
1ANMA

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2020  www.mmo.org.tr  

Prof. Dr. Nuri Saryal, ODTÜ Makina 
Mühendisliği Bölümü ilk öğretim üye-
lerinden biridir. Kendisini 1965 yılında 
üçüncü sınıflara verdiği Heat Power 
dersini alırken tanıdım. Bu tanışma, 
dersin hocası ile sınıfdaki bir öğrenci-
nin tanışması idi. Ertesi yıl, Nuri Hoca-
nın bir projesinde  yarı zamanlı olarak 
çalıştırmak üzere bir öğrenci aradığını 
duydum. 

Tanıştırmak üzere beni Nuri Hocaya 
götüren master öğrencisi bir abimi-
ze projenin konusunı sordum. Yanıt 
olarak “katı yakıtla ilgili” dedi. Ben de 
doğal olarak kömürle ilgili bir konu 
olduğunu düşündüm. Ancak testlerin 
yapıldığı binaya geldiğimizde proje 
konusunun kömürle bir alakası olma-
yan, roket katı yakıt ile ilgili olduğunu 
öğrendim ve çok heycanlandım. Bu 
Nuri Hocamla ikinci tanışmam ve iler-
deki mesleki kariyerimi etkileyen süre-
cin başlangıcı oldu.

Nuri Hocanın projesinin adı Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde türetilmiş bir 
kelime olan  ORDOT idi. Amacı, o sıra-
lar Almanyadan satın alınması düşü-
nülen Kobra isimli bir füze yerine ARGE 
yoluyla Türkiyede üretilecek özgün bir 
sistemin geliştirilmesi idi.

Projedeki görevim, komposit katı yakıt 
hazırlayıp roket motorunun test edile-
bilir hale getirilmesine yardım etmekti. 
Bir motor bir haftada hazırlanabiliyor 
ve test düzeneğine bağlanıp ateşleni-
yordu.Testi başlatma sinyalinden bir-
kaç saniye sonra bir patlama sesi duyu-
luyor ve test sona eriyordu.

Bu süreç yaklaşık bir yıl kadar devam 
etti. Bir gün, testin başlama sinyalinden 
sonra patlama sesi yerine roket moto-
runun normal çalışma sesi duyuldu ve 
test beklenen sonuçla tamamlandı. Bu 
testten sonraki bütün testler başarı ile 
sonuçlandı.

Bu noktada Nuri hocamdan en büyük 
dersimi aldım. Hoca, bir yıl süren ba-
şarısız testler döneminde moralini hiç 
bozmadan ve ekibinin moralini hiç 
bozdurmadan büyük bir azimle çalış-
malara devam ettirdi ve sonuçta başa-
rıyı yakaladı.

Bu çalışma ile Nuri Hoca, ilgililere, bu 
ülkede buna benzer teknolojilerin 
geliştirilmesi için yeterli iyi yetişmiş 
elemanların bulunduğunu ve gerekli 
yatırımların yapılması halinde kendi 
teknolojilerimizi geliştirebileceğimizi 
gösterdi. Ancak, bu konularda karar 
vericilerin ikna edilebilmesi çok zordu 
ve çalışmalar sona erdirildi.

Bu çalışmanın durdurulmasına rağ-
men, ORDOT projesi ile gösterilen ba-
şarının yarattığı etki sonucunda, 1972 
yılında TÜBİTAK tarafından, bugün 
SAGE olarak bilinen Savunma Sanayi 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ku-
ruldu ve bu gün büyük başarılara imza 
atmaktadır. 1990 ve 2000 li yıllarda 
SAGE Müdürü iken karar vericilere yeni 
proje kabul ettirmenin ne kadar zor ol-
duğunu ben de yaşayarak gördüm ve 
Nuri Hocamın gösterdiği azim ve ka-
rarlılık bana daima yol gösterdi.

Nuri Hoca tanıdığım en yürekli ve 
yurtsever insandı. Terörün kol gezdiği 
dönemde, ODTÜ’nün en zor zamanın-
da kendi hayatını ve ailesinin can gü-
venliğini riske atarak, kapatılmış olan 
ODTÜ’yü nasıl tekrar açıtığını hepimiz 
biliyoruz. Onun yurtseverlik anlayışın-
da , çok çalışmak ve ülke sorunlarına 
sahip çıkmak en önde gelen kavram-
lardı. ODTÜ’nün ülke için çok değerli 
bir kurum olduğunu ve sahip çıkılması 
gerektiğini savunurdu.

Nuri Hocamdan çok şey öğrendim ve 
kendisini hep örnek aldım. ODTÜ’ye ve 
ülkeye yaptığı katkıları her zaman ha-
tırlanacaktır.

Sevgili Nuri Hocam, seni her zaman 
sevgi ve saygı ile anacağız. 

ODTÜ’DEN BİR 
NURİ HOCA 

GEÇTİ
Prof. Dr. Ömer Anlağan

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü
Emekli Öğretim Üyesi

Nuri SARYAL
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2020 yılı Aralık sayısının konusu “Medikal Cihazlar“ olarak 
belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış beş yazıyla birlikte Anma,  Kitap Tanıtımı, Ba-
sın  Açıklaması, Haberler, Birlik’ten, Sanayi Analizleri, Eğitimlerimiz bölümlerine yer verilmiştir.

Medikal Cihazlar bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Ece Yıldız Öztürk ve Özlem Yeşil Çeliktaş ta-
rafından hazırlanan “Biyomimetik Teknolojiler: Çip Üstü Organ Platformları” başlıklı yazıdır. Ya-
zıda,  tıpta endüstride ve özellikle eczacılıkta preklinikten kliniğe geçişte devrim yaratan cip üstü 
organ sistemlerinin üretimi ve temel fonksiyonları, uygulamaları, ticarileşmesi ve geleceğe yönelik 
değerlendirmeleri anlatılmıştır.

Özgür Derman tarafından hazırlanan “Ortopedik Protez/ Ortez Tasarım Projelerinde Tıbbi Ci-
haz Sektörü Mevzuatı İle ISO Standartlarının Yeri Ve Etkisi” başlıklı ikinci yazımızda, ortopedik 
protez-ortez sektöründe uyulması gereken yasal mevzuatlar ve standartlar, standartlardan gelen 
zorunlu testler, tasarım süreçlerine sistem mühendisliği ve proje yönetim prensiplerinin yansıtılma-
sı anlatılmıştır.

Medikal Cihazlar konulu sayımızın üçüncü yazısı Özge Akbülbül, Gökhan Özdemir, Mert Şener, Aysun 
Baltacı tarafından hazırlanan “Elektromanyetik Katater Yönlendirme Sistemleri ve Bronkosko-
pi” dir. İnsanlığın en büyük sağlık sorunlarından kalp rahatsızlıkları ve başta akciğer olmak üzere 
çeşitli kanserler için her geçen gün teşhis ve tedavi anlamında yeni gelişmeler yaşanmaktadır.  Bu 
rahatsızlıkların kimi zaman tedavisinde kimi zaman teşhisinde birçok engel ve ciddi komlikasyon 
riskleri bulunmaktadır. Bu yazımızda, bu riskleri en aza indirgemek amacıyla geliştirilen teknolojiler 
anlatılmaktadır.

Ruşen Sözer tarafından hazırlanan “Karbon Fiber Kompozit Malzemelerin Protezlerde” başlıklı 
dördüncü çalışmada, farklı kanat/ gövde konfigürasyonları için aerodinamik performans analizlerin 
panel metodu ile incelenmesi anlatılmaktadır.

Medikal Cihazlar bölümünde yer alan yazılarımızın beşincisi,  Taha Beşer tarafından hazırlanan 
“Hastanelerin Akciğerleri” başlıklı yazıdır. Yazıda, birebir insan sağlığıyla ilgili olması sebebiyle 
ileri teknoloji ve ciddi bir mühendislik çalışması gerektiren medikal gaz sistemlerinin standartları, 
tasarımları anlatılmıştır. 

Anma bölümünde, Aralık ayı içerisinde yitirdiğimiz Prof. Dr. Nuri Saryal, Prof. Dr. Ahmet Acar ve TTMD 
Onursal Başkanı ve Kurucusu Celal Okutan’ın anmalarına yer verilmiştir.

Kitap Tanıtımı bölümünde Prof. Dr. Alp Esin tarafından hazırlanan “İSG Mevzuatını Uygulama”adlı 
teknik kitaba yer verilmiştir.

Basın Açıklaması bölümünde,  Odamız ve Türk Tabipleri Birliği tarafından 19 Aralık 2020 tarihinde 
Gaziantep’te yaşanan hastane yangını için yapılan ortak açıklamaya yer verilmiştir.

Haber bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından “Yapı Malzemeleri  
Ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” ve değiştirilen “Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği hak-
kında 18 Aralık 2020 tarihinde yapılan açıklama ve “ Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansma-
nının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”  hakkında 26 Aralık 2020 tarihinde yapmış olduğu açıkla-
maya yer verilmiştir.

Birlik’ten bölümünde Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için 2021 yılı asgari ücret haberi ve 
“TMMOB TBMM’nin Depreme İlişkin  Kurduğu Komisyona Katılarak Sunum Yaptı” başlıklı habere 
yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri Bölümünde, Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan “Ala-
caklı Kapıda, Borçlular Darda (65)” başlıklı yazı ile mühendislerimize yönelik Aralık ayı içerisinde 
gerçekleştirilen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir;  yazı, yeni ürün tanıtımları, rek-
lam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar dili-
yoruz.

                                                                       TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Aralık ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Ankara 21-27 Aralık 2020

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Bursa 14-18 Aralık 2020

Asansör Mühendis Yetkilendirme 
Ankara 25-27 Aralık 2020

İstanbul 18-20 Aralık 2020

Asansör Avan Mühendis Yetkilendirme
Ankara 5-6 Aralık 2020

İstanbul 26-27 Aralık 2020

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı İstanbul 24-27 Aralık 2020

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu İstanbul 17-20 Aralık 2020

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Ankara 10-12 Aralık 2020

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
İstanbul 23-27 Aralık 2020

Konya 07-11 Aralık 2020

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme* İstanbul 10-13 Aralık 2020

Güneş Enerjisi Santrali Temel Eğitimi İstanbul 12-13 Aralık 2020

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme İzmir 19-20 Aralık 2020

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* İzmir 21-24 Aralık 2020

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri Mühendis Yetkilendirme Ankara 14-18 Aralık 2020

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme İstanbul 5-6 Aralık 2020

Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme İstanbul 19-21 Aralık 2020

Şantiye Şefliği

İzmir 15-17 Aralık 2020

İstanbul 4-6 Aralık 2020

Eslişehir 21-23 Aralık 2020

Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme İzmir 28-30 Aralık 2020

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) Bursa 16-18 Aralık 2020

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi Mersin 03-04 Aralık2020
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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 2021 

YILI ASGARİ ÜCRETİ 5750 TL OLARAK BELİRLENDİ

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 
alınan karar uyarınca ücretli çalı-

şan Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cıları Asgari Ücreti 2021 yılı için brüt 
5750 TL olarak tespit edildi.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hü-
kümlerine dayanarak, TMMOB Ana 
Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin ve 
Bağlı Odaların Amaçları" maddesi 
uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Ku-

rulu tarafından açıklanan Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 
2021 yılı için brüt 5750 TL olarak tespit 
edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 3 Ara-
lık 2020 tarihli toplantısında "Ücret-
li çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları için 2021 yılı ilk işe giriş bil-
dirgesinde baz alınacak asgari brüt 
ücretin 5750 TL olarak belirlenmesine; 
Odalarınca belgeli çalışmanın koşul 

olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki 

deneyimin arandığı alanlarda, şantiye 

şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği 

uzmanlığı, yapı denetim elemanı, da-

imi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. 

hizmetlerde asgari ücret uygulanma-

yacağını, bu durumda olan mühendis, 

mimar, şehir plancılarının ücretlerinin 

alınan sorumluluk gereği belirlenen 

asgari ücretinin üzerinde olmasına" 

karar verildi.
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TMMOB TBMM'NİN DEPREME İLİŞKİN KURDUĞU 
KOMİSYONA KATILARAK SUNUM YAPTI

TMMOB TBMM Depreme Karşı Alı-

nabilecek Önlemlerin ve Deprem-

lerin Zararlarının En Aza İndirilmesi 

için Alınması Gereken Tedbirlerin Be-

lirlenmesi amacıyla kurulan Meclis 

Araştırması Komisyonunun 22 Aralık 

2020 tarihinde gerçekleştirilen top-

lantısına katıldı.

Komisyona katılan TMMOB Heyetin-

de TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 

Selçuk Uluata, HKMO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali İpek, HKMO Yönetim Ku-

rulu II. Başkanı Ayhan Erdoğan, HKMO 

Genel Sekreteri Murat Türüdü, İMO 

Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, 

İMO Genel Sekreteri Serap Dedeoğlu, 

JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 

Demirbaş, JFMO Yönetim Kurulu II. 

Başkanı Mehmet Kemal Öztürk, JMO 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 

JMO Deprem Danışma Kurulu Başka-

nı Prof. Dr. Okan Tüysüz, JMO Genel 

Sekreteri Deniz Işık Gündüz, Mimar-

lar Odası Yönetim Kurulu II. Başkanı 

Cüneyt Zeytinci, ŞPO Yönetim Kurulu 

Başkanı Gencay Serter yer aldılar.

Komisyon açılışı ardından TMMOB adı-

na ilk konuşmayı II. Başkan Selçuk Ulu-

ata yaptı. Uluata konuşmasında Birlik 

görüşlerini ve değerlendirmelerini 

paylaştı. Konuşma ardından TMMOB 

ve bağlı Odaların Yöneticileri meslek 

alanlarına ilişkin sunumlar yaptılar. Su-

numlar ardından komisyon üylerinin 

sorularına cevaplar verildi.

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek 

Önlemlerin ve Depremlerin Zararla-

rının En Aza İndirilmesi için Alınması 

Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Mec-

lis Araştırması Komisyonununda yapı-

lan sunumlara linkteki (https://www.

tmmob.org.tr/sites/default/files/ko-

misyon_tutanaklari-son.pdf) tutanak-

tan ulaşabilirsiniz.
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PROF. DR. AHMET ACAR'I KAYBETTİK

Değerli bir bilim insanı, 2006-2018 yılları arası ODTÜ Rektörlüğü görevini 

sürdürmüş, ODTÜ'nün son seçilmiş Rektörü, Prof Dr. Ahmet ACAR'ı geçirdiği 

kalp krizi nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Acar'ın 29 Aralık 2020 tarihinde ODTÜ Rektörlüğü önünde 

yapılan cenaze törenine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi S. Melih Şahin katıldı.
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10 BASIN AÇIKLAMASI

GAZİANTEP’TEKİ HASTANE YANGINI İHMALLER 
SONUCUDUR

19 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep’te bir özel hastanede Covid-19 yoğun 
bakım ünitesinde yüksek akımlı oksijen cihazının alev alması sonucu oluşan 
yangın ile ilgili olarak Odamız ve Türk Tabipleri Birliği ortak bir açıklama 
yaptı.

19 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep’te 
bir özel hastanede Covid-19 yoğun 
bakım ünitesinde yüksek akımlı oksi-
jen cihazının alev alması sonucu olu-
şan yangında 12 vatandaşımız ölmüş, 
çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştır. 
Pandemide gerekli tedbirlerin zama-

nında alınmaması sonucunda hasta-
nelere başvuru sayıları ciddi oranda 
artmış, pandeminin ağırlaşması ile 
birlikte birçok hastanede yoğun ba-
kımlarda doluluk oranları yüzde 100’ü 
geçmiştir. Sağlık Bakanlığı veya hasta-
ne idareleri tarafından bir çok boş alan 

yoğun bakım yapılarak sorun çözül-
meye çalışılmıştır. Yoğun bakımlarda 
yeterli sağlık personelinin olmaması, 
tıbbi cihazların kontrolunun zamanın-
da yapılmaması, yatak sayısından fazla 
sedyelerde hasta yatırılması nedeniyle 
tıbbi cihazların aşırı kullanımının getir-
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diği yıpranma, teknik altyapısı olma-
dan yeni tıbbi cihaz eklemeler, yeterli 
sayıda personel olmamasının veya 
aşırı çalışmanın getirdiği dikkatsizlik, 
oksijen terapi cihazlarının yangına ve 
başka felaketlere neden olabileceği 
bilinmesine rağmen bunlara göz yu-
mulması bu tür kazaların daha da art-
masına neden olabilecektir.

Yangının çıktığı hastanenin, iş sağlığı 
ve güvenliği bakımından gerekli ön-
lemleri alıp almadığı, Sağlık Bakanlığı 
tarafından gerekli denetimlerin yapılıp 
yapılmadığı henüz kamuoyuna açık-
lanmamıştır. Basına yansıyan bilgiler, 
Covid-19 hastalarının tedavisinde yay-
gın olarak kullanılan yüksek akışlı oksi-
jen terapi cihazlarının yangın çıkardığı 
yönünde çok sayıda hastaneden Sağ-
lık Bakanlığına bildirim yapıldığı ancak 
cihazların kullanımına devam edildiği 
yönündedir.

İlk tespitler, yangının bir patlamadan 
değil yüksek akış nazal oksijen terapi 
tedavisinde kullanılan cihazdan kay-
naklandığı yönündedir. Bu cihaz yo-
ğun bakım ünitelerinde hastanenin 
medikal gaz hattına bağlanarak oksi-
jen temin etmekte, iç ortamdan aldığı 
filtrelenmiş hava ile istenen/ayarlanan 
oranda karıştırılıp şartlandırılarak uy-
gun sıcaklık ve nem sağlanmakta; bu 
hava, hastaya istenen miktarda oksijen 
uygun nem ve sıcaklıkta verilmektedir.

Covid-19 ile birlikte yoğun bakımlar-
da hayat kurtaran yüksek akımlı oksi-
jen cihazlarının kullanımının artması, 
beraberinde riskleri de getirmiştir. 
Sağlık Bakanlığı’nın bu yangından 
beş gün önce söz konusu cihazların 
kullanımı için yayımladığı genelge ile 
olaysonrası yaptığı açıklama, cihazla-
rın kullanımıyla ilgili önceden de cid-
di sorunlar olduğunu göstermektedir. 

Nitekim Sağlık Bakanlığı’nın İl Sağlık 
Müdürlükleri’ne göndermiş olduğu 
14 Aralık 2020 tarihli yazıda; kullanıla
ncihazlarınfaydaları,risklerivedikkated
ilmesi gereken noktalar belirtilmiştir. 
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı söz 
konusu genelgede, “Personel değişim 
sıklığından kaynaklı kullanım eğiti-
mi yönünden eksik kalmış olan kul-
lanıcılara verilen eğitimlerin, cihazın 
kullanım kılavuzunda belirtilen hu-
susları içerecek şekilde tekrarlanması” 
istendiği ve söz konusu cihazla ilgili 
“Haznenin tam oturmaması durumun-
da, ısıtıcı tablanın alt bölümünün sıvı 
izolasyonunun tam sağlanmamasın-
dan kaynaklanabilecek sıvı teması ile 
kıvılcım oluşabilir ve oksijen akışı se-
bebiyle parlama ve yangına sebebiyet 
verebilir” denilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 5. Maddesinde işverenin 
güvenlikle ilgili her türlü önlemi alma 
ve gerekli personeli çalıştırma yüküm-
lülüğü vardır. Bunun yanı sıra yoğun 
bakım ile ilgili standartlarda ve özel 
hastaneler yönetmeliğinde cihaz ba-
kımı ve Sağlık Bakanlığı’nın denetim 
ve bakım sorumlulukları mevcuttur. 
Sağlık Müdürlüğüve Sağlık Bakanlığı 
bu denetimleri yapmakla yükümlü-
dür. Ancak facianın yaşandığı hastane 
tarafından cihazın denetiminin ve kul-
lanımı için gerekli eğitimlerin verilip 
verilmediği henüz bilinmemektedir.

Bu noktada aşağıdaki sorulara yanıt 
verilmesi sonraki olası olayların önlen-
mesi için hayati derecede önem arz 
etmektedir.

• Bu yangına yol açtığı belirtilen ci-
haz Türkiye’de nerelerde ve hangi 
sayıda kullanılmaktadır? Dolayı-
sıyla daha ne kadar hasta ve sağlık 
çalışanı tehlike altındadır?

• Salgının dokuzuncu ayının doldu-
ğu göz önüne alındığında Sağlık 
Bakanlığı’nın kazadan sadece bir-
kaç gün önce gönderdiği uyarı 
niteliğindeki yazısı geç kalmış bir 
yazı değil midir?

• Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yazısında 
belirtilen yangınlar ne zaman ve 
hangi hastanelerde olmuştur? Bu 
yangınlar üzerine ilgili cihazı kul-
lanan hastanelerin bilgilendiril-
mesi ve sorunlu cihazların güvenli 
cihazlarla değiştirilmesi gerekmez 
miydi?

• Bu sistemlerin bakım ve işlet-
mesi ile periyodik kontrollerinin 
düzenli yapılması, çalışır ve her 
an göreve hazır halde olması ge-
rekliliğinden hareketle bakım ve 
kontrolleri düzenli yapılmakta 
mıdır? Yangın algılama ve önleme 
sistemleri çalışmakta mıdır?

• Covid-19 servisinde çıkan yangın, 
cihazın kullanımından mı, per-
sonel eksikliğinden mi, personel 
yorgunluğundan mı kaynaklan-
maktadır? Personelin mesleki eği-
timi var mıdır, varsa yeterli midir?

• Salgın döneminde başka servis-
lerden yoğun bakımlara aktarılıp 
görevlendirilenlere bu cihazla il-
gili gerekli eğitim verilmiş midir, 
verilmekte midir?

• “Hizmet alımı” denilen taşeron 
personelin mesleki eğitimi var mı-
dır?

• Bu cihazlar üzerinde üretici-itha-
latçı firmanın güvenilirliği ve so-
rumluluğu nedir?

• Bakanlığın yazısında da belirtildi-
ği gibi ciddi riskler barındıran bu 
cihazla ilgili geçtiğimiz süreçte 
başka hastanelerde de yaşanan 
olumsuzluklar var mıdır?



 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2020  www.mmo.org.tr

12

Bu durum bir kez daha İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliğinin ne kadar önemli ol-
duğunu ve sağlığın çok tehlikeli ve 
ağır işler sınıfında olmasının ne denli 
haklı bir gerçeklik olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Sağlık emekçileri Covid-19 
pandemisiyle savaşırken, hem hasta-
lanma ve yaşamlarından olma riskiyle 
hem de böylesine can güvenliklerini 
tehdit eden patlama vs. gibi fiziki teh-
likeler ile karşılaşmaması için gerekli 
önlemler alınmalıdır. Pandemide yo-
ğun bakım ünitelerinin gereken niteli-
ğe sahip tıbbi ekipmanla, yetişmiş ve 
yeterli sayıda sağlık çalışanı ile üretilen 
bir hizmet olduğu unutulmamalıdır. 
Bu nedenle kamu veya özel hastane-
lerindeki doluluk oranları gözönüne 
alınarak yoğun bakımlarda çalıştırılan 
sağlık personellerinin sayıları acilen 
arttırılmalı, çalışma saatleri azaltılmalı, 
tıbbi cihazların kontrol sıklığı arttırıl-
malı, tıbbi cihazlara bakan personeller 
yeniden eğitimden geçirilmelidir.

Buna benzer sorunlar hemen her alan-
da olduğu gibi sağlık hizmetlerinde 
can güvenliği ve hizmetin tamlığının 
ancak koruyucu sağlık hizmetleri, ka-
mucu anlayış ve uygulamalarla sağla-
nabileceğini göstermektedir.

Diğer yandan önemle belirtmek is-
teriz ki:

• Toplu kullanıma açık binalar ve 
özellikle hastanelerde tesisatların 
işletilmesinden sorumlu, hastane 
tesisatları konusunda uzman en 
az bir makina mühendisi istihdam 
edilmelidir.

• Teknik personel dahil hastaneler-
de çalışan bütün personelin başta 
iş güvenliği olmak üzere eğitimli 
olması gerekmektedir.

• Tüm hastaneler acilen ilgili meslek 
odaları tarafından denetlenmeli, 
denetimlerde eksiklikleri tespit 
edilen hastanelerin iyileştirme ça-
lışmaları planlı bir şekilde süratle 
yapılmalıdır.

• Özelleştirme, serbestleştirme 
politikalarının bir parçası olan 
hastane hizmetlerinin taşeron-
laştırılması uygulamasından vaz-
geçilmeli; sağlık sistemi kamucu 
sağlık ve güvenlik kurallarına göre 
yeniden düzenlenmelidir.

Gaziantep’te yaşanan aşırı yoğun ça-
lışmanın, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve 
ihmaller zinciri sonucu gelişen bu 
olayda hayatını kaybeden vatandaş-
larımıza birkez daha başsağlığı ve ya-
ralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. 
Böyle üzücü ve vahim benzer olayların 
tekrar yaşanmaması için tüm önlem ve 
tedbirlerin acilen alınması gerektiğini, 
bu olayın tüm yönleriyle araştırılma-
sını, aydınlatılmasını ve sorumluların 
yargı önüne çıkarılarak hesap verme-
lerini talep ediyoruz.

 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi      

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu
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MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI VE 
YETKİLERİNİ KORUYACAĞIZ!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan “Yapı Malzemeleri 

ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeli-
ği” 11 Aralık 2020 tarih ve 31331 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir. Aynı tarihte Yapı Dene-
tim Uygulama Yönetmeliği’nde de de-
ğişiklik yapılarak bu yönetmelik içinde 
tanımlanmış olan yapı malzemeleri ve 
zemin laboratuvarlarına ilişkin tüm 
hüküm ve ekler kaldırılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 06 Hazi-
ran 2020 tarihinde söz konusu Yönet-
melik taslağını Birliğimize göndererek 
görüş istemiş, Birliğimiz de kapsamlı 

Yürürlüğe giren “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları 
Yönetmeliği” ve değiştirilen "Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği" ile 
meslektaşlarımızı ve meslek örgütlerimizi yapı denetim süreçlerinden 
dışlanmak istenmesine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

bir inceleme yaparak taslağa ilişkin 
görüş ve değerlendirmelerimizi Ba-
kanlığa iletmiştir. 

Yönetmeliği incelediğimizde yaptığı-
mız değerlendirmelerin ve talepleri-
mizin hiçbir suretle dikkate alınmadı-
ğını üzülerek görmekteyiz. 

Söz konusu Yönetmelik de Bakanlığın 
bundan önceki mevzuat çalışmala-
rında da olduğu gibi kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları olan 
Birliğimizi ve bağlı odalarını mesleki 
faaliyetlerin denetimi süreçlerinden 
dışlayan bir anlayışla hazırlanmıştır. 
Yönetmelikte, laboratuvar kuruluşla-

rının ilgili meslek odalarından tescil 
belgesi almasına ve bu kuruluşlarda 
çalışan mühendisler

teknik elemanlara devreden hüküm-
ler, Bakanlığın bu doğrultudaki geçmiş 
yönelimlerinin aynen devam ettirildi-
ğini göstermektedir.

Bilimsel teknik esaslar yerine “ben yap-
tım oldu” anlayışıyla oluşturulan Yapı 
Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları 
Yönetmeliği derhal geri çekilmelidir.

Konunun takipçisi olacağımızı, Yönet-
meliğin taleplerimiz doğrultusunda 
düzenlenmemesi durumunda her 
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türlü demokratik ve hukuki hakkımızı 
kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşı-
yoruz.

Yönetmelikte “Deney yapan eleman” 
tanımında yer verilen “…veya yapı 
öğretmeni veya inşaat teknikeri veya 
geoteknik teknikeri veya inşaat tek-
nolojileri teknikeri veya hazır beton 
teknikeri veya yapı teknikeri veya yapı 
denetim teknikeri veya yapı teknisye-
nini” ibaresi ile bu alanda görev üstle-
nen mühendislerin mesleki yetkileri-
nin teknik elemanlara devredilmesinin 
önü açılmaktadır.

TMMOB Ana Yönetmeliği ve Meslek 
Odalarımızın Ana Yönetmelikleri/SMM 
Yönetmelikleri uyarınca ve açık yargı 
kararları gereğince mühendislik mes-
leğinin icra edildiği kuruluşların ilgili 
meslek odalarına kayıt olarak Büro 
Tescil Belgesi almaları ve her sene 
yeniletmeleri zorunludur. Yapı mal-
zemeleri ve Zemin Laboratuvarları 
da mühendislik hizmeti verilen özel 
hukuk tüzel kişilikleri olup bu hizmeti 
verebilmeleri için ilgili meslek odaları 
tarafından tescil edilmelidir. İlettiğimiz 

görüşte Yönetmeliğin bu çerçevede 
düzenlenmesi talep edilmiştir. Ancak 
yayımlanan Yönetmelikte bu hususa 
yer verilmemiştir.

Bakanlığa ilettiğimiz görüşte, Yönet-
meliğin 6. maddesinin 5. fıkrası ile 
düzenlenen, laboratuvarlarda hangi 
meslek disiplinlerinin görev üstlene-
bilecekleri ve çalışacak mühendisle-
rin hangi niteliği taşıyacaklarına dair 
hükümlere ilişkin olarak Yapı Denetim 
Uygulama Yönetmeliğinin son haline 
göre düzenleme yapılması önerilmiş-
tir.

Ancak yayımlanan Yönetmelikte “La-
boratuvarda yapı malzemesi kalite 
kontrolü için beton esas olmak üzere 
ilgili yapı malzemesi kalite kontrolü 
deneyleri konusunda en az üç yıl mes-
lek içi ihtisas alanında laboratuvar de-
netçi belgesine sahip inşaat mühen-
disi ile en az iki deney yapan eleman 
istihdam edilir. Bu koşullara ilave ola-
rak laboratuvarın kapsamında kimya-
sal deneylerin bulunması halinde ilgili 
yapı malzemesi kalite kontrolü deney-
leri konusunda en az üç yıl meslek içi 

ihtisas alanında laboratuvar denetçi 
belgesine sahip kimya mühendisi de 
istihdam edilir.” denilmek suretiyle 
kimya mühendislerinin kazanılmış hak 
ve yetkileri gasp edilmiş ve yıllardır 
yapı malzemeleri laboratuvarlarında 
inşaat mühendisleri ile birlikte görev 
üstlenen kimya mühendisleri devre 
dışı bırakılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
TMMOB ve bağlı Odaları ülkemizdeki 
imar uygulamalarını ve mesleki hiz-
metleri kamu yararı çerçevesinde izle-
mek ve denetlemek noktasında işbirli-
ği içinde çalışması gereken iki önemli 
kurumdur.

Ancak Bakanlık yaptığı mevzuat çalış-
malarında çoğu zaman Birliğimizden 
görüş istememekte, görüş istediğinde 
ise bu Yönetmelikte de görüldüğü gibi 
değerlendirmelerimizi dikkate alma-
maktadır. Anlaşılan odur ki Bakanlık 
Birliğimizden görüş isterken sadece 
kurum ve kuruluşlardan görüş isten-
mesi doğrultusundaki yasal yükümlü-
lüğünü yerine getirmeye çalışmakta 
ve yasak savmaktadır.

Bu tutumu son derece rahatsız edici 
bulduğumuzu ve bu davranış şekli-
nin devam etmesi durumunda kendi 
tavrımızı da gözden geçirmek zorun-
da kalacağımızı özellikle ifade etmek 
isteriz.

Bu bağlamda; ilgili Yönetmeliğin kamu 
yararı gözetilerek bilimin ve tekniğin 
temel ilkeleri çerçevesinde yeniden 
değerlendirilmesini talep ediyor, ko-
nunun takipçisi olacağımızı ve Yönet-
meliğin taleplerimiz doğrultusunda 
düzenlenmemesi durumunda yasal 
itiraz haklarımızı kullanacağımızı ka-
muoyu ile paylaşıyoruz.

 Emin KORAMAZ
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEKİ BASKI VE 
SINIRLANDIRMA POLİTİKALARINA SON VERİLSİN!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve içerdiği bazı maddelerle 
ülkemizdeki demokratik kitle örgütlerini iktidar vesayeti altına sokmayı amaçlayan 
“Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” 
hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 26 Aralık 2020 
tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Siyasi iktidarın toplumsal muha-
lefeti ve demokratik kitle örgüt-

lerini susturma ve sindirme politi-
kaları hız kesmeden devam ediyor. 
Bunun son adımlarından birisi de 
TBMM Genel Kurulu’nda görüşme-
leri devam eden “Kitle İmha Silah-
larının Yayılmasının Finansmanının 
Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” 
oldu.

İçerdiği bazı maddeleri yasanın 
amacına olduğu gibi, Anayasa’ya, 

Uluslararası Sözleşmelere ve de-
mokratik değerlere açık biçimde 
aykırı olan bu kanun teklifi, OHAL 
düzenini kalıcı bir hukuk rejimi ha-
line getiriyor.

Dernek ve vakıfların yardım toplama 
faaliyetlerine ve örgütlenme özgür-
lüklerine ciddi kısıtlamalar getiren 
kanun teklifiyle, tüm demokratik 
kitle örgütleri ve sivil toplum kuru-
luşları İçişleri Bakanlığı’nın vesayeti 
altına alınmak isteniyor.

Yasa teklifinde yer alan, kişi hak ve 

özgürlüklerini kısıtlayıcı, örgütlen-

me hakkına darbe vuran, demok-

ratik kitle örgütlerini siyasi iktidarın 

hedefi haline getiren maddeler geri 

çekilmelidir. Türkiye’de toplumsal 

dayanışma ilişkilerinin ve demok-

ratik hayatın ayrılmaz parçası olan 

kitle örgütleri üzerindeki baskı ve 

sınırlandırma politikalarına son ve-

rilmelidir.
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TTMD KURUCUSU VE ONURSAL BAŞKANI 

CELAL OKUTAN'I YİTİRDİK

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Onursal Başkanı ve Kurucusu, tesisat sektörüne büyük 
katkıları olan Celal Okutan'ı yitirdik.

Başımız sağolsun... Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz

Celal Okutan

1992 yılında Tesisat Mühendisleri Derneği’nin Kurucu Başkanlığını iki sene sürdürmüştür. Celal Okutan ülkemiz-
de proje müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlayan ve FIDIC esaslarında göre müşavirlik hizmet tanım-
larını yapan Türk Müşavir Mimarlık ve Mühendisler Birliği’nin 1990 ve 1994 dönemlerinde Genel Sekreterliğini 
yürütmüştür. Katıldığı uluslararası seminer, kongre ve sempozyumlarda sayısı yüzü aşkın teknik sunum gerçek-
leştirmiştir. Celal Okutan‘ın Mekanik Koruyucular (1963), İnşaat Sanayii’nde İş Emniyeti (1963), Kazanlarda İş Em-
niyeti (1963), Tekstil Sanayii’nde İş Emniyeti (1965), Çalışma Hayatında İş Emniyetinin Önemi ve Bazı Problemleri 
(1966), Yapı Teknolojisi’nde Nasıl ve Niçin Arayışları (2000), Görünüm 1 (2003) ve Görünüm 2 (2007) adlı sekiz 
kitabı bulunmaktadır. Celal Okutan sayısı 70’i aşan jüri çalışmasında görev almıştır.
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ALACAKLI KAPIDA, BORÇLULAR DARDA (65)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 65'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet
2018 ortalarından beri yaşanan küçülme, AKP rejiminin kredi musluklarını açmasıyla ve genişlemeci para politikalarıyla ha-
fifletilmeye çalışıldı.  Hem şirketlerin hem tüketicilerin krediye erişimi, özellikle kamu bankalarını kullanarak erişimi kolaylaş-
tırılarak kredi kullanımı özendirildi ve bu sayede ekonominin daha sert daralması önlenmek istendi. 2020 yılında GSYH’de ya 
yüzde 1 dolayında bir küçülme olacak ya da ekonomi küçülmeden, belki de yüzde 1 büyüyerek  yılı bitirmiş görünecek. 

Genişlemeci para politikası, bir ölçüde hedefe ulaşmaya yaradı ama geriye, hem şirketler he tüketiciler kesiminde borçluluk 
hızla arttı ve kredilerin geri dönüşü ile ilgili endişeler de çoğalmaya başladı. 

Pandemi gerekçesiyle, yeniden yapılandırılan krediler, yani tahsili gecikmesine rağmen, süresi uzatılan takipteki krediler  ile 
“top çevrildi” ama 2021, alacaklıların kapıya dayanacağı, borçluların uykularının kaçacağı bir yıl olmaya aday. 

Sadece son 12 ayda ya da son yılda kredi hacminin yüzde 40’ın üstünde artırıldığı görülüyor. Yurtiçi krediler 8 Aralık itibariyle 
3,7  trilyon liraya yükseldi. 2019 sonlarında 2,6 trilyon lira olan kredi stoku 1,1 trilyon TL lira arttı. 

Sektörel olarak bakıldığında miktarsal artışta ilk sıra tüketici kredileri ya da “Bireysel krediler”de. Tüketici kredileri 12 ayda 
yüzde 46 arttı ve 260 milyar TL daha kredi kullanıldı. 

Tekstil, metal ana ve gıda sektörlerinin ilk 3 sırayı aldığı son yılın 254 milyar TL’lik taze kredi kullanımında inşaat girdisi üreten 
otomotiv sektörünün her bir alt dalı 20 milyar TL’nin üstünde kredi kullandılar. Bunları, rafineri, kimya ve kauçuk alt sektörleri 
izledi.  

Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Ekim sonunda 166 milyar TL’ye 
yaklaştı. Tahsili gecikmiş alacaklar 2019 yılı sonunda toplam kredilerin yüzde 5,7‘si iken 2020 Ekim ayında tahsili gecikmiş 
alacakların toplam kredilere oranı yüzde 4,5’e geriledi. 

Ancak batık kredi oranındaki bu gerilemenin altında bankaların donuk alacaklarına ilişkin 90 gün olan asgari gecikme süre-
sinin, salgına karşı alınan önlemler kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 180 güne çıkarılmış olması, 
taksit öteleme ve yeniden yapılandırma uygulamaları yatıyor. 

Bu tolerans, takibe düşmesi muhtemel kredileri henüz batık göstermiyor. 2021’de aynı durumun devam mı edeceği yoksa 90 
gün uygulamasına geri mi dönüleceği henüz bilinmiyor. Bu, sadece batığı makyajlamak gibi okunabilir. 

Bundan sonra pandemi bitene kadar gelirler düşük olmaya devam edecek, buna karşılık kredi desteği de pek olamayacak. 
Bu durumda şirketler kendi başlarının çaresine nasıl bakacaklar? Sahiplerinin, ortaklarının şirkete sermaye koyması, olmadı 
küçülmeye gitmesi, yeni ortaklıklar kurması ya da şirketi satması, kısaca yeniden yapılanması, daha önce kriz, daralma dö-
nemlerinde deneyimlenmiş davranışlar. 

Kısacası, reel sektör için, en sancılı süreç başlıyor. Bu süreçte devlet şirketler için yönlendirici ve yol gösterici olursa sancı azalır, 
süre kısalır, dönüşümün maliyeti de düşer. Tersi, sert yaprak dökümleri olur. 
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çen yılın sonuna göre 5,5 milyar dolar 
azaldı. 

2019 yılı sonunda yüzde 103,3 olan 
mevduatın krediye dönüşüm oranı ise 
yüzde 103’e geriledi.  

Artan 1 trilyon liranın üstündeki kredi, 
son 1 yılın cari fiyatlarıyla 4,7 trilyon 
liralık GSYH’nin yüzde 21’i demek. Baş-
ka bir ifade ile ekonomiye GSYH’nin 
beşte birinden fazla para enjekte edil-
diği söylenebilir. Pandemi ile birlikte 
ikinci çeyrekte GSYH’nin daralmasının 
yüzde 10’da kalması ve üçüncü çey-
rekte yüzde 7’ye yakın büyümesinde, 
yılın da pek küçülmeden tamamlana-
cak olmasında bu anormal kredi en-
jeksiyonu en önemli etken. 

Uluslararası derecelendirme kuruluş-
ları, iktidarın bankaları aktif rasyosu 
ve benzeri yöntemlerle kredi vermeye 
zorlayarak yarattığı kredi genişleme-
sinin Türkiye’nin cari işlemler açığını 
artırarak dış finansman sorununu bü-
yüttüğüne ayrıca dikkat çekiyorlar. 

BDDK’nın bankaları kredi vermeye 
zorlamak için uyguladığı aktif rasyosu-
nu yılbaşından itibaren kaldıracak ol-
ması ve Merkez Bankası’nın da zorunlu 
karşılıkları kredi artışına bağlı olmak-
tan çıkarması nedeniyle, önümüzdeki 
dönemde kredilerin hem daha pahalı 
hale gelmesi hem de artış hızının azal-
ması söz konusu. 

Bütün dünyada pandeminin daraltıcı 
etkisine karşı, genişlemeci para politi-
kaları uygulanırken genişletilmiş mali-
ye politikaları, devletin nakit yardımla-
rı da buna eşlik etti. Ancak Türkiye’de 
AKP rejimi devlet yardımlarını en azda 
tutarak krediye erişimi kolaylaştır-
ma yolunu seçti. Pandemi sürecinde 
“sosyal kalkan “ adı altında Merkezi 
Bütçe’den ancak 8 milyar TL, İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan ise 36 milyar TL 
destek sağlandı. 

Nakdi yardımlar çok yeteriz kalırken 
pandemiye karşı alınan en büyük eko-
nomik önlem, ucuz ve bol kredi arzı 
oldu. Yüksek kredi artışı ile hem şirket-
lerin zor dönemi atlatabilmesi, borçla-
rını uygun koşullarda çevirebilmeleri, 
hem de tüketicinin bu zor zamanda 
kolayca borçlanması amaçlandı. Bu 
yolla, küçülme sınırlandırılabilecekti. 

Öncelik tüketici kredisinde

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 
Ekim ayı itibariyle son 12 ayın “Nakit 
kredileri (Takipteki kredilerden ayık-
lanmış kredi tutarı ) 1,1 trilyonluk artış 
ile yüzde 42,4 artış gösterdi. Sektörel 
olarak bakıldığında miktarsal artışta 
ilk sıra tüketici kredileri ya da bireysel 
kredilerde. 

Tüketici kredileri 12 ayda yüzde 46 
arttı ve 260 milyar TL daha kredi kul-
lanıldı. Böylece 822 milyar TL’ye çıkan 
tüketici kredilerinin toplam krediler 
içindeki payının yüzde 22’ye çıktığı an-
laşılıyor. Bireysel kredilerde 12 aydaki 
artışın yüzde 46’yı bulduğu anlaşılır-
ken bu kredi türlerinden en büyük ar-
tışın ihtiyaç kredilerinde, sonra konut 
kredilerinde gerçekleştiği görülüyor.

Tüketici kredilerindeki artışın benzeri, 
imalat sanayiinin alt dallarının kullan-
dığı kredide görüldü.

İmalat sanayiindeki firmalar Ekim 
(2019-2020) döneminde 254 milyar 
TL daha kredi kullanarak toplam kredi 
stoklarını 792 milyar TL’ye çıkardılar. 
Bu da toplam krediler içinde yüzde 
22’ye yakın bir pay demek. 

İmalatta kredide ayrıntılar

İmalat sanayiinde kredi kullanımında 
ilk sıranın tekstil-konfeksiyon sektö-
ründe olduğu görüldü. İmalattaki top-
lam 791 milyar TL’lik kredi kullanımı-
nın yüzde 17’si tek başına bu sektöre 
ait. Sektör, büyüklüğü itibariyle kredi 
kullanımında hep ilk sırayı öteden beri 

E konomide 2018 ortalarından beri 
yaşanan küçülme, daralma, kriz 

hali, AKP rejiminin kredi musluklarını 
açması ve genişlemeci para politika-
larıyla hafifletilmeye çalışıldı. Hem 
şirketlerin hem tüketicilerin krediye 
özellikle kamu bankalarını kullanarak 
erişimi kolaylaştırılarak, enflasyonda-
ki yüksek seyre aldırmadan indirilen 
kredi faizleri ile kredi kullanımı özen-
dirildi ve bu sayede ekonominin daha 
sert daralması önlenmek istendi. 2020 
yılında GSYH’de ya yüzde 1 dolayında 
bir küçülme olacak ya da ekonomi kü-
çülmeden, belki de yüzde 1 büyüye-
rek-  yılı bitirmiş görünecek. 

Genişlemeci para politikası, bir ölçüde 
hedefe ulaşmaya yaradı ama geriye, 
hem şirketler hem tüketiciler kesimin-
de (devlet ayrıca konu edilmelidir) 
borçluluk hızla arttı ve kredilerin geri 
dönüşü ile ilgili endişeler de çoğalma-
ya başladı. Pandemi gerekçesiyle, yeni-
den yapılandırılan krediler, yani tahsili 
gecikmesine rağmen süresi uzatılan 
takipteki krediler ile “top çevrildi” ama 
2021, alacaklıların kapıya dayanacağı, 
borçluların uykularının kaçacağı bir yıl 
olmaya aday. 

Kredi patlaması

Sadece son 12 ayda ya da son yılda 
kredi hacminin yüzde 40’ın üstünde 
artırıldığı görülüyor. Tüketici fiyat ar-
tışının yüzde 12 dolayında arttığı ha-
tırlandığında, kredilerdeki reel artışın 
dikkati çeken boyutlarda olduğu açık. 
Yurtiçi krediler 8 Aralık itibariyle  3,7 
trilyon liraya yükseldi. 2019 sonlarında 
2,6 trilyon lira olan kredi stoku 1,1 tril-
yon lira arttı. Yükseliş oranı yüzde 40 
ile rekor düzeyde.

Kredilerdeki 1,1 trilyon liralık artışın 
695 milyar liralık kısmı TL kredilerin-
den, 277 milyar liralık kısmı ise döviz 
kredilerinden (kur artışından) oluştu. 
Döviz kredileri, dolar cinsinden ise ge-
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alırken bu dönemde hem ihracat hem 
iç talepte sert düşüşler yaşanınca 46 
milyar TL daha kredi kullandı ve kredi 
borcu 135 milyar TL’ye çıktı. Sektörün 
12 ayda kredi stokundaki artış, yıllık 
boyutta yüzde 51’i geçti. 

İmalat sanayiinde kredi kullanımın-
da tekstil-konfeksiyona yakın tutarda 
131 milyar TL ile metal ana sanayii 
izledi. Demir-çelik üretimi ağırlıklı bu 
dalda hem ihracatta hem de iç talep-
te önemli gerilemeler yaşanınca sek-
törün firmaları ayakta kalabilmek için 
yeni kredi desteklerine ihtiyaç duydu-
lar. Metal ana sektörü 12 ayda 45 mil-
yar TL dolayında kredi kullandı ve kre-
di borcu stoku 12 ayda yüzde 52’nin 
üstünde artarak 131 milyar TL’yi geçti. 

Gıda sektörü de son 12 ayın en çok 
kredi kullanan üçüncü imalat sana-
yii alt dalı oldu ve imalatın kullandığı 
kredilerin yüzde 14’ünü oluşturan 28 
milyar TL’yi aşkın kredi gıda firmaları-
na verildi. 

Tekstil, metal ana ve gıda sektörlerinin 
ilk 3 sırayı aldığı son yılın 254 milyar 
TL’lik taze kredi kullanımında inşaat 
girdisi üreten alt dallarıyla  otomotivin 
her bir alt dalı 20 milyar TL’nin üstünde 
kredi kullandı. Bunları, rafineri, kimya 
ve kauçuk alt sektörleri izledi.  

Ticaret ve öteki dallarda 
kredi

Ekim 2019-2020 arası 12 ayda kullanı-
lan 1,1 trilyon TL’lik yeni kredide tüke-
tici ve imalat sanayiinden sonra üçün-
cü sırayı ticaret sektörünün aldığını ve 
bu son 12 ayda sektörün 146 milyar 
TL daha kredi kullanarak toplam kredi 
borcu içindeki büyüklüğünü 493 mil-
yar TL’ye çıkardığını görüyoruz. Ticareti 
takip eden sektör ise bekleneceği gibi, 
büyük bir durgunluk yaşayan inşaat 
sektörü oldu. İnşaatın Ekim 2019-2020 
arası 12 ayda 83 milyar TL yeni kredi 

kullandığı ve kredi borç stokunun 313 
milyar TL’ye çıktığı görülüyor. 

Batık krediler

Kredi genişlemesi madalyonunun öte-
ki yüzü batık ya da takibe düşen kredi-
ler. Alınan kredinin geri dönüşlerinde 
hızlı bir gerileme ve batık kredi oranın-
da ürkütücü bir artış gözleniyor. 

Zamanında ödenmediği için takibe 
alınan krediler Türkiye Bankalar Birli-
ği verilerine göre Ekim sonunda 166 
milyar TL’ye yaklaştı. Tahsili gecikmiş 
alacaklar 2019 yılı sonunda toplam 
kredilerin yüzde 5,7’si iken 2020 Ekim 
ayında tahsili gecikmiş alacakların 
toplam kredilere oranı yüzde 4,5’e ge-
riledi. 

Ancak batık kredi oranındaki bu ge-
rilemenin altında bankaların donuk 
alacaklarına ilişkin 90 gün olan asgari 
gecikme süresinin, salgına karşı alınan 
önlemler kapsamında 31 Aralık 2020 
tarihine kadar geçerli olmak üzere 180 
güne çıkarılmış olması, taksit öteleme 
ve yeniden yapılandırma uygulamaları 
yatıyor. 

Bu tolerans, takibe düşmesi muhte-
mel kredileri henüz batık göstermiyor. 
2021’de aynı durumun devam mı ede-
ceği yoksa 90 gün uygulamasına geri 
mi dönüleceği henüz bilinmiyor. Bu, 
sadece batığı makyajlamak gibi oku-
nabilir. 

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 
Ekim 2020 sonunda 166 milyar TL’ye 
ulaşan takipteki kredilerin yüzde 12,5’i 
tüketici kredilerinden oluşurken ima-
lat sanayisindeki batık kredi tutarı-
nın 31,3 milyar TL ile toplamın yüzde 
19’unu oluşturduğu görüldü. İmalat 
sanayinin kullandığı kredi stokunun 
791 milyar TL olduğu anımsandığın-
da, batık oranının yüzde 4 dolayına 
vardığı görülür. Ancak, burada yine, 

90 günlük gecikme ile batığa düştüğü 
halde, sürenin 180 güne çıkarılması 
nedeniyle, batık sayılmayan önemli bir 
kredinin potansiyel batık olduğunu 
anımsatmak gerekli. 

İmalat sanayiindeki batık kredilerin 
ağırlıkla tekstil-konfeksiyon, gıda ve 
matal ana sektörlerinde olması dikkat 
çekiyor. Elektrikli cihaz üretimi ve kau-
çuk-plastik sektörlerindeki batık kredi 
tutarı da dikkat çekiyor. 

İmalat sanayiinden sonra, ticaret ve in-
şaat sektörlerindeki batık kredi dikkat 
çekiyor. İnşaatta batık oranının şim-
diden yüzde 9’u geçtiği görülürken 
enerjide de oranın yüzde 6’yı geçtiği 
gözleniyor. 

KOBİ’lerde Kredi Alacağı

Yaşanan salgın sürecinden en fazla 
etkilenen küçük ve orta boy işletme-
lerin bankalara olan kredi borçları 4 
Aralık itibariyle 861 milyar TL’ye ulaştı.  
Başka bir ifade ile 3,6 trilyon TL’lik kre-
di stokunun dörtte birine yakını KO-
Bİ’lere ait. Kredi borcu olan KOBİ sayısı 
2015’ten bu yana 1 milyonun üstünde 
artarak 3,7 milyona yaklaşmış görünü-
yor. KOBİ kredilerinin 17,2 milyar do-
larlık (134,9 milyar liralık) kısmı döviz 
kredilerinden oluşuyor. 

KOBİ kredilerinde yılbaşından bu yana 
246 milyar liralık (yüzde 40 oranında) 
büyüme yaşandı. KOBİ’lerin zamanın-
da ödeyemediği kredi borçları 57,7 
milyar lira oldu. 

KOBİ’lerin pandemi toleransına rağ-
men takipteki kredileri, toplam kredi-
lerinin yüzde 6 üstünde ve toplamı 57 
milyar TL’ye ulaşmış durumda. BDDK 
verilerine göre, borcu mahkemelik 
olmuş KOBİ sayısı şimdiden 288 bini 
geçmiş durumda. 
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Tüketicilerin Kredi Borçları

Bankalarla irili ufaklı bireysel kredi iliş-
kisi olan nüfus 2015’te 25 milyon iken 
2020’de 32 milyona yaklaşmış durum-
da. Tüketicilerin bankalara ve finans-
man şirketlerine olan borcu 4 Aralık 
itibariyle 830,4 milyar TL’yi buldu.  Tü-
ketici borçlarının 687,2 milyar lirası tü-
ketici kredilerinden, 143,2 milyar lirası 
da kredi kartlarından kaynaklanıyor.  

Tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 
2020 başından bu yana 240 milyar TL 
arttı. Bu dönemde tüketici kredileri 
212,7 milyar lira artarken, kredi kartı 
borçlarındaki artış ise 27,2 milyar lira 
oldu. 

İktidarın, salgına karşı alınan önlemler 
nedeniyle işini kaybeden, işini kaybet-
mediği halde geliri azalan, zorunlu 
izne çıkarılan vatandaşlara temel ih-
tiyaçlarını karşılayabilmeleri için ban-
kalardan borçlanmayı tavsiye etmesi 
tüketicilerin bankalara olan borcunun 
yılın ilk 11 ayında yüzde 40,6 oranında 
büyümesine yol açtı. 

Tüketicilerin 830 milyar TL’ye ulaşan 
borçlarının yüzde 17’lik kısmının kredi 
kartları borcu olduğu görülüyor. 

Tüketicilerin takipteki kredi tutarı 20 
milyar TL dolayında ve toplamın yüz-
de 2’sini biraz aşıyor. Yine de 2020’nin 
ilk 11 ayında borcu takibe alınmış tü-
ketici sayısı 1,3 milyonu geçiyor. Geç-
miş yıllardan gelen ihtilaflarla beraber 
mahkemelik tüketici sayısı 3,7 milyon 
dolayında. Bu da bankalardan kredi 
kullanmış her  10 yurttaştan birinin 
bankalarla mahkemelik olması anla-
mına geliyor.  

Sonuç: Nereye?

Kredi genişlemesinin kısa sürede pat-
lama boyutuna ulaşması, ekonomide 
daha derin çöküşleri frenlerken öte ta-

rafta ağır kırılganlıklar yarattı ve gele-
ceğe taşınan büyük zorunlu yumakları 
oluşturdu.  Hesapsız genişleme, piya-
salarda, ekonomide, bankacılık siste-
minde derin bir karışıklık, yan etkiler 
yarattı, zincirleme sonuçlar üretti, kısır 
döngüler oluşturdu. Dış açığı, döviz 
kurlarını, enflasyonu artırarak makro 
dengeleri de iyice bozdu. 

Ne var ki, iktidar bu politikayı savu-
nagelmekte. Örneğin konu,  Meclis’te 
Bütçe görüşmelerinde gündeme gel-
di. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi El-
van bankaların sağlamlığı konusunda 
Avrupa’dan daha iyi durumda olduğu-
muzu savunurken şu bilgileri verdi: “3. 
Grupta izlenen tahsili gecikmiş alacak-
ların toplamı 151 milyar lira. Bankala-
rın bu krediler için ayırdığı karşılık 113 
milyar, karşılık oranı yüzde 75. Avrupa 
bankaları ise yüzde 45 karşılık ayırıyor 
İkinci grupta yer alan yakın izlemede-
ki kredilerin toplamı 382 milyar lira. 
Ayrılan karşılık 58 milyar lira. Karşılık 
oranı yüzde 15. Avrupa bankalarının 
bu guruptaki karşılık oranı yüzde 6. 
Bankalarımız son derece güvenilir ve 
sağlıklıdır.”

Burada ikinci grup krediler olarak ta-
nımlanan 382 milyar liralık yakın izle-
medeki krediler, işler düzelmezse 3. 
Grup kredilere dönüşecek potansiyel 
batık kredilerdir. Zaman ilerledikçe 
bu gruba katılacak yeni krediler ola-
bileceği gibi, gruptan çıkacak krediler 
de olabilir. Ancak gidişat tahsili gecik-
miş alacakların giderek artacağı yö-
nünde. Çünkü önümüz kış ve pande-
mi olanca şiddetiyle sürüyor. Yeniden 
tam karantinaya dönmeyi savunan 
görüşler giderek ağırlık kazanıyor. 
Ancak bunun ekonomik maliyeti yük-
sek olacağından hükümet tarafından 
tercih edilmiyor. Aşı gelmek üzere 
ama bunun uygulanması ve pozitif 
sonuçlarının alınması aylarca bir za-
manı gerektiriyor.

Şirketlerin, işlerin kesat gittiği veya 
aniden durduğu böyle dönemlerde 
ne kadar suyun üstünde kalabilecek-
leri kritik bir konudur. Büyük şirketler 
dışında orta ve küçük ölçekli şirket-
lerin finansal açıdan dayanma gücü 
ortalama 2-3 ay olarak kabul edilir. 
Şirketler bu tahammülü,  kısmen veya 
tamamen pandeminin ilk dalgasında 
kullandılar.

Kredi artışı, bundan sonraki zaman di-
liminde devam edecek gibi görünmü-
yor. Çünkü yarattığı yüksek enflasyon, 
yüksek cari açık, onların tetiklediği dö-
viz fiyatı artışları birçok dengeyi altüst 
etmeye yetiyor. Bu durumda geriye 
iki yol kalıyor. Biri şirketlere, işsizlere 
ve geliri düşük hanehalkına maliye 
önlemleri ile el uzatmak, yani devlet 
yardımlarının kayda değer biçimde 
arttırılması. Ancak bunun için devle-
tin finansman bulması lazım. Diğer 
yol da şirketlerin artık kendi başlarının 
çaresine bakmasıdır. Büyük balığın 
küçüğe yem olması, gönüllü birleşme-
lerle ayakta kalmak, böyle zamanlarda 
mecbur kalınan davranışlar. 

Bundan sonra pandemi bitene kadar 
gelirler düşük olmaya devam edecek, 
buna karşılık kredi desteği de pek ola-
mayacak. Bu durumda şirketler kendi 
başlarının çaresine nasıl bakacaklar? 
Sahiplerinin, ortaklarının şirkete ser-
maye koyması, olmadı küçülmeye 
gitmesi, yeni ortaklıklar kurması ya da 
şirketi satması, kısaca yeniden yapılan-
ması, daha önce kriz, daralma dönem-
lerinde deneyimlenmiş davranışlar. 

Kısacası, reel sektör için, en sancılı sü-
reç başlıyor. Bu süreçte devlet şirketler 
için yönlendirici ve yol gösterici olursa 
sancı azalır, süre kısalır, dönüşümün 
maliyeti de düşer. Tersi, sert yaprak 
dökümleri olur. 
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1 Ege Üniversitesi Solunum Araştırmaları Merkezi, Bornova, İzmir
2 Biyomühendislik Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir - ozlem.yesil.celiktas@ege.edu.tr
3 in vitro: Biyoloji ve tıp alanlarında kullanılan ve "laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda" anlamı taşıyan bir terimdir.
4 Biyomimetik modeller: Doğadaki modelleri ve organizmayı inceleyen, sonra da bu tasarımları taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaç-

layan biyolojik modellerdir.

BİYOMİMETİK TEKNOLOJİLER: 
ÇİP-ÜSTÜ-ORGAN PLATFORMLARI

Ece Yıldız Öztürk1, Özlem Yeşil Çeliktaş1, 2

1. ÇİP-ÜSTÜ-ORGAN SİSTEMLERİ NEDİR?

Çip-üstü-organ platformları, mikroakışkanlar, hücre bi-
yolojisi, fizyoloji ve doku mühendisliğindeki son geliş-
melerin bir sonucu olarak ortaya çıkan disiplinler arası 
bir alandır. Düşük maliyetli ve güvenilir olan bu sistemler 
kullanılarak ilaç taraması çalışmalarında hayvan deneme-
lerine alternatif in vitro3 modeller geliştirilebilmektedir. 
Çip-üstü-organ teknolojilerinin temel hedefi, sağlık ve 
hastalık durumlarında organlar, bağışıklık sistemi ve far-
masötikler, nutrasötikler gibi eksojenik uyaranlar arasın-
daki etkileşimi karakterize eden fizyolojik olayları araştır-
mak için etkin mikrofizyolojik modeller geliştirmektir. Bu 
biyomimetik modeller4, belirli bir insan dokusunun anah-
tar yapısını ve işlevlerini veya in vitro fonksiyonel organ 
ağını yeniden oluşturarak başarılabilmektedir [1, 2].

Çip-üstü-organ sistemleri, özellikle farmasötik alanda 
preklinikten kliniğe geçişte birçok tıbbi ve endüstriyel 
sektörde devrim yapma potansiyeline sahip, oldukça 

iddialı, gelişmekte olan bir teknolojidir. Organların in 
vivo’daki işlevi, çeşitli hücre türleri ile birlikte hücre dışı 
matris içindeki karmaşık bir hücresel yapı ve fizyokimya-
sal faktörlerle düzenlenmektedir. In vitro modellemedeki 
eğilim, mekanistik çalışmayı mümkün kılan tüm hücresel 
ortamı yeniden oluşturmak yerine, insan organlarının 
karmaşık anatomisini minimal temel hücresel yapı olan 
"mikro anatomiye" basitleştirmektir.  Ayrıca absorpsiyon, 
metabolizma, ilaç bileşiklerinin sistemik bir şekilde ince-
lenmesi üzerine yapılan çalışmalara olanak sağlamakta-
dır. Doku mühendisliği ve çip-üstü-laboratuvar teknoloji-
leriyle örtüşen, mikroakışkanlar, hücre biyolojisi, fizyoloji 
ve doku mühendisliğindeki son gelişmelerden yararlanı-
larak düşük maliyetli model sistemler üretilebilmektedir. 
Bir çip-üstü-organ sistemi, in vitro hücrelerin ortak kül-
türünü barındıran ve belirli yapıları, işlevleri ve belirli bir 
dokunun insan metabolizmasının temel yönlerini veya 
normal ve patolojik fizyolojide bir organı özetlemeyi 
amaçlayan mikroakışkan bazlı bir perfüzyon cihazı olarak 
tanımlanabilmektedir [3, 4].
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2. ÇİP-ÜSTÜ-ORGAN SİSTEMLERİNİN ÜRETİMİ VE 
TEMEL FONKSİYONLAR

Çip-üstü-organ sistemleri, polidimetilsiloksan (PDMS) ve 
canlı hücre görüntülemesine olanak sağlayan optik özel-
likleri nedeniyle yaygın üretim materyallerini temsil eden 
cam ile litografik veya kalıplama süreçleriyle üretilmekte-
dir. Mikrofabrikasyon ile üretilen iyi tanımlanmış ve be-
lirli özelliklere sahip çip-üstü-organ sistemleri fizyolojik 
olarak ilgili doku mikro mimarisi, uzay-zamansal hücre-
hücre etkileşimi ve hücre dışı mikro ortamlar dahil olmak 
üzere canlı organların temel yönlerini ele almaktadır [3].

Mikroakışkan, çip-üstü-laboratuvar ve çip-üstü-organ sis-
temlerinin büyük çoğunluğu, mikrofabrikasyon (yani li-
tografi gibi silikon üretim süreci, aşındırma ve biriktirme), 
yumuşak litografi, enjeksiyonla kalıplama, lazerle kesme, 
kabartma vb. gibi teknikleri içeren geleneksel fabrikas-
yon teknikleri ile üretilmektedir. Bu teknikler, üç boyutlu 
(3B) nesnelerin, katı bir malzeme bloğundan (örneğin, 
silikon plaka, polimer levha) malzeme kesilerek inşa edil-
diği eksiltici üretim teknolojilerini içermektedir. Bilgisayar 
destekli tasarım (CAD) ile 3B bir nesne oluşturmak için 
katman katman ekleme yoluyla malzemeleri birleştirme 
işlemi olan katmanlı imalatın ortaya çıkışı, endüstride bir 
üretim devrimini tetiklemiştir. Daha yakın zamanlarda, 
canlı hücreler ve jeller (biyomürekkep) birlikte 3B baskı 
kullanılarak entegre edilip in vitro doku modelleri oluş-
turulmaktadır. Çip-üstü-organ platformlarında da kulla-
nılan biyo-baskılama teknolojisinin klinik öncesi in vitro 
modellerin sınırlarını zorlayacağı öngörülmektedir [5, 6].

Çip-üstü-organ sistemlerinin 3B baskısı: Mikroakışkan 
sistemlerde 3B baskının benimsenmesi, geleneksel fabri-
kasyon tekniklerindeki kısıtları ortadan kaldıracak ve 3B 
mikroakışkan yapıların etkinleştirilmesine olanak sağla-
yacaktır. Bu baskı yöntemi ile arka uç montaj işlemi (çok 
tabakalı yapıştırma gibi) ortadan kaldırılacak ve gerekli 
akışkan bileşenlerin (örneğin valfler), sensörlerin ve ak-
tüatörlerin hassas ve otomatik bir şekilde entegrasyonu 
sağlanacaktır. 

Doku iskelelerinin 3B baskısı: Kompleks doku iskeleleri, 
bir dokunun yaklaşık olarak büyümesi için canlı hücrele-
rin gelişebileceği bir yapı iskelesi oluşturmak için hastaya 
özel anatomik verilerden elde edilen bilgisayar tasarım-

larına dayalı olarak üretilebilmektedir. Bu kompleks 3B 
şekilleri oluşturma yeteneği, doku mühendisliği için ol-
dukça ilgi çekicidir ve hem mikro yapıların hem de mikro 
mimarinin hassas kontrolünü sağlayabilmektedir. 

Doku/organ modellerinin 3B biyo-baskısı: Diğer bir 
seçenek, üretilen bir çip ve doku iskelesi içinde hetero-
jen işlevsel yapılar oluşturmak için çeşitli canlı hücreleri 
immobilize etmektir. Bu baskı tekniği ile, heterojen doku 
yapıları oluşturmak, yani bağlantılı çoklu organların oluş-
turulması mümkün olacaktır. Son zamanlarda, karaciğer, 
kalp, damar sistemi ve böbrek gibi çeşitli basılı organ mo-
delleri geliştirilmiştir [3, 5].

Çip-üstü-organ platformlarının büyük çoğunluğu, yumu-
şak litografi tekniği kullanılarak PDMS ile üretilmektedir. 
PDMS, esnekliği, gaz geçirgenliği, biyouyumluluğu ve iyi 
optik netliği sayesinde oldukça fazla kullanım potansiye-
line sahiptir. İmalat kolaylığı ve hızlı kalıplama avantajı 
sayesinde etkili sonuçlar sağlayan oldukça hızlı prototip-
leme malzemesidir. Ancak, PDMS’in küçük biyomolekül-
leri, diğer organik bileşikleri ve ilaçları absorblama eği-
liminden dolayı uygulamalarını sınırlayabilmektedir. 
Ayrıca PDMS hızlı imalat kolaylığına rağmen, endüstriyel 
standartlarının olmaması nedeniyle seri üretime uygun 
değildir. Bu eksikliklerinin üstesinden gelebilmek için ay-
rıca biyouyumlu, optik olarak transparan özelliğe sahip, 
mekanik olarak sert yapıda olan ve kimyasal dayanımı 
yüksek olan polimetilmetakrilat (PMMA), polistiren (PS), 
polikarbonat (PC), siklik olefin kopolimer (COC) gibi biyo-
malzemeler de kullanılmaktadır [3].

Çip-üstü-organ platfomlarının temel işlevi, in vivo5  olarak 
benzerlerini taklit eden ve dış uyaranlara ve maddelere 
maruz kaldığında uzay-zamansal hücresel davranışı yaka-
layan in vitro hücresel düzeneğin incelenmesini sağlayan 
araçları ve ortamı sağlamaktır. Ayrıca minyatürleştirme, 
proses kontrolünün, sensörlerin, görüntüleme sistem-
lerinin ve diğer analitik bileşenlerin entegrasyonunu da 
mümkün kılmaktadır. Bu nedenle, bir çip-üstü-organ 
sisteminin tasarımında tüm bu işlevsel parametrelerin 
hesaba katılması gerekmektedir. Çip-üstü-organ plat-
formlarındaki hücresel sistem, hücrelerin/dokunun kan 
ve dolaşımdaki maddelerle etkileşimini taklit etmekte-
dir. Bunu etkinleştirmek için olası bir akış modülasyonu 
ve ortam seyreltmesi ile belirlenen akış hızında stabil 
sıvı akışı sağlayan güvenilir akışkan devresinin tasarlan-

5 in vivo: Ölü bir organizmadan veya organizma parçasından ayrıca canlı bir organizmanın veya organizmanın bütününün varlığını belirtmek için kullanılan bir terimdir.
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ması gerekmektedir. Kültür boyunca hücre popülasyonu 
yoğunluğu değişebildiğinden, buna göre sisteme besin 
sağlanması gerekmektedir. Perfüzyon sistemler, hücreleri 
sürekli olarak taze besin ortamı besleyerek ve hücreleri 
kültürde canlı tutarken hücre atığını gidererek hücrele-
ri çok daha uzun süre koruyabilmektedir. Temel işlevsel 
fonksiyonlara sahip basit bir çip-üstü-organ sisteminin 
şematik olarak gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. Heterojen 
bir hücre kültürü sisteminde hücre-hücre etkileşimi, iki 
farklı hücre tipinin yetiştirilebildiği dikey olarak istiflenmiş 
iki akışkan kanalı ayıran yarı gözenekli bir zar kullanılarak 
sağlanabilmektedir. Örneğin, epitel hücreler6 gözenekli 
membranın üst yüzeyinde ve diğer parankimal hücreler7 
alt bölmede kültürlenebilmektedir. Mikroakışkan tekno-
lojisi, in vivo benzeri biyokimyasal koşulları, sürekli besin 
sağlamanın ve atık uzaklaştırmanın yanı sıra, hücreler ve 
dokular üzerindeki kayma gerilmeleri ve uzama/esneme 
gibi mekanik kuvvetlerin taklit edilmesini de sağlamakta-
dır. Örneğin, elastik gözenekli membrana bitişik iki yanın-
da içi boş kanalın kullanılması ve döngüsel vakum emme, 
akciğerin nefes alma eylemini tekrarlayan yapışkan hücre 
katmanlarının döngüsel mekanik gerilmesini indükleye-
bilmektedir [3].

3. ORGAN FONKSİYONLARININ BENZETİMİNDE ÇİP-
ÜSTÜ-ORGAN SİSTEMLERİ

Çip-üstü-organ sistemlerinin geliştirilmesinde, ilgili doku 
veya organın geometrik, mekanik ve biyokimyasal mikro 
ortamının temel yönlerinin tanımlamasını gerektirmekte-
dir [7-9]. Yapay endotel8 benzeri bariyerleri taklit etmek 
için iç ve dış ara boşluklar arasındaki desenli bariyerler 
ve kanallar, hava-sıvı arayüzleri oluşturmak için kanallar 
içindeki iki bölmeli membran kültür sistemleri ve meka-
nik esnemeyi sağlamak için vakum altında şeklini değişti-
rebilen çok katmanlı membran tabanlı hareketli hava-sıvı 
arayüzleri kullanılmaktadır. Çip-üstü-organ sisteminin 
geliştirilmesi sırasında, ilk olarak spesifik doku veya or-
ganın fizyolojik mikro çevresinin birkaç temel fonksi-
yonunun tanımlaması ve doku modeline uygulanması 
gerekmektedir. Ardından, izole edilmiş homolog doku9  
hücreleri, biyomoleküler gradyanlar, akıştan kaynaklanan 
kayma gerilimi ve mekanik uyarıcıların potansiyel uygu-
lamasını içeren model sistemde entegre edilmekte ve 
hücreler için gerekli olan nütrientler10  de mikroakışkanlar 
ile taşınmaktadır. Aynı zamanda tek bir çip üzerinde çoklu 
organ işlevlerinin oluşturulmasına da olanak sağlamakta-
dır [10]. Kendi kendini organize edebilen dokulara sahip 
mikro mühendislik ile oluşturulmuş fizyolojik modellerin 
kompleks mikroçevre ve fonksiyonel birimlerin simülas-
yonunun şematize gösterimi Şekil 2’de verilmiştir.

Fonksiyonel çip-üstü-organ sistemleri, hem sonuçların 
güvenilirliği hem de maliyetler açısından ilaç geliştirme 
ve temel bilime büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. Çok-
lu-organ entegrasyonu, ortamın metabolitlerle11 geçmesi 
ve bir dokudan (organ) diğerine in vitro iletişimin sonucu 
olarak ortaya çıkan doku-doku veya organ-organ etkile-
şimlerini taklit edebilmektedir. Bu çok organlı sistemler, 
insan metabolizmasının simülasyonunda da önemli roller 
oynamaktadır. İlaç sektörü klinik deneylerin pahalı aşa-
masına girmeden önce, bir ön ilacın etkili bir metabolite 
biyotransformasyonunun yanı sıra sonraki terapötik etki-

 

Şekil 1. Sıvı Perfüzyonu, Besin Sağlanması, Atık Uzaklaştırılması, Mekanik Kuvvet 
Uygulaması ve Alt Akım Örnekleme Gibi Temel Fonksiyonlarıyla Birlikte Çip-Üstü-
Organ Platformunun Şematik Gösterimi 

6 Epitel hücresi: Vücut yapısının birçok yüzeyini kaplayan ve koruyucu bariyer görevi yapan hücrelerdir.
7 Parankima hücresi: Bir organ veya dokuda yer alan hücrelerdir.
8 Endotel: Kan ve lenf damarlarının iç yüzünü oluşturan dokudur. 
9  Homolog doku: Embriyonik gelişim kökenleri benzer ancak aynı görevi yapmak zorunda olmayan dokuları ifade etmektedir. Bu tip dokuların hücresel bileşimleri ve kökleri birbirine 

benzer; ancak işlevsel anlamda farklılıklar gösterebilirler. 
10 Nütrient: Vücudun metabolik faaliyetlerinde kullanılan herhangi bir maddeyi belirten genel bir terim.
11 Metabolit: Metabolizma sonucu ortaya çıkan ara ürünler ve ürünlerdir. I
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leri12  ve olası toksik yan etkileri ve doz yanıtını içermekte-
dir. Çip-üstü-organ sistemleri, birbirine bağlı hastaya özel 
organlar oluşturmak için insan kaynaklı pluripotent kök 
hücre13 (hiPSC) teknolojisini de entegre edebilmektedir. 
Bu şekilde potansiyel olarak kişiselleştirilmiş tıbbın geliş-
tirilmesine olanak sağlamaktadır. [11].

4. ÇİP-ÜSTÜ-ORGAN UYGULAMALARI

İnsan vücudunun kompleks yapısı, doku ve organ yapı-
sı, işlevi için gerekli olan fizyolojik süreçler insan gelişimi 
ve hastalıkları kolay ve sistematik bir şekilde incelemenin 
önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Geliştirilmek-
te olan çip-üstü-organ platformları, ilaçların tekrarlayan, 
kantitatif ve sistematik çalışmaları için büyük bir umut 
vaadetmektedir. Bu platformlar aynı zamanda hastalık 
modellemesi için de kullanılmaktadır ve bu nedenle yeni 
ilaç adaylarını ve tedavileri kontrollü, düşük maliyetli ve 
yüksek verimli bir şekilde değerlendirmek için kullanı-
labilmektedir [12]. Boston’da Harvard Üniversitesi, Wyss 
Enstitüsünde çalışan araştırmacılar tarafından kurulmuş 

olan Emulate şirketi, Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) 
ile yürütmekte olduğu ortak çalışmada çip-üstü-karaciğer 
platformunu toksisite taramaları için kullanmaktadır. Bu 
da ileride çip-üstü-organ sistemlerinden elde edilen kli-
nik öncesi verilerin ruhsatlandırma dosyalarında yer ala-
bilme olasılığını ortaya koymaktadır. Gerçekten de insan 
doku modelleri kullanılarak ilaç toksisitesi veya etkinliği, 
modeldeki metabolit konsantrasyonları göz önünde bu-
lundurularak ve hücrelere göre kanın fizyolojik oranları 
bilinerek tüm insan vücuduna ekstrapole edilebilmek-
tedir. Bu nedenle, ilaç taramasının toplam maliyeti doku 
modelleri kullanılarak önemli ölçüde azaltılabilmekte ve 
hayvanların kullanıldığı ilaç testlerine kıyasla daha az etik 
kaygı barındırmaktadır [13,14]. 

Vücudumuzda yer alan beyin, akciğer, kas, kalp, deri, 
böbrek, karaciğer, bağırsak ve kemik gibi biyolojik organ-
ların ve dokuların işlevlerini taklit eden 3B çip-üstü-organ 
platformlarının kavramsal şematik gösterimi ve literatür-
deki uygulamaları Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 2. Çip-Üstü-Organ Konseptinin Modellemesi, Kompleks Mikroçevre ve Fonksiyonel Birimlerin Simülasyonu

 

12  Terapötik etki: Tedavide kullanılan ilacın etkinliği.
13  Pluripotent kök hücre: Gelişen embriyonun erken safhalarında var olan, canlıyı oluşturan özelleşmiş tüm hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğindeki henüz farklılaşmamış hücrelerdir.
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Çip-üstü-organ uygulamaları özelinde Ege 
Üniversitesi’nde yürütülmekte olan çalışmaları da özetle-
mek isteriz.  Bu alanda, Biyomühendislik Bölümü, Biyomi-
metik Mikrosistemler Laboratuvarı’nda özellikle hastalık 
modellenmesine yönelik farklı çalışmalar yürütülmekte-
dir. Çalışmalardan biri olan “In vitro üç boyutlu serebral or-
ganoid kültür temelli çip-üstü-Rett Sendromu modelinin 
geliştirilmesi” başlıklı, 119M578 no’lu proje TÜBİTAK tara-
fından desteklenmektedir. Henüz etkili bir tedavi yöntemi 
ve hastalık modeli geliştirilmemiş nadir genetik hastalık-
lar grubunda yer alan ve genellikle kız çocuklarında nöro 

gelişimsel bozukluk ile seyreden Rett sendromu hastalığı 
için, klinik öncesi çalışmalarda potansiyel ilaç denemele-
rinin gerçekleştirilebileceği, insan fizyolojisine benzer ve 
fonksiyonel beyin yapısını taklit edebilecek Biyomühen-
dislik ürünü yeni bir hastalık modelinin geliştirilmesi ve 
karakterizasyonu hedeflenmektedir. “İdiyopatik pulmo-
ner fibrozisin mimiklenmesi için çok fonksiyonlu dinamik 
mikroakışkan platform geliştirilmesi” başlıklı proje kap-
samında akciğer alveollerinin in vivo koşullardaki davra-
nışlarını gerçeğe en yakın şekilde taklit edebilmek adına 
deselülerize ksenojenik doku iskelesi14 içeren dinamik bir 

 

Şekil 3. Biyolojik Organların ve Dokuların İşlevlerini Taklit Eden 3B Çip-Üstü-Organ Platformlarının Kavramsal Şematik Gösterimi. A) İnsan nöronal ve glial hücre tabakasını 
gösteren bir çip üzerinde beyin platformunun enine kesiti [15]. B) Akciğer mikro mimarisini ve alveolar-kapiler arayüzün indüklenen döngüsel mekanik bozulmasını taklit eden 
çip-üstü-akciğer sistemi [16]. C) İskelet kası hizalamasını (kırmızı F-aktin) gösteren iskelet kası mikro dokusu ve temsili immünofloresans görüntüleri [17]. D) Kalın çok katmanlı 
insan anjiyo-çip sistemi ve kalp doku iskelesi [18]. E) Üç PDMS katmanından ve iki gözenekli membrandan oluşan üç farklı renkte sıvıyla doldurulmuş çip-üstü-deri sistemi [19]. 
F) Mikrokanallar ile yığılmış PDMS katmanları ve fizyolojik olarak 3B böbrek mikro mimarisine izin veren gözenekli bir polyester malzeme ile ayrılmış çip-üstü-böbrek modeli 
[20]. G) Hepatositler ve karaciğer sinüzoid arasında geçirgen bir endotel bariyer içeren hepatik mikro yapıyı taklit eden çip-üstü-karaciğer modeli [21]. H) Bağırsak peristaltik 
hareketini taklit etmek için ortada bağırsak epitel hücreleri ve her iki tarafta vakum bölmeleri bulunan esnek, gözenekli ECM kaplı bir membran içeren çip-üstü-bağırsak sistemi 
[22]. I) Damar oluşumu sırasında epitel ve stromal hücreler arasında parakrin iletişimine izin veren mikro direkler aracılığıyla boşluklarla ayrılmış dört paralel kanaldan oluşan 
çip-üstü-kemik modeli [23].

14 Deselülerize ksenojenik doku iskelesi: Hücresizleştirilmiş (hücre ve hücre içi organellerin uzaklaştırıldığı), organizma dışından kaynaklanan üç boyutlu, gözenekli, biyo-bozunur, biyo-
uyumlu ve uygun mekanik dayanıma sahip malzemelerdir.
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çip-üstü-küçük hava yolu sistemi üzerinde idiyopatik pul-
moner fibrozis (İPF) modeli oluşturulması ve klinikte İPF 
tedavisi için kullanılan antifibrotik bir ilacın etkisinin test 
edilebileceği özgün bir platform tasarlanması hedeflen-
mektedir. 

Kalkınma Bakanlığı Projesi kapsamında desteklenen ve 
translasyonel tıbbın15 pulmonoloji16  alanına uygulanma-
sını esas alan, “Ege Üniversitesi Translasyonel Pulmonoloji 
Araştırma Grubu (EgeTPAG)” tarafından hazırlanan “Solu-
num Hastalıkları Alanında Translasyonel Tıp Yaklaşımı ile 
Yenilikçi Biyomedikal Cihazların Geliştirilmesi” projesinde 
solunum hastalıkları alanında klinik, temel ve mühendis-
lik bilimlerinin ortak çalışması ile  başta  akciğer kanseri 
olmak üzere pek çok akciğer hastalıklarının erken tanı, 
izlem ve tedavisinde yeni nesil malzemelerin kullanıldığı 
biyomedikal cihazların geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Bu projeye yönelik kurulumu devam eden Ege Üniversi-
tesi Solunum Araştırmaları Merkezi (EgeSAM)’nde akciğer 
kanseri ve astım hastalıklarının erken tanı, takip ve teda-
visinde kullanmak üzere yeni biyobelirteç panel kitleri 
oluşturmak ve immünoterapötik ilaç17 geliştirmek hedef-
lenmektedir. Bunun yanısıra astım ve KOAH gibi solunum 
yolu hastalıklarının kontrolünün sağlanmasında ve te-
davilerinde yeni ilaçların geliştirilmesine yönelik akciğer 
hava yolu mikro çevresini taklit eden ve aynı zamanda 
özellikle alveolar epitel hücreleri, mikrovasküler endotel 
hücreleri18 ve destekleyici hücre dışı matriksi taklit eden 
mikroakışkan çip-üstü-akciğer hava yolu modellemesinin 
geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmesi planlanmak-
tadır. Böylelikle çok hücreli yapıları, doku-doku arayüzle-
rini, fizikokimyasal mikroçevreleri ve vücudun vasküler 
perfüzyonunu19 taklit ederek daha kompleks ve fizyolojik 
olarak benzer model tasarımı ile hayvan denemelerinin 
yerine geçebilecek ve farklı akciğer hastalıklarında klinik 
öncesi veri sağlayacak modellerin geliştirilmesi planlan-
maktadır.

5. ÇİP-ÜSTÜ-ORGAN PLATFORMLARININ 
TİCARİLEŞMESİ

Çip-üstü-organ platformlarının iş modelleri ve ticarileşti-
rilme stratejileri geleneksel firmalardan son derece fark-
lıdır. Pazarda faaliyet göstererek bu alanda ürün satışı 
yapan firmaları genel olarak iki kategoride değerlendi-
rilebiliriz. İlk kategoride çip-üstü-organ platformu tasa-
rımını yapıp, hücre içermeksizin membran/hidrojel yapı-
larıyla entegrasyonunu sağlayarak pazara sunan firmalar 
yer almaktadır. Bu firmalara örnek olarak RegeneMed 
(Amerika), Micronit Microfludics (Hollanda), Mimetas 
(Hollanda), Ectica Technologies (İsviçre), Sun Bioscience 
(İsviçre) verilebilir. Diğer kategoride ise ilgili organa spe-
sifik organoidleri20 içerecek şekilde çip-üstü-organ plat-
formunu pazara sunan firmalar yer almaktadır [24]. Bu 
firmalar arasında ortak kültür modeli (Ascendance Bio-
technology, Inc., Amerika), sferoid model (InSphero, Inc., 
İsviçre) ve Biowire sistemi (TARA, Amerika) bulunmakta-
dır. Büyük ilaç ve biyoteknoloji şirketleri, yeni çip-üstü-
organ modellerini araştırma ve geliştirmede kullanmak 
için yeni kurulan şirketlerle ortaklıklarını artırmıştır. Örne-
ğin, Merck, Johnson & Johnson ve Pfizer şirketleri, Emula-
te ile iş birliği yapmıştır. Bu şirketler, endüstrideki en son 
geliştirilen çip-üstü-organ teknolojilerini ve keşifleri kul-
lanmayı hedeflemişlerdir. Başka bir örnekte, Pfizer, Glaxo 
Smith Kline, Sanofi ve Roche şirketleri, toksisite değerlen-
dirmesi için çip-üstü-beyin ve çip-üstü-böbrek modelleri 
geliştirmek üzere Mimetas ile birlikte çalışmaktadır [12]. 

Yeni cihazların ilaç endüstrisine adaptasyonu, geleneksel 
yaklaşımlara kıyasla uygun bir fiyat ve kar elde edecek şe-
kilde konumlanmasını gerektirmektedir. Çip-üstü-organ 
platformları, kullanıcı dostu ve yaygın olarak kullanılan 
cihaz ve laboratuvar kurulumlarıyla uyumlu olmalıdır. 
Otomatik ve kontrol edilebilir bir şekilde çalışan, valf ve 
pompa içermeyen cihazlar imal edilerek çip-üstü-organ 
sistemlerini düşük fiyatlı olarak elde etmek mümkündür. 
Çip-üstü-organ platformlarında değerlendirme ve doğ-
rulama yöntemlerinin standardizasyonu, bu tür platform-

15 Translasyonel tıp: Temel araştırmaların laboratuvarda yapılan keşiflerden çıkarak gerçek klinik uygulamalara doğru ilerlediği bir süreç olarak tanımlanmaktadır.
16  Pulmonoloji: Göğüs hastalıkları, özellikle akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer 

hastalıkları, astım gibi solunum sisteminin alt bölümlerinin hastalıkları ile ilgilenen bir daldır.
17  İmmünoterapötik ilaç: İmmunoterapi bağışıklık sistemini aktive ederek veya baskılayarak hastalığın tedavisidir. İmmünoterapötik ilaç, kanser tedavisinde kullanılan bağışıklık sistemini 

uyaran ilaçlardır. 
18  Endotel hücresi: Kan ve lenf damarlarının iç yüzeyinde bulunan dokuyu oluşturan hücrelerdir.
19  Vasküler perfüzyon: Doku, organ ve hücrelerin dolaşım sisteminin parçası olan kan damarları ile beslenmesidir.
20  Organoid: in vitro olarak üretilen ve gerçekçi mikro-anatomiyi gösteren üç boyutta bir organın minyatürleştirilmiş ve basitleştirilmiş yapılarıdır.
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ların endüstriyel uygulamaları için de gereklidir [25,26]. 
Çip-üstü-organ platformlarının uzun ömürlülüğü, en-
düstrideki yaygın uygulamalarından önce ele alınması 
gereken kritik bir konudur. Çip-üstü-organ modelleri, ilaç 
adaylarının kronik etkilerini değerlendirebilmek için uzun 
bir süre boyunca sürdürülmelidir. Bununla birlikte, organ 
bölmelerindeki bazı atık ürünler ve metabolitler, cihazın 
ömrünü sınırlayabilmektedir. Ayrıca, bazı ilaçlar hücre-
lerde toksikolojik çalışmaları etkileyebilecek apoptotik 
yolları21 indükleyebilmektedir. Bu platformların uzun sü-
reli çalıştırılabilmeleri için doku iskelesi topografyası ve 
kimyası, eksojen uyaranlar ve ortam gibi doku kültürü 
değişkenlerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ge-
rekmektedir [27].

6. ÇİP-ÜSTÜ-ORGAN SİSTEMLERİNİN GELECEĞE 
YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ

Mikroakışkanlar ve doku mühendisliği alanındaki son 
teknolojik gelişmeler, çeşitli patofizyolojik koşulların in 
vitro modellerini tasarlamak ve üretmek için yeni yakla-
şımlar sağlamıştır. In vitro mikrofizyolojik modeller olan 
çip-üstü-organlar çok iddialı bir teknoloji olmakla birlik-
te, tıpta, endüstride ve özellikle eczacılıkta preklinikten 
kliniğe geçişte birçok açıdan devrim yaratmıştır. Çip-
üstü-organ platformları mühendislik tabanlı bir teknoloji 
olduğundan; bu sistemlerde mikrofabrikasyon, mikroa-
kışkanlar, mikroskopi, biyosensörler vb. dahil olmak üze-
re çoklu mühendislik disiplinlerinden yararlanılmaktadır. 
Son zamanlarda, 3B biyo-baskılamanın mikroakışkanlar, 
çip-üstü-laboratuvar ve çip-üstü-organ sistemleri ile bir-
leşmesi, teknolojinin geliştirilmesini ve ticarileştirilme-
sini hızlandırmıştır. Bununla birlikte, standardizasyon ve 
düzenleyici prosesler gibi birçok teknik zorluk da bulun-
makta olup endüstriye aktarılmadan önce aşılması ge-
rekmektedir. Fizyolojik olarak ilgili in vitro modellerin ge-
liştirilmesi için, öncelikle kompleks bir fonksiyonel doku 
yapısı "mikro anatomi" oluşturulmalıdır. Bu yapı, hücre 
ve reaktif manipülasyonu, izleme, algılama ve okuma için 
araçlar tasarlamayı gerektirmektedir. Son zamanlarda, 
"çip-üstü-insan" konseptinin gerçekleştirilmesine yöne-
lik ivme kazanmış olan çalışmalar birbirine bağlı çoklu 
organ sistemlerinin işletimini içermektedir. İndüklenmiş 
pluripotent kök hücreler22  ve primer hücreler ile yapılan 
araştırmalar, çip-üstü-organ teknolojisi de dahil olmak 

üzere birçok uygulamaya aktarılmak üzere aktif olarak 
kullanılmaktadır ve bu hücrelerin kişiselleştirilmiş tıpta 
olduğu gibi organ ve hastalık modellemesinde kullanıl-
ması ilgi çekici bir seçenek oluşturmaktadır. Laboratuvar 
ve endüstri arasındaki sınırı aşmak için kök hücre biyo-
logları, mühendisler, fizyologlar ve ilaç endüstrisi ortak-
larını içeren disiplinler arası araştırmalar gerekmektedir. 
Ayrıca, son birkaç yıl, ilaç keşfinde mevcut iş ihtiyaçları-
nı azaltmada ciddi bir potansiyel taşıyan ve ticari başarı 
vaat eden bu teknolojinin önemini gösteren, ilaç şirketle-
ri, yeni başlayanlar ve akademi arasında birkaç ortaklığın 
ortaya çıkmasına da tanık olmuştur. Hastalık modelleme-
si için geliştirilen çip-üstü-organ sistemleri, patofizyolo-
ji, ölçüm ve hastalığın ilerlemesinin uzun süreçte ince-
lenmesi ile ilgili değişkenlerin ayarlanmasında oldukça 
umut vaat edicidir. Alan henüz emekleme aşamasında 
olsa da, çip üzerinde hastalık modeli platformlarının ge-
liştirilmesi, mekanizma ve ilerlemeler hakkındaki anlayı-
şın da geliştirilmesini sağlayacaktır. Çip-üstü-akciğer ve 
çip-üstü-bağırsak modelleri patolojileri taklit etmek için 
başarılı örnekler olarak kabul edilebilirse de, keşfedilmeyi 
bekleyen çok sayıda gelişme bulunmaktadır. Önümüz-
deki on yılda bu alanın katlanarak büyüyeceği, kronik ve 
daha karmaşık hastalıklar için modellerin geliştirileceği 
öngörülmektedir. Modellerin fizyolojik ve patofizyolo-
jik ilgisinin iyileştirilmesinde bir başka kritik özellik olan 
inflamatuar yanıtları23 taklit etmek veya uyarmak için bu 
sistemlerdeki immün bileşenleri dahil etme girişimleri de 
yapılmaktadır [28]. Bunların yanısıra, organların işlevle-
ri bir dizi geri bildirim döngüsü ve dinamik etkileşimler 
yoluyla endokrin ve sinir sistemleri tarafından sıkı bir şe-
kilde düzenlendiğinden, sistem düzeyinde hastalık mo-
dellenmesinde zorluklar devam etmektedir. Hastalığın 
farklı patolojik belirtilerini daha iyi yansıtmak için, istenen 
patolojik ve fizyolojik birimlerin bağlanabileceği modüler 
bir sistemin uygulanması beklenmektedir. Nörodejenera-
tif, kardiyovasküler, solunum, hepatik, sindirim, kanser ve 
diğer hastalık modellerinin geliştirilmesi ile, önümüzdeki 
yıllarda farmasötik, biyomedikal, kozmetik ve kimya en-
düstrilerinde kullanılacak daha kompleks hastalık mo-
delleri öngörülmektedir. Son olarak, çip-üstü-organ sis-
temlerinin pazara girişini hızlandırmak için yeni şirketler 
ortaya çıktıkça, bu tür platformlardaki ilerlemelerin yakın 
gelecekte akademi, endüstri ve düzenleyici kurumlarla 
ortaklık yoluyla artması beklenmektedir.

21  Apoptotik yol: Apoptoz, programlanmış hücre ölümünün ana tiplerinden biridir; genetik sistemde kodlanmış kendi kendini yok etme programını içeren mekanizmanın aktifleşmesiyle 
tetiklenmektedir. Apoptotik yol, hücreleri programlanmış hücre ölümüne götüren yolaklardır.
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ORTOPEDİK PROTEZ/ORTEZ 
TASARIM PROJELERİNDE TIBBİ 
CİHAZ SEKTÖRÜ MEVZUATI İLE ISO 
STANDARTLARININ YERİ VE ETKİSİ

Özgür Derman1

1. GİRİŞ

Ortopedik protez ürünleri, uzuv (alt/üst ekstremite) kaybı 
yaşayan kişilerin, eksik olan uzuvlarının yerini tutacak ve 
işlevini üstlenecek şeklide tasarlanmaktadır. Ortopedik 
ortez ürünleri ise, uzvu var olan ancak uzuvda işlev kaybı 
mevcut bireylerin hareketini desteklemek veya hareket 
sağlamak üzere tasarlanmaktadır. Bu protez veya ortez 
ürünleri, tıbbi cihaz olarak sınıflandırılmakta ve ilgili re-
gülasyonun getirdiği kurallara göre tasarlanıp, üretilip, 
satılıp, yetkili protez-ortez teknikerlerince ortopedik en-
gellilere uygulanmakta ve yine mevzuata uygun olarak 
bakım ve bertaraf işlemleri yapılmaktadır. 

Sağlık sektörünün bir alt dalı olarak Tıbbi Cihazlar, genel 
hatları havacılık sektörü gibi önemli oranda ulusal ve 
uluslararası yasal mevzuat ile kontrol altında alınmıştır. 
Bu yasal mevzuat ve tıbbi cihazlarda sıklıkla ISO standart-
larının kullanımının gerekmesi, tasarımları ile sektörde 
boy göstermek ve varlığını sürdürmek isteyen KOBİ’leri 
disipline etmektedir.

Mevzuat ve standartlara uyum gösterimi, tasarım süreç-
lerinde sistem mühendisliği ve proje yönetimi prensiple-
rinin uygulanması ile kolaylaşmaktadır. KOBİ’lerin sektör-
de uzun süreli varlık gösterememesinin veya atılım yapıp 
büyüyememesinin nedenlerinden biri de bu prensiplerin 
KOBİ’lerce özümsenememesidir. Uzman/yetenekli mü-
hendisler ve ekonomik birikim başta olmak üzere yeterli 
kaynağa sahip olmayan KOBİ’ler kayıt dışı kalmayı tercih 
edip uyum gösterme gayretinden kaçınmakta ve mer-
diven altı üretici denilen bir yapıya sıkışıp kalmaktalar. 
Uyum gösterimi yapılmamış ürünün niteliklerinin tüketi-
ciye beyanı ve ürünün piyasada denenmesi yöntemi alı-
nabilecek en yüksek risktir. 

Son yıllarda ortopedik protez-ortez sektöründe ortaya 
çıkan tasarımların, havacılıkta sıklıkla kullanılan titanyum 
ve karbon kompozit malzemelere yöneldiği gözlenmek-
tedir. Aynı zamanda piyasada yaygınlaşmaya başlayan 
hidrolik/pnömatik piston içeren eklemlerde elektro-me-
kanik kontrolcü tasarımlarının ortaya çıkması da rekabeti 
artırmıştır. Rekabet koşulları içinde patent koruması sağ-
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lamak, yenilikçi tasarımları ortaya çıkarabilecek yetkin 
ekipleri oluşturmak ve bu ekipleri muhafaza etmek önem 
kazanmaktadır. Ürün gamına yazılım, batarya, kontrol-
algılayıcı gibi yeni bileşenler girdikçe uyum gösterilecek 
gereksinimler de artmakta ve tasarım, üretim ve bakım 
maliyetleri de etkilenmektedir.

Ortopedik Protez-Ortez sektöründeki tasarım faaliyetle-
rini, yeri geldikçe benzer şekilde kuralları oluşturulmuş 
havacılık sektörü ile analoji kurup küçük örneklerle kıyas-
layarak bu yazıda değerlendirmekteyiz.

2. MDR2 /FDA3  – YASAL MEVZUAT / ISO – STANDARTLAR 

Türkiye, tıbbi cihazlar tasarım ve üretiminde Avrupa Birliği 
(AB) mevzuatını benimseyerek kendine uyarlamaktadır. 
Bu kapsamda, tıbbi cihazlara ilişkin 5 Nisan 2017 tarihli ve 
(AB) 2017/745 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tü-
züğü tercüme edilerek MDR-2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz 
Tüzüğü yayınlanmıştır. AB bu tıbbi cihaz mevzuatı (MDR) 
altında Avrupa Standardizasyon Organizasyonu (ESO) 
yayını olan birçok standartla (genelde ISO standartları 
olarak bilinen) eşgüdümlülük tablosu oluşturmuş ve AB 
resmi yayınlarında duyurmuştur [1].

ABD ise bu yöndeki mevzuatını Gıda ve İlaç Yönetimi 
(FDA) usulleri altında tanımlamıştır [2]. Her ülkenin bu 
konuda detaylı veya sade bir mevzuatı mevcuttur ve 
uluslararası ticareti düşünen her bir tasarımcı ve üretici 
bu kuralları tasarımına en başta yansıttığı oranda başarı-
sını artıracaktır.

Birçok ülke, CE işaretlemesi prensiplerini benimsemiş ve 
işletmeler özellikle Avrupa piyasasına girmek için CE ko-
şullarını iş yöntemlerine yansıtmıştır.

Ürünler üzerindeki CE işaretinin varlığı, ürünün emniyet, 
sağlık ve çevre koruma gereksinimlerine uyum gösterdi-
ğinin üretici tarafından tüketiciye ve yeri geldiğinde yet-
kili otoriteye beyanıdır. CE işareti için belirlenen kurallar 
piyasa aktörleri arasında belli bir asgari standartlaşmayı 
ve adil rekabeti sağlamaya yöneliktir [3]. 

Havacılık sektöründe, arıza yapan uçağı sağa çekip park 

ettikten sonra çekici çağırma lüksü bulunmamaktadır. 
Hava araçlarının tasarım, üretim, kullanım bakım, hatta 
pilotu, tamircisi, bakımcısı, kule operatörleri gibi bu iş 
ağının içinde olan nerdeyse her bir birimin yetkili ve yet-
kin otoritelerce sertifikasyona tabi tutulması sonucunda 
emniyetli kullanım sağlanmaktadır. Havacılık sektöründe, 
Birleşmiş Milletler nezdinde kurulmuş ICAO (Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü) üzerinden üye devletler kanunla 
otoriteler kurmuştur. FAA4 /EASA5 gibi uluslararası kabul 
görmüş havacılık otoriteleri üzerinden bu sertifikasyon 
süreçleri yürütülür. Bu otoriteler kendi aralarında yaptık-
ları anlaşmalara göre farklı seviyelerde birbirlerinin onay-
larını geçerli kılarlar. Havacılık sektöründe FAA/EASA PART 
21 altında ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)’nde 
SHY216/SHT217 altında tasarım ve üretim faaliyetleri için 
gerekli asgari emniyet kuralları tanımlamıştır [4], [5]. 

Tıbbi cihazlar için ICAO eşdeğeri geniş katılımlı ulusla-
rarası bir organizasyon olmasa da WHO (Dünya Sağlık 
Örgütü)’nü bu yapıya en yakın aday olarak kabul edebi-
liriz. ABD’de FDA aynı zamanda yetkili otoritenin de is-
midir, AB’de ise “Notified Body” diye isimlendirdikleri bir 
grup yetkilendirilmiş ve genelde belli bir dalda uzman-
laşmış otoriteler mevcuttur. Ülkemizde de benzer şekilde 
Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlar üzerinden 
tıbbi cihazların sertifikasyon süreçleri yürütülmektedir. 
Sonra da devletlerin kanunlarla oluşturduğu Tıbbi Cihaz 
mevzuatını yukarıdaki havacılık mevzuatının karşılığı gibi 
görebiliriz.

Tıbbi cihazlar bu mevzuatlar gereği, Sınıf I, II, III diye üç 
ana sınıfa ayrılmıştır. Sınıf numarası arttıkça cihazın üze-
rindeki mevzuat yükü ve dolayısı ile yasal gereksinimlere 
uyum gösterimi için yapılacak işler de artmaktadır.

Genellikle Ortopedik Protez-Ortez ürünleri, steril olma-
yan Sınıf I tıbbi cihaz olarak sınıflandırılmakta ve bu ne-
denle ilgili ürün tasarımları üzerindeki mevzuata uyum 
gösterim yükü azalmaktadır. Ancak firmanın, yarına de-
netim yapılacak şekilde dokümantasyonunu eksiksiz ola-
rak hazırlama yükümlülüğü sürmektedir.

Havacılık sektöründe de benzer şekilde iş yükü, ilgili hava 

2  “Medical Device Regulation”
3   “Food and Drug Administration”
4 “Federal Aviation Administration”
5 “European Union Aviation Safety Agency”
6 Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)
7 Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Talimatı (SHT-21)
8 “Certification Specifications”
9  “Federal Aviation Regulations”
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aracının CS8/FAR9 23, 25, 27, 29 gibi kurallardan hangisi-
ne uyması gerektiğine göre değişir. Örneğin CS/FAR 23 
kategorisindeki genel maksat küçük bir uçağın bu kural 
setinden uyum göstermek üzere geçerli kılacağı ortala-
ma gereksinim adedi 1000 – 2000 arasında olacaktır. Bu 
nedenle otoriteler bu boyutta bir sertifikasyon projesi 
için başvuran firmaya 3 yıl gibi bir süre tanımaktadır. CS/
FAR 25 kategorisindeki büyük bir yolcu uçağı için geçerli 
kılınması beklenen gereksinim adedi ise 3000’in üzerine 
çıkabilmektedir. Bu nedenle de bu tip bir uçağın sertifi-
kasyonu için otoriteler başvuran firmaya sertifikasyonu 
tamamlamak üzere 5 yıl süre vermektedirler.

Ortopedik protez/ortez tasarımı yapacak bir firma, bu ka-
dar ağır bir yükün altına girmediği için oldukça şanslıdır. 
Steril olmayan Sınıf I niteliğindeki bir ortopedik mekanik 
protez tasarımı için mevzuattan gelen gereksinimlerin 
toplamı hiçbir koşulda üç basamaklı rakamlara ulaşma-
dığından piyasaya çok daha hızlı yeni/türev ürün suna-
bilmek mümkün olabilmektedir. Ayrıca bu koşullarda 
havacılık sektörünün aksine, uyum gösterim faaliyetle-
rinde doğrudan müdahil olan bir dış otorite zorunluluğu 
da yoktur. Yani firma, halka ve devlete karşı olan güvenli 
ürün tasarlama, üretme ve idame sorumluluğunu yerine 
getirirken kendi kendine sertifikasyon diyebileceğimiz 
bir süreci işletir. Hele de firma, MDR gibi yasal mevzuatın 
yönlendirdiği ISO 13485 – Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim 
Sistemi’ne adapte olmuş, alt yapısını ve insan kaynağını 
bu sisteme entegre edebilmişse işi çok daha kolaydır. Bu 
standart mevzuata uyum amacına yönelik olarak firmada 
kurulması gereken kalite sistemini tanımlar.

MDR mevzuatı, kalite sistemi dışında ortopedik protez/or-
tez ürünlerin tasarım süreçlerinde kullanılması gerekli di-
ğer bazı ISO standartlarına da yönlendirme yapmaktadır. 
Örneğin alt ekstremite protez tasarımları için ISO 10328 
- Protezler - Alt Ekstremite Protezlerinin Yapısal Deneyleri 
ile ISO 22675 – Protezler – Ayak Bileği Cihazları ve Ayak 
Unitelerinin Testleri sık kullanılan iki standarttır ve yapısal 
test koşullarını tanımlarlar. Bugün yeni işe başlayacak bir 
start-up firmanın yönetmelik-mevzuata erişimi maliyeti 
sadece internet hizmeti alma ile sınırlıdır. Sınıf I dereceli 
ortopedik protez/ortez tasarımı ve üretimi için asgaride 
9 adet ISO standardının gerekli olduğunu belirