi ve her ülkenin özgün konumunun analizlerde
dikkate alınması gerekir.
Üzerinde fikirbirliğine varılan husus küresel değer zincirinde yer alabilmek ve yükselebilmek için ana belirleyicinin; söz konusu ülkede teknik beceri ve girişim
yeteneklerinden teknolojik, üretim ve hizmet yetenek

43
ve kapasitelerine dek uzanan bir yetenekler/kapasiteler
manzumesinin, ya da bir kapsamlı yetenek/kapasite ekosisteminin var olması gereğidir. Bu hususta kilit etmenler
kabaca şöyle sıralanabilir: (a) üretimdeki ve yenilikler sisteminin kalitesi ve yoğunluğu, (b) etkin ve entegre devlet
desteği, (c) öğrenmeye ve denemeye elverişli bir çevre,
(d) etkin lojistik, altyapı, bağlanabilme kolaylığıdır.
Otomotiv sektöründe kavram geliştirme AR-GE, tasarım,
tasarım doğrulama gibi düşünsel süreçlerin daha yüksek
katma değer yarattıkları Şekil 1.6’da görülmektedir. Bu
durum, Türkiye otomotiv sanayinin uluslararası otomotiv
değer zincirinin imalat halkasında konuşlandığı düşünüldüğünde üzerinde dikkatlice durulması gereken önemli
bir meseleye işaret etmektedir.
Otomotiv sektörü diğer sektörlerle olan güçlü “ileri ve geri
bağlantıları” ile ekonomik büyüme üzerinde yüksek çarpan etkisine ve katma değere sahiptir. Çok sayıda sektörle yüksek seviyede bağlantısı olan otomotiv sektörü, sektörde oluşan bir sorunun diğer sektörlere hızlı bir şekilde
yansıyabilmesi sebebiyle stratejik öneme sahiptir. Avrupa’daki bazı ülkelerle karşılaştırmalı bakıldığında, “sanayi
imalatı ve otomotiv” Türkiye, Avusturya ve Almanya’nın
brüt katma değerinden yüksek pay alan sanayilerdir. An-

cak brüt katma değere dayalı bileşik yıllık büyüme oranlarına bakıldığında, eğilim sadece Türkiye’nin “sanayi imalatı ve otomotiv” konusundaki yüksek büyüme eğilimini
sürdürdüğüdür.
Türkiye otomotiv sektörü, sektörün bir özelliği olarak
küresel değer zincirine bağlıdır. “Karmaşık küresel katma değer”11 zincirine bağlanan gelişmiş ülkeler kendilerini AR-GE, tasarım, marka inşası gibi veya pazarlama,
satış sonrası hizmetler gibi alanlara çekerken gelişmekte
olan ülkeler imalat veya montaj halkasında kalmaktadır.
Türkiye’nin sanayi yapısında önemli bir yeri olan otomotiv sanayi gibi küreselleşmiş, bu nedenle KKKD yaratan
sistemlerdeki gelişmeleri zaman sürecinde dinamik izlemeye almakta yarar vardır. Bu izleme tasarım geliştirme
stratejileri, sanayi politikaları, uluslararası yönetişim açısından da önemlidir.
Şekil 1.7’de görüleceği gibi, şüphesiz küreselleşmenin
modern dönemlerinde KKKD üretimi artmaktadır. Ancak
her kriz döneminde de katma değer oranları düşmekte
ama kriz sonrası, ribaund etkisi ile özellikle KKKD yükselmektedir. 2009 Krizini izleyen 2010 ve 2011’de de bu durum görülmüştür. Buna karşın, hatta şaşırtıcı olan, 2012
ve izleyen yıllarda bu iyileşmenin çok yavaş seyretmesidir
(bkz. Şekil 1.7). Bunun nedenlerinin:

Şekil 1.7 Farklı Katma Değer Yaratma Faaliyetlerinin Nominal Büyüme Oranları
Kaynak: World Bank Group, IDE-JETRO, OECD, UIBE, WTO, 2017

11

Safi Yurtiçi Katma Değer- SYKD: Üretim faaliyetleri kapsamında bir ülkenin üretim ve tüketiminin yurtiçinde olması halidir.
Geleneksel Ticari Üretim Değeri-GTÜD: Mallar veya hizmetlerin başka bir ülkeye ihraç edildiğinde, üretimin tamamen bir ülkede, tüketimin tamamen diğer ülkede gerçekleşmesi halidir.
Üretim süreci boyunca katma değer ülke sınırlarını bir kere aşmaktadır.
Basit Küresel Katma Değer-BKKD: Üretimin ulusal sınırlar boyunca yarattığı katma değer olup üretim sürecinde ülke sınırlarının bir kere aşılması halidir. Üçüncü ülkelerden dolaylı ihracat,
yeniden ihracat veya yeniden ithalat yoktur.
Karmaşık Küresel Katma Değer-KKKD: Üretimin ulusal sınırlar boyunca yarattığı katma değer olup üretim sürecinde ülke sınırlarının en az iki kere aşılması halidir.
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• Önceki dönemlerdeki ekonomik iyileşme sürecinde,
KKKD aktivitelerinin güdülediği hızlı üretim küreselleşmesinin aksine, ülkeler arası üretim paylaşımında
bir azalma olması, diğer bir deyişle dahilde işlemenin
dayandığı ithalat ve ihracatın azalmasıdır.
• Bir önceki ekonomik büyüme dönemlerinin üretim yapısından farklı olarak, son ekonomik toparlanma döneminde ABD ve Çin ekonomilerindeki safi yerli üretim faaliyetleri ve dış talebi karşılamak için geleneksel
ticaretin güdülenmiş olmasının olabileceği düşünülmektedir.
• Üzerinde ısrarla durulan en önemli neden ise 2012 ve
sonrasındaki gelişmeler için “imalat süreçlerinin” kaynak ülkelerine dönmesidir denilmektedir. İmalat sürecindeki bazı işler, teknolojideki devrimsel değişimin
(Dördüncü sanayi devrimini hatırlayınız) bir sonucu
olarak, yeniden yerlileştirme diyebileceğimiz biçimde
gelişmiş ülkelere geri dönmektedir. Dördüncü sanayi
devrimi ucuz işgücünü cazip olmaktan çıkarmaktadır.
Bu durum Türkiye’deki otomotiv sanayinin dikkatle
üzerinde durduğu hayati bir konu olmalıdır.
Dördüncü sanayi devriminin yarattığı değişime bir örnek
olarak Almanya'daki otomotiv sektörünün “somurtan

eğri”sini, yani KKKD zincirine bağlanmasının zaman içerisindeki değişimini incelemekte de yarar bulunmaktadır
(bkz. Şekil 1.8 ve Şekil 1.9). Şekillerdeki “y” ekseni dolar
cinsinden işgücü verimliliğine doğrudan bir yaklaşım
veya temsili teknoloji seviyesinin göstergesi de kabul edilebilir; “x” ekseni otomotiv ürünlerinin küresel tüketicileri
ile, ilgili KKKD zincirindeki belirli katılımcı sanayiler arasındaki üretim uzunluğunu göstermektedir.
Söz konusu somurtkan eğri kısmen Almanya'daki otomobil sanayinin geleneksel seri üretici olmaktan, sayısal
teknolojilere ve yapay zekâya dayalı kişiye özgü tasarım
ve kitlesel özelleştirme yapmaya başarılı bir biçimde dönüşmesinin yansımasıdır. Böylece Almanya’daki yüksek
işçiliğin tazmini Almanya’nın yüksek katma değer kazanmasına neden olmaktadır. Bu süreç 1995’ten 2009’a doğru giderek belirginleşmiş ve eğriyi derinleştirmiştir. Kişiye
özgü tasarımın imalat aşaması, toplam değer kazancının
nispeten büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu esnada,
yukarıdaki açıklamaların tersine, çoğunlukla yabancı ülkelerde gerçekleştirilen geleneksel üst düzey tasarım ve
satış fonksiyonları toplam değer kazancının sadece küçük
bir kısmını oluşturmaktadır. Gülümseme eğrisinin aksine,
burada örneğin Çin’in BİT12 ihracatında olduğu gibi gele-

Şekil 1.8 Almanya’nın Otomobil İhracatı Üretimi İçin Hesaplanan Değer Zinciri Eğrisi, 1995
Kaynak: IDE-JETRO, 2017
Not: Sektör kodları için bkz. Ek 1; girdi-çıktı analizi için bkz. www.wiod.org/database/wiots16; ülke adları kısaltmaları için bkz. www.ithib.org.tr/tr/
dis-ticaret-ihracat-rehberi-ulke-kodlari.html.
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Şekil 1.9 Almanya’nın Otomobil İhracatı Üretimi İçin Hesaplanan Değer Zinciri Eğrisi, 2009
Kaynak: IDE-JETRO, 2017

neksel imalat KKKD zincirinin en düşük ucunda durmaktadır. Söz konusu durum, çeşitli sektörlerde, müşteriden
imalat iş modellerine kadar görülen KKKD’lerde sürmekte
olan yapısal değişikliğin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır ve Türkiye’deki otomotiv sektörü için de yakıcı
bir hâl sunmaktadır.
1995-2009 yılları arasındaki en önemli değişiklik, yabancı katılımcıların sayısının artması ve değişmesi ve eğrinin
uzunluğunun artmasıydı. 1995’te gelişmiş Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya yabancı katılımcılara hükmederken,
2009’da özellikle Doğu Avrupa, Çin ve Kore Cumhuriyeti
gibi daha fazla ülke ve sanayi KKKD zincirinde yer aldı. Bu
durum, Şekil 9’da görüleceği gibi, Almanya’nın otomobil
ihracatında uluslararası parçalanmasının artan çeşitliliğini ve karmaşıklığını açıkça yansıtmaktadır. İlaveten,
Almanya’nın otomotiv endüstrisindeki işgücü tazminindeki/verimliliğindeki artış ve mutlak katma değer kazancı ve Çin’den gelen nispeten düşük işgücü tazmini göz
önüne alındığında, tüm eğrinin kubbeleşmesi daha da
güçlendi.
Görülen o ki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler küresel
katma değer zincirlerine katılımda oldukça farklı mali12
13
14

yet ve risklerle karşı karşıya kalsa da bu katılım verimlilik artışlarına yol açmaktadır. Ancak, uygun yerel işgücü
piyasası ayarlama politikaları olmadan, işgücü ağlarının
erişilebilirliği ve güvenliği için küresel kapsama güvenliği
ağlarının yetersizliği giderilmeden, daha iyi uluslararası
yönetişim olmadan orta vasıflı ve özellikle düşük vasıflı
işçiler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde en kolay yara alan gruplar hâline gelebileceklerdir.
Türkiye’nin bu konuda da yeni dönemin gerektirdiği vasıflı işgücünü geliştirecek eğitim politikalarını acilen devreye almaya ihtiyacı bulunmaktadır.

Otomotiv Sanayi Tedarik Sistemi / Değişen Ana
Sanayi Tedarikçi İlişkileri
Otomotiv sektörü tedarik sisteminde üretim değer zinciri
hiyerarşik biçimde yaratılmaktadır. Otomotiv sanayinin
tedarik sisteminin piramidal bir yapısı bulunmaktadır.
Bunun en üstünde sıfır katmanında13 veya kademesinde Orijinal Ekipman Üreticisi-OEM14 yer almaktadır. Bazı
durumlarda piramidin en üstünde sadece marka sahibi
(OBM) olabilmektedir. ‘Dünyada araç üretimi bulunan her

BİT: Bilişim İletişim Teknolojileri.
Zero Tier.
Ana sistemi birleştiren firma.
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rağmen değer zinciri giderek karmaşıklaşmakta ve giderek artan sayıda oyuncu, birbiriyle bağlı sektör ve farklı
coğrafi bölgelerde yerlileştirilmiş aktiviteler ile karakterize edilmektedir. Farklı şirketler ve kümelenmeler uzmanlaşmaktadırlar ve birinci ikinci üçüncü kademe tedarikçiler olarak girdi üretmektedirler.

bölgede bu firmalara (OEM’lere) parça tedariği sağlayan
ve 1., 2., 3. seviye/kademe olarak ölçeğine göre adlandırılan bir tedarik sanayi mevcuttur. Ülkelerdeki araç üretim
sayısına göre değişmekle birlikte genellikle 500 bin - 1
milyon adet yıllık araç üretimi olan bölgelerde 600 - 1.500
adet arasında tedarikçi olduğu gözlenmektedir. Üretim
adedi arttıkça 1. seviye tedarikçi sayısı ve ona bağlı değer
zincirindeki küçük ve orta ölçekli firma sayısı da artmaktadır.’ 15
Otomotiv sanayisindeki birleşmeye dayalı olarak sınırlı
sayıda ülke ve firmanın dünya üretimini yönlendirmesine

OEM’lerin tedarikçilerinden tam zamanında, uygun nitelikte ve ucuz ürün talep etme baskıları tedarikçilerinin
değer zincirinin imalat halkasında kalarak uygunluk değerlerinde imalat yapabilme yetisi kazanmalarını sağlamıştır. Ancak bugün gelinen aşamada OEM’ler özellikle 1.
kademe16 düzeyindeki tedarikçilerinin AR-GE ve yenilikçi
bir yetkinlik kazanmalarını da istemektedirler. Bu talep
tedarikçilerin konsolidasyonunu da zorunlu kılmaktadır.
Sonuç olarak üst kademede daha sınırlı sayıda tedarikçi
OEM’lere bütünsel hizmet sunmakta, diğer bir isimlendirme ile 0,5 kademe yeni bir eğilim olarak karşımıza çıkmaktadır (bkz. Şekil 1.10).
Ağırlıklı olarak AR-GE ve yenileşim etkinliklerini de 0,5 kademe tedarikçiler sürdürmektedir.
Tedarik sektöründeki diğer bir değişim dikey entegrasyonda görülmektedir. Artık kademe farklılıkları olan
firmalar birlikte AR-GE çalışmaları sürdürebilmekte, codesigner olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. Böylece
düşük dikey entegrasyona dönüşüm hızlanmaktadır (bkz.
Tablo 1.2).

AR-GE
Şekil 1.10 AR-GE Etkinliklerinin Tedarikçilere Kayma Süreci (2000-2020)
Kaynak: TAYSAD
15
16

Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018.
İngilizce'de tier.
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Tablo 1.2 Eski Tedarik Sistemi Örgütlenmesi 		

Yeni Tedarik Sistemi Örgütlenmesi

Kaynak: TAYSAD

Otomotiv Sektöründe Eğilimler
Otomotiv sektörünü derinden etkileyecek olan küresel
eğilimler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.
•

•

•

•

•

•
•

17
18

Otomotiv sektörü tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarına
uygun olarak sürekli bir dönüşüm halindedir. Tüketiciler bir araca sahip olmak yerine mobilite çözümlere
yönelmektedirler. Bu çözümdeki araçların bir özelliği
de yüksek konforluluk seviyeleridir.
Ülkeler sıfır kaza ve sıfır emisyona ulaşmak için kapsamlı
bir dönüşüm içerisindedir. Gelişmiş ülkelerin sıfır
emisyon planları, otomotiv sektörünün geleceğini de
doğrudan etkilemektedir. Çin de “0” emisyon planını
açıklamış bulunuyor, elektrikli araçların üretilmesi için
benzinli araç satışlarını yasaklayacağını dile getiriyor.
İngiltere, Almanya, Norveç ve Fransa benzinli ve dizel
araç kullanımını yasaklayacağını açıkladılar. Onları takip eden farklı ülkeler de var.
Çift güç kaynaklı (hibrit) motorlu araçları elektrikli
araçların gelişimi ve alternatif yakıt/enerji kaynaklarının kullanımı izlemektedir.
Üreticilerin sıfır kazaya ve daha az yakıt kullanımına
ulaşabilmek için yaptıkları çalışmalar AR-GE faaliyetleri içinde önemli bir yer kaplamaktadır.
Teknoloji firmalarının da pazara girmesi otonom araçların geliştirilmesi ile ilgilidir.
“Bağlanabilirlik” ve “sayısallaşma/dijitalizasyon”un gelişimi, araçların aynı zamanda birer veri merkezi olacağını göstermektedir. Söz konusu gelişim; otonom

•

•

•

•

•

sürüş, yollar ve aydınlatma direklerinin de bu bağlamda ele alınmasını gerektirmektedir. Böylece sektör
kavramsal bir dönüşüme de uğrayacaktır.
Önümüzdeki yıllarda araçlara ileri düzeyli algılayıcı
(sensör), lazer, kamera, GPS, ağ bağlantı ve karar verme gibi cihazlar entegre edilerek sürücünün yerine
karar alabilen yapay zekâya sahip araçların üretilmesi
planlanmaktadır.
Teknoloji şirketlerinin sektöre girişi ve yarattığı yıkıcı
etkiler yenileşim türünü de değiştirmektedir ve otomotiv sektörü AR-GE faaliyetlerinin merkezine dönüşmektedir.
Akıllı üretim teknolojilerinin kullanılması, üretimin sayısallaşması (dijitalize olması) tedarik zincirindeki verimsizliklerin giderilmesini olumlu olarak etkilemektedir.
Ürünün ötesinde üretim biçiminde dönüşümler yaşanmaktadır. Nesnelerin interneti17 ve 3 boyutlu yazıcı18 ve robot teknolojilerini en yoğun kullanan sektör
otomotivdir. Türkiye’nin değer zincirindeki konumu
düşünüldüğünde üretim teknolojilerindeki dönüşümün Türkiye’deki otomotiv sanayi üzerindeki etkisi
daha da büyük olacaktır.
OEM’ler geçmişte tedarikçilerinden tam zamanında,
uygun nitelikte ve ucuz ürün talep etmeleri nedeniyle, tedarikçilerinin değer zincirinin imalat halkasında
kalarak uygunluk değerlerinde imalat yapabilme yetisi kazanmalarını sağlamışlardır. Bugün gelinen aşamada tedarikçilerinin AR-GE ve yenilikçi bir yetkinlik
kazanmalarını da istemektedirler.

Nesnelerin interneti: İngilizcesi Internet of Things (IoT)
3 Boyutlu Yazıcı: İngilizcesi 3D printer
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Türkiye Otomotiv Sanayi
Bölüm 2
Türkiye’nin otomotiv sanayisi otomobillerin (binek oto),
minibüslerin, pikapların, hafif/ağır kamyonların üretimini
içermektedir ve demir-çelik gibi, petro-kimya gibi, lastik,
cam ve elektronik sanayileri gibi temel sanayilerdeki yerli
faaliyetlerle bağlantılıdır. Türkiye'deki otomotiv sektörünün önemli özelliklerinden biri kendi örgütsel yetenekleri
ile uluslararası rekabet gücünü yakalayabilmiş olmasıdır.
Yaklaşık 1990'ların başlarına tarihlenecek bir dönemden
itibaren izlenen sanayi politikaları ile özgün tasarımların
geliştirilmesinin teşvik edilmesine ve yerli sanayide ARGE yeteneklerinin artırılmasının sağlanmasına odaklanılmaya çalışılmış, Onuncu Kalkınma Planı’na (2014-2018)
uygun olarak 2023’e kadar yerli katma değer oranının
artırılması, yeni çevre dostu teknolojilerin kazanılması,
ülke markasının bilinir ve güvenilir olması hedeflenmiştir. Buna karşın 90’ların son yılları ile günümüzde üretilen
araçlar karşılaştırıldığında, araçların üzerindeki parça ve
sistemlerdeki yerlilik oranı 90'lı yıllarda daha yüksektir.
Daha da önemlisi, Türkiye’den ihraç edilen parça, sistem
veya araçtaki yabancı katma değerin yerli katma değere
oranının 1’den büyük olmasıdır. İstenen durum bunun
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tersine; diğer ülkelerin ihracatında Türkiye’de yaratılan
katma değerin o ülkelerin yarattığı katma değere oranının birden yüksek olması ve ilaveten Türkiye’de sektördeki istihdamın artmasıdır. Bunu gerçekleştiremediğiniz
takdirde sektörde ısrarcı olmanın yararı yoktur. Bu sonuç,
diğer etmenlerin yanı sıra, önemli ölçüde teknolojideki
hızlı değişimin tanıttığı yeni teknolojilere hâkim olamamaktan kaynaklanmaktadır.
Otomotiv sektöründe; 2017 yılı ihracatı 23,9 milyar dolar, ithalatı 17,4 milyar dolar, yarattığı istihdam 218 000,
işletme sayısı 5 083, AR-GE merkezi 122, tasarım merkezi 14’dür. 2017’de toplam otomotiv üretimi yıllık bazda
%14,1, binek oto üretimi %20,2 artış göstermiştir. 2017
yılında ticari araç üretimi %3,3 ile sınırlı oranda artmıştır.
Türkiye'deki ticari araç sanayiinin büyük kısmını oluşturan kamyonet üretimi artışı bu dönemde yatay seyretmiştir. Ağır ticari araç üretimi ise çevre ülkelerde yaşanan belirsizliklerin azalması ve taşımacılık faaliyetlerinin
toparlanması paralelinde iyileşme kaydetmiştir [Tüik,
Girişimci Bilgi Sistemi-GBS,2017]. Türkiye'deki otomotiv
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sektöründeki OEM’ler; Anadolu Isuzu, Ford Otosan, Oyak
Renault, Tofaş-Fiat, Toyoto, Hundai Assan, Mercedes Benz
Türk, Türk Traktör, Man Türkiye, Temsa Global, Otokar,
Karsan, Honda Türkiye, Hattat Traktör, BMC, Güleryüz’dür.
Türkiye otomotiv sanayi üretimini 18 fabrikada sürdürmektedir. Türkiye’de 2017 Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe
kayıtlı toplam 22 325 033 adet araç bulunmaktadır. Son
30 yılda araç parkının tarihsel yıllık büyüme hızı %7,8 düzeyinde gerçekleşmektedir. 2017’nin ilk 10 ayında yapılan yatırımın, 1.658 milyon TL’si yabancı, 2.103 milyon TL’si
yerli yatırımlardan oluşmaktadır. 2017 yılı belge adedindeki yükseliş, son 10 yılda sektöre yapılan en büyük yatırımların 2013 yılında gerçekleştiği sonucunu değiştirmemektedir. Türk otomotiv sektöründe yatırımların büyük
bölümü yeni model üretimi için kapasite artırımlarından
kaynaklanmaktadır. Türkiye pazarına yönelik yapılan üretimin yanı sıra firmalar, Türkiye’yi Avrupa ile Orta Doğu ve
Kuzey Afrika pazarları için bir üs olarak görmekte ve yatırımlar bu çerçevede şekillenmektedir.
Türkiye’de yerli araç üretimi ile ilgili çabaların bir sonucu
olarak 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) koordinasyonunda Anadolu Holding, BMC, Kıraça
Holding, Türkcell ve Zorlu Holding, Türkiye’nin Otomobili
Ortak Girişim Grubu (OGG) olarak 3 fazdan oluşan, yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesi gerçekleştireceklerdir.
Orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı
elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil portföyü,
2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda seri üretime
geçecektir. Aracın yeni nesil trendleri yakalayabilecek ve
alternatif enerji kaynakları ile çalışabilecek nitelikte olacağı öngörülmektedir. Ancak Türkiye’de elektrikli araçlarla
ilgili başarılı başka prototipler de üretilmiştir. Bunlar genellikle insan kaynağı üniversite olan prototiplerdir.
Otomotiv yan sanayi, piramidal yapısının tabanına dağılan imalatçıları ile birlikte yaklaşık 5.000 firmayı içermektedir. Bunların arasında 500 firma ihracatçı konumundadır. Otomotiv yan sanayinin 2017 yılı ihracatı 9,8 milyar
dolardır. Toplam sektör büyüklüğünün yaklaşık 16-17
milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.
Bugün gelinen aşamada Türkiye'deki otomotiv tedarik
sanayi firmalarının, bazı kritik ürünler dışındaki tüm parçaları içeren ürün grupları, ülkemizde imal edilen araçların %80-90 oranında yerli katkı verebilecek biçimde imal
edilmesine imkân verecek çeşitliliktedir. Otomotiv tedarik sanayi, mamul üretim kapasitesi, mamul çeşitliliği ve
ulaştığı standartlar itibarıyla, Türkiye’de imal edilen taşıt

araçları için gerekli olan ve aşağıda listelenen parça ve sistemlerin tamamını karşılayabilecek düzeydedir:
-

Komple motor ve motor parçaları,
Aktarma organları,
Fren sistemleri ve parçaları,
Hidrolik ve pnömatik aksamlar,
Süspansiyon parçaları,
Koltuklar,
Emniyet aksamları,
Kauçuk ve lastik parçalar,
Şasi aksam ve parçaları,
Dövme ve döküm parçaları,
Elektrik ekipmanları ve aydınlatma sistemleri,
Aküler,
Oto camları.

Türkiye Otomotiv Sanayisinde AR-GE ve Yenileşim
Performansı
Türkiye otomotiv sektörü uluslararası değer zincirinde
kendisine uygun görülen imalat halkasında yetkinlik kazanma aşamasını değer zincirinin yüksek katma değerli
aşamalarına doğru taşımak doğrultusunda adımlar atmıştır. AR-GE çalışmalarının alt kırılımlarında (kavram geliştirme, tasarım, tasarım doğrulama testler prototip üretimi
vb) prototipten kavram geliştirmeye kadar tırmanmıştır.
Ancak bu açıdan tüm sektörün özellikle 1. kademe dışındaki tedarikçilerin henüz kat etmesi gereken uzun bir yol
bulunmaktadır. Üstelik imalat halkasında konuşlanılmış
olmasına ve makina imalat sanayisindeki iddiasına karşın
üretim teknolojilerine hâkim olma ve dördüncü sanayi
devrimiyle değişen imalat süreçlerine hâkim olma konusunda gerekli adımları atmamış gözükmektedir. İmalat
altyapısı satın alınacak veya yabancı teknoloji firmalarına
sipariş edilecek bir durum olarak değerlendirilmektedir.
Otomotiv sektörünün Türkiye’de AR-GE çalışmalarına
katkısı diğer sektörlere göre yüksektir. Ford Otosan ARGE merkezinde 1.350 kişi çalışmaktadır. Tofaş AR-GE merkezinde ise 600 kişi faaliyet sürdürmektedir. 5746 sayılı
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine Hakkında Kanun kapsamında otomotiv sektöründe; belgesi bulunan AR-GE merkezine ana sanayide
18 firma, yan sanayide 100 firma sahiptir. Tasarım merkezlerinin dağılımında ise ana sanayi 4, yan sanayi 9 tasarım
merkezine sahiptir.
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2016 yılında TÜBİTAK tarafından 90 otomotiv sanayi firmasına 22,8 milyon TL, KOSGEB tarafından 363 otomotiv
sanayi firmasına 6,6 milyon TL destek sağlanmıştır. Otomotiv sanayi TÜBİTAK desteklerinden en fazla yararlanan
sektörlerden biridir. Hibe desteklerinden otomotiv sektörünün aldığı pay %18,7'dir (bkz. Şekil 2.1).
Türkiye’de otomotiv ana ve yan sanayine AR-GE altyapısını oluşturacak ve ileri mühendislik çalışmalarını kapsayacak biçimde hizmet veren az sayıda laboratuvar mevcuttur. Aşağıda bu laboratuvarlar hakkında kısaca bilgi
verilmiştir.
-

-

ODTÜ-BİLTİR Merkezi Taşıt Güvenliği Birimi Hasarsız
Çarpışma Test Laboratuvarı, Ankara’da ODTÜ yerleşkesi içerisinde, kendi alanında Türkiye’deki tek, dünyada ise güncel teknolojik altyapıya sahip laboratuvarlardan biri olup taşıt güvenliği konusunda; araç
koltukları, emniyet kemerleri, ambulanslar için çok
sayıda hasarsız çarpışma testi gerçekleştirmektedir.
TÜBİTAK-MAM Araç Teknolojileri Laboratuvarı Hibrit ve Elektrikli Araç Mükemmeliyet Merkezi, Kocaeli
yerleşkesinde olup hibrit ve elektrikli araçlar ile ilgili,
enerji yönetim yazılımları, güç ve güç aktarma sistem
çözümleri, alternatif tahrik sistemlerinin geliştirilmesinin yapılması ve bu geliştirme çalışmaları kapsamındaki ilgili testlerin yapılması; akaryakıt ve yanma
sistemleri test ve analizleri, malzeme test ve analizleri,

dizel motor performans ve emisyon, yakıt ve yağ katkısı testlerinin yapılması konularında hizmetler vermektedir.
-

Ford Otosan'a tesisler dizel motor performans ve
emisyon ölçüm sistemlerine, özel test düzeneklerine,
tasarım stüdyosuna sahiptir.

-

Ford Motor firması ile Koç Holding arasındaki ortaklık
sonucunda İstanbul’da yeni bir AR-GE Merkezi kurulmuştur. Bu mühendislik merkezinin otomotiv sanayinin gereksinimi olan tüm mühendislik hizmetlerine
yanıt vermektedir.

-

TOFAŞ'a ait tesisler hafif araç motor performans ve
emisyon testleri, yol simülatörü, özel test düzenekleri
ve tasarım stüdyosuna sahiptir.

-

Otomotiv Araştırma Merkezi (OTAM), İTÜ teknoparkta
otomotiv endüstrisine özellikle yorulma, emisyon,
akustik alanlarında test ve teknik destek vermek
amacı ile OSD, TAYSAD ve OIB (Otomotiv İhracatçıları
Birliği) tarafından kurulmuştur. Bu tesis araç test,
motor test, mekanik test, titreşim ve akustik test,
uçucu emisyonlar, mekanik dayanım ve ömür test
laboratuvarlarına sahiptir. Yapılan testler kullanılan
cihazlar ve yazılımlar, otomotiv ana bilim dalından
gelen akademik kadrolar açısından Türkiye’nin en
zengin merkezidir.

Şekil 2.1 TÜBİTAK AR-GE Desteklerinin Sektörel Dağılımı
Kaynak: TÜBITAK-TEYDEB 2017 Verileri
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-

TSE Gebze Kalite Merkezi'ne ait tesisler aydınlatma
lambaları test düzeneklerine sahiptir.

-

2016’da TOSB Otomotiv Test Merkezi açılmıştır. Merkezin işletimi 2018’de BİAS Mühendislik'e devredilmiştir.
Merkezde dayanım-ömür, titreşim-akustik, emisyonperformans, çevresel testler, yazılım-otomasyon gibi
test sistemleri mevcuttur.

-

Türkiye’de otomotiv sektörüne hizmet veren Figes,
Hexagon gibi ileri mühendislik firmaları da bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen önemli merkezlerin dışında bölge üniversitelerinin ve özel şirket firmalarının da AR-GE merkezleri/laboratuvarları vardır.
Otomotiv sanayinde yaşanan teknolojik değişim ve dönüşüm ana sanayiden daha fazla otomotiv tedarik sanayinin karşısına yeni durumlar (değerlendirdiğiniz takdirde
fırsata çevrilebilecek tehditler) çıkarmaktadır. Bu durumu
odaklanan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği-TAYSAD özellikle “Güvenlik, Emisyon, Malzeme Hafifletme ve
Telematik-Infotainment” alanlarındaki yenilikçi teknolojilerin, Türkiye'deki otomotiv sanayisine sermayesine
kazandırılması kapsamında yeni politikalar ve stratejiler
sunmakta, bu stratejileri uygulama araçlarını tanımlamaktadır (bkz. Şekil 2.2).

Şubat-Mayıs 2018 tarihleri arasında BST Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Sanayi Zirvesi'nde19 Türkiye otomotiv tedarik sanayisi için söz konusu fırsatlar aşağıdaki
gibi özetlenmiştir:
1. Elektrikli Araçlar ve Batarya Teknolojileri
Dünya genelinde birçok gelişmiş ülke önümüzdeki yıllarda dizel yakıtlı araçların üretimini ve satışını durduracağını açıklamıştır. 2030 yılında toplam hafif araç satışının
%20’sinin, 2040 yılında da yaklaşık %50’sinin elektrikli
olacağı öngörülmektedir.
2. Otomotiv Elektroniği
Otomotiv teknolojisinin gelişimiyle birlikte, 1960 yılında araç maliyeti üzerindeki etkisi %1 dolaylarında olan
otomotiv elektroniği, günümüzde araç maliyeti üzerinde
%30-35 etkiye sahiptir. Yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri ile elektroniğin araç içindeki ağırlığının
daha da artması ve önümüzdeki 20 yıl içerisinde %50-70
mertebelerine ulaşması öngörülmektedir.
3. Otonom Araçlar ve Sürücü Destek Sistemleri (ADAS)
2030 yılında satılan otomobillerin %15’inin tam otonom
olması öngörülmekte olup otonom araç teknolojilerinde
kullanılan;
-

Algılayıcılar (sensörler)

Şekil 2.2 Türk Otomobil Tedarik Sanayinde Üzerinde Odaklanılması Önerilen Teknoloji Alanları
Kaynak: TAYSAD, 2018
16

Sanayide yüksek teknolojiye geçiş programı - Türkiye Sanayi Zirveleri (Şubat-Mayıs 2018)
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-

Elektronik Kontrol Üniteleri
Yazılım
5G ve V2X Teknolojileri
Radar ve Lidar
Monitörler gibi katma değeri yüksek teknolojilerin
yerli olarak geliştirilmesi önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

4. İleri Malzeme Teknolojileri
Çevreye yönelik artan duyarlılık, taşıtlardan kaynaklanan
emisyonların sınırlandırılmasına yönelik yasal yaptırımlar
ve elektrikli-hibrit araçların gelişimi, araç hafifleştirme çalışmalarına hız verilmesine neden olmakta ve henüz maliyet dezavantajı olsa da yeni nesil malzeme (kompozit,
karbon fiber, magnezyum-alüminyum alaşım) kullanımını teşvik etmektedir.
Zirvede ele alınan diğer iki önemli konu “Öncelikle Yerlileştirilecek Ürün Grupları” ve “Yüksek Teknolojiye Geçiş
Projeleri” olmuştur.
Öncelikle Yerlileştirilecek Ürün Grupları:
 Yeni Nesil Elektronik Fren Sistemi Donanım ve
Yazılımları,
 Sürücü Destek Sistemleri (Adas) - Otonom Araç
Sistemleri (Adaptif Hız Sabitleme, Şerit,
 Kontrol Sistemi, Otomatik Pilot vb),
 Multimedya ve Araç İçi - Dışı Görüntü Sistemlerine Sahip Radyo Teypler (Bilgi - Eğlence Sistemleri),
 Elektrikli ve Hibrit Araçlar İçin Batarya, Enerji ve Güç
Yönetim Sistemleri,
 Dijital Gösterge Panelleri.
Yüksek Teknolojiye Geçiş Projeleri:
1. Üretim Kapasitesinin Artırılması Amacıyla Sıfırdan Yeni
Yatırım Yapılması
 İç pazarın büyütülmesi,
 Hurda teşvikinin düzenli olarak uygulanması,
 Yeni yatırımlarda nakit hibe desteği verilmesi.
2. Yerli Sözleşmeli Üreticilerin Oluşturulması
 Uluslararası ölçekte özellikle ülkemizde üretimi
olmayan ve katma değeri yüksek araçların üretimine yönelik sözleşmeli üretici oluşturulması,
 Sözleşmeli üretime yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve ülkemiz koşullarına uygun model oluşturulmasıdır.
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Otomotiv Sektöründe Tehditler
Türkiye otomotiv sektörü, uluslararası değer zincirinde
kendisine uygun görülen “imalat halkasında yetkinlik kazanma aşaması”nı değer zincirinin yüksek katma değerli
aşamalarına doğru taşımak istemiştir. AR-GE çalışmalarının alt kırılımlarında (kavram geliştirme, tasarım, tasarım
doğrulama testler prototip üretimi vb) prototipten kavram geliştirmeye kadar tırmanmıştır. Ancak bu yönde
tüm sektörün, özellikle 1. kademe dışındaki tedarikçilerin
henüz kat etmesi gereken uzun bir yol bulunmaktadır.
Sektör yeni bir sanayi devrimi ile karşı karşıya olduğunun
farkındadır. Ancak, bazı ana firmalar dışında, firmaların
bu doğrultuda yol haritaları olduğunu söylemek güçtür.
Aslında Türkiye'deki otomotiv ana sanayi (OEM’ler) üçüncü sanayi devrimini yakalamıştır ve o dönemim teknolojilerine hakimdir. Bu konuda yapılmış saha araştırmalarında söz konusu hakimiyeti saptamak mümkün olmuştur.
Yan sanayi üçüncü sanayi devriminin kendisi için gerekli
teknolojilerine hâkim olmakta hâlâ sıkıntılar yaşamaktadır. Otomotiv sanayinin üretim altyapısında sayısallaşma
doğrultusunda gerekli adımları atacağı ancak dördüncü
sanayi devriminin getireceği yıkıcı etkiyi ve yeni üretim
dünyasını henüz kavramadığı da görülmektedir. Bu konuda ulusal bir strateji de sektörün önüne konmamaktadır.
Ama bazı enstitülerin veya kümeleşmelerin dikkati çeken
çalışmalarına da işaret buyurmak doğru olacaktır.
Birinci kademe tedarikçilerin bazıları uluslararası düzeyde
başarılıdır. Ancak kademeler aşağı doğru indikçe yan sanayi istenen uygunluk değerlerine sahip değildir. Bunun
nedenleri olarak; ana yan sanayi ilişkilerinin yetersizliği,
AR-GE çalışmalarına yeterli öz kaynak yaratılamaması, temel hammadde yetersizliği ve dışa bağımlılık, yeni araç
projelerinde ortak tasarım yetkinliğine sahip firma azlığı,
yeterli test merkezlerinin olmaması gibi sorunlar sıralanabilir.
Otomotiv sektörü piramidal yapısındaki tedarikçilerin gelişimi göz ardı edilerek sektörün istenen konuma gelmesi
söz konusu değildir. Dolayısı ile tedarikçilerin gelişiminin
önündeki engeller analiz edilmeli; tedarikçilerin üzerlerindeki üretim baskısından dolayı kaynaklarının AR-GE’ye
ayrılmasının mümkün olmadığı, gereksinim duyulan akademik bilgiyi edinme yollarının açık olmadığı vb konular
irdelenmelidir.
Bu nedenle üretildiği söylenen tedbirler biçimseldir. Türkiye’deki otomotiv sanayinin yakın gelecekte istenen
performansı göstermesinin önündeki en önemli engellerinden biri, belki de en önemlisi sektörde işbirliği yapma

53
kültürünün yerleşmemiş olmasıdır. Bu durum uzmanlaşma derinliğinin eksikliğinden de kaynaklanıyor olabilir.
Ancak rakiplerinin I4.0’a17 geçiş yaptığı küresel bir sektörde geleneksel işletmelerin teknoloji/bilişim firmaları ile
işbirliği yapmadan ayakta kalması imkânsız gözükmektedir. Dolayısı ile eski otomotiv firmalarının yanı sıra yeni
teknoloji/bilişim firmalarının güçsüzlüğü de dönüşümün
önünde engeldir. Yanı sıra kullanılan sayısal dönüşüm
teknolojilerinin yabancı bağımlılığı, üniversite sanayi iş
birliğinin güçsüzlüğü ve üniversitede ilgili teknoloji birikiminin/portföyünün yetersizliği de dönüşümün önündeki engelleri oluşturmaktadır.

Otomotiv Sektöründe Değişimin Tanıttığı Fırsatlar
Birinci bölümde de değinildiği gibi dördüncü sanayi devrimi yakın gelecekte değer yaratma konusunda büyük
ölçüde potansiyeli olan bir devrimdir. Getirdiği esneklik,
kalite ve hız geçmişle karşılaştırılamaz boyutlardadır. Bu
durum Otomotiv endüstrisini de derinden etkilemektedir. Yeni dönem teknolojilerin, işbirliklerinin, süreç yenileşiminin vb pek çok olgunun birlikte ele alınmasını gerekli
kılmaktadır. Örneğin, OEM’ler; müşteri veya araç geribildirimi eksikliği, büyük verinin değerlendirilmemesi nedeniyle ürün planlaması, daha yeni hizmetler veya piyasaya
tepki verme konusunda önemli fırsatlar kaybedebilirler.
OEM firması ve müşteri veya araç arasındaki doğrudan
etkileşim, müşteri tercihlerinin anlaşılmasına, ölçülmesine ve verimsizliklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
Otomotiv sanayindeki dönüşüm hem ürünün kendisinde hem üretim değer zincirinin kendisinde olmaktadır.
Firmalarda işletme giderlerini düşürürken, kalite ve üretkenliği geliştirmek süreç iyileştirmenin temel mantığıdır.
Örneğin bulut tabanlı bir PLM21 sistemi yanlış iletişimden kaynaklanan tedarik zinciri verimsizliğini ortadan
kaldırmaktadır. Tedarik zinciri boyunca prototip gözden
geçirme ve güncel bilgiler önemli tasarruflar sağlayarak,
tedarikçilerin son müşterilere rekabetçi teklifler sunmasına yardımcı olmaktadır. Bu “bulut”un ve “nesnelerin
interneti”nin (IoT) zaferidir. Kendi yetkinlikleri elverişli
olmayan araç üreticileri gerçek zamanlı hesaplama gücü
açısından güçlü yönlerinden yararlanmak için “bulut tabanlı ekosistem” ortaklarıyla çalışmaktadır.
Büyük veri analizi, otomotiv endüstrisinin mevcut zorlukları ortadan kaldırması ve müşteri beklentilerinin ötesine

geçme potansiyelinin başlangıç işaretidir. Müşteri davranışları, risk yönetimi, kaynak optimizasyonu ve süreç
iyileştirmesi; üreticilerin ilgili veri analizlerini kullandıkları dört kategoridir. Büyük veri22 analizi araç üreticilerinin
riskleri ve bunlara bağlı kayıplarını önlerken, araştırma
ve rehberlik yatırımlarını yapılandırmalarına yardımcı
olacak eğilimleri görmelerini de sağlamaktadır. Üretim
hattını tedarikçilere bağlayarak tüm paydaşlar, karşılıklı
bağımlılıkları, malzeme akışını ve süreç döngüsü sürelerini anlayabilirler. Pazara giriş süresi, stok yönetimi, varlık
kullanımı ve operasyonel (işlemsel) duruş süreleri; üretim
değer zincirindeki işlevsel alanlardaki analitik özelliklere
bağlıdır. Gerçek zamanlı verilere dayalı olarak tahmine
dayalı analitiğe erişim, üreticilerin sorunları oluşmadan
önce belirlemesini, envanter maliyetlerini düşürmesini
ve potansiyel olarak sermaye gereksinimlerini azaltmasını sağlamaktadır. "Tedarik zinciri analitiği" ayrıca üretim ekosistemi içerisinde planlama ve ürün izlenebilirliğine de yol açmaktadır. Bir sonraki adım, ekipmanın fiili
arızadan önce ne zaman ve nasıl başarısız olabileceğini
bulmak için proaktif bir yaklaşımın kullanıldığı “öngörü
analitiği”dir. Bunun getireceği yararlar, maliyetin düşmesi, süreç verimliliği ve etrafındaki ortamlardan kendi kendine öğrenme araçlarıdır. Otomobil sektöründe siber-güvenlik son derece önemli bir gelişim alanıdır.
Dikey ve yatay endüstri yakınsamasından kaynaklanan
yeni iş modellerinin ortaya çıkışı kaçınılmazdır. Örneğin
otonom araçların arkasında sağlık, zindelik ve refaha ulaşmanın bir marka farklılaştırıcısı haline gelmesi yatmaktadır. Dolayısı ile sağlık hizmetlerinin ve araç üreticilerinin
yakınsamalarının artması beklenmektedir.
Dönüşüm bizatihi ürünün kendisinde de olmaktadır. Yüksek hızlı, yüksek bant genişliği bağlanırlığı ve sonunda
araçta 5G’ye giden bağlantıların varlığından söz edilmektedir. Hedef, çeşitli algılayıcılardan (sensörlerden), son
derece ucuz cihazlarla veri toplama ve bunu analiz etme
yeteneğine sahip olmaktır. Dolayısıyla sürücü hizmetleri
ve araç oluşturma sürecinde; otomotiv OEM’leri müşterilerini mobilite çözümleri içeren isteklerini karşılayabilmek için bilişim/teknoloji şirketleri ile strateji geliştirmek
durumundadırlar. Bu nedenle dev bilişim şirketleri doğrudan otomotiv sektöründe yer almaktadır. Türkiye’deki
otomotiv sanayinin bu dev şirketlerden hizmet almaları
ne derece mümkün olacaktır? Bunun çözümü Türkiye’nin
yerel teknoloji şirketlerini desteklemekten geçmektedir.

I4.0: Endüstri 4.0 veya dördüncü sanayi devrimi.
İngilizce'de product lifecyle management ve Türkçe'de ürün ömrü döngüsü yönetimi.
22
İngilizce'de big data.
20
21
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3D baskı, robotik ve ColabIT (işbirlikçi IT) gibi
araçları kullanmak, OEM’lere veya tedarikçilere ürün
tasarımını geliştirmek ve geleneksel üretim ve tedarik
zinciri verimsizliklerini dönüştürmek için yardımcı
olmaktadır. Otomotiv sanayisi günün gereksinimleri
doğrultusunda karmaşık ürünlere, minimum teslimat
sürelerine, hammaddelere ve müşteriye özel ürünlere
yöneldikçe, sektördeki katılımcıların çoğunun bu geçişi
benimsemeleri kaçınılmazdır.
Sözü edilen dönüşüm/değişim görüldüğü gibi pek çok
fırsatı içermektedir. Örneğin, ulaşılan esneklik düzeyi ve
müşteriye özel ürün talebi otomobildeki ölçek sorununu
azaltacak gözükmektedir. Ulaşılan teknoloji seviyesi özellikle imalat ile ilgili yatırım maliyetlerine de olumlu etki
yapacaktır.

Ne Yapmalı?
Türkiye’nin ihracatının öncüsü olan otomotiv sektörünü
koruyabilmesi için tüm firmalarının dünya genelinde başlayan “dönüşüm planı”nın içinde yer alması gerekiyor. Ancak bu dönüşüm planına uyum sağlamak teknolojinin satın alınması ve dışa bağımlılık olarak anlaşılmamalıdır; bu
dönüşüm planı içerisinde yer almak AR-GE yatırımlarına
öncelik vermek ve yenileşimi (inovasyonu) kurum kültürünün bir parçasına dönüştürmekle mümkündür. Küresel
rekabetin imalat zincirinde konuşlanmış önemli oyuncularından olan Türkiye'deki otomotiv sanayisi için teknolojinin desteğiyle hayata geçirilen yenilikçi ve katma değeri
yüksek çözümler çok önemlidir. Dolayısı ile söz konusu
teknolojilere hakim olunmazsa (yani edinmek, içselleştirmek, yeniden üretmek sürecine, yani teknolojiyi öğrenme sürecine hakim olunmaz ise) ve böylece dönüşümün
içinde bir an önce yer alınmazsa, Türkiye ekonomisi için
olağanüstü önem taşıyan sektörün geleceği riske atılmış
olacaktır [10].
Öğrenilmesi gereken teknoloji alanları ana sanayiciler
için dördüncü sanayi devriminin ileri teknoloji alanları
iken, yan sanayiciler için üçüncü sanayi devrimi teknolojileri, hatta makina mühendisliği teknolojileridir. Dolayısı ile söz konusu teknolojilere hâkim olmak, bunun için
kamunun üreteceği doğru sanayi ve teknoloji politikalarının üretilmesi ve uygulama araçlarının (kümeleşme,
şebekeleşme, işbirliği ağ yapıları, işbirliği platformları vb
gibi) desteklenmesi yararlı olacaktır.
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Öte yandan Türkiye'deki otomotiv sektörü, sayıları giderek artan AR-GE merkezleri, tasarım merkezleri ve girişim
merkezleriyle, tasarımcıları, araştırmacıları, girişimcileriyle bir araya getirecek platformları yaratacak olanağa
sahip bulunmaktadır. Bu platformlar, ağ yapılar, kümeleşmeler gelişiminin yararlı araçları olacaktır.
Otomotiv sektörü; ekonomik aktivite, döviz kuru, taşıt
kredilerine uygulanan faiz oranı, petrol fiyatları ve özel tüketim vergisi (ÖTV) gibi dışsal (sektör dışı) parametrelere
karşın iç pazarını da büyütmeye çalışmaktadır. Ancak pazar büyüme oranlarının yıldan yıla değişimindeki dalgalı
seyri Türkiye’de üretim yapan mevcut firmaların yatırım
ve kapasite artışı planlarını olumsuz etkileyebilmektedir.
Sektördeki bilgi birikimi, tecrübe, geniş ürün yelpazesi,
yüksek ihracat potansiyeli ve Türkiye’nin coğrafi avantajlarından dolayı, otomotiv yan sanayi sektörü de yabancı
yatırımcılar için, yeterli olmasa da bir çekim alanı oluşturmaktadır.
Türkiye’deki otomotiv sanayisinin gelen bu devrime
uyum sağlaması, teğet geçmemesi için yeni fırsatları değerlendirmesi, yeniden yapılanması hayatta kalmasının
bir gereğidir:
 Yeni teknolojilerin getirdiği olanaklarla otomotiv
sektöründeki ölçek sorunu ortadan kalkacaktır, bu
otomotiv ana sanayici için bir fırsattır. Böylece sektör,
Newyork Taksi örneğinde olduğu gibi, rahatlıkla niş23
alanlara yönlenebilecektir.
 Geleceğin elektrikli otonom otomobillerinin ARGE’si büyük yatırımlar yerine daha küçük bütçeli
çalışmalarla gerçekleşebilecektir. Burada gerekli olan
“ileri mühendislik hizmetleri”nin, “bilişim ve elektronik
teknolojilerine hâkim insan kaynağı”nın varlığıdır.
Bu kaynağın en önemli merkezi üniversitelerdir.
Bazı üniversitelerin bu gereksinim alanlarına
yönlendirilmeleri, odaklanmaları yeni fırsatlara
ulaşmayı sağlayacaktır.
 Otomotiv sanayicileri teknoloji firmaları ile işbirliğine
gitmeyi başarabilirlerse yeni dünyada yerlerini alabileceklerdir. Küçük, yerel teknoloji firmalarını, örneğin
ODTÜ Teknopark'ta olduğu gibi, teknoparklarda bulmak mümkündür. Ancak bu küçük firmaların uygun
motivasyonu ve yönlendirilmesi önemlidir. Nitelikli
pek çok firma, girişimcilik adı altında tekil çalışmalara,
oyun sektörüne yönlendirilmektedir.
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 Otomotiv firmaları bu teknoloji firmalarının oluşturduğu bulut üzerinden pek çok hizmeti alabileceklerdir. Bu günümüzün onlara sunduğu bir fırsattır.
 Doğrudan yatırımlar ile otomotiv filiz firmalarına yatırım yapılabilir. Filiz teknoloji firmalarının ortaya çıkması ve bunlara destek verilmesi önemli fırsatlar yaratacaktır.
 Destekler işbirliği esasları üzerinde kurgulanmış tüm
politika uygulama araçlarına verilmelidir.
 Teknoloji politika araçlarının doğru kullanımı Türkiye’deki tüm sektörler için olduğu kadar otomotiv sektörü için de önemlidir.
 Araştırmacıların ve firmaların uluslararası yenilik ağlarına aktif olarak katılması desteklenmelidir.
 Dijital teknolojilerin mevcut sektörlerin üretkenliğini
artıracak şekilde yaygınlaştırılması durumunda Türkiye Avrupa'nın “üretim üssü” olarak uluslararası iş bölümündeki konumunu ve gelişmiş ülkeler ile aradaki
farkı koruyabilecektir. Ancak bu konuda odaklanılması sektördeki tüm aktörlerin kararlılığını taşımakta
mıdır? Bu husus irdelenmelidir. Üstelik imalat sektörünün yuvaya döndüğü şu günlerde Türkiye’nin hâlâ bu
şansı var mıdır? İrdelenmelidir.
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ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik
alanlarıyla sınırlıdır.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
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Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.
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Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.
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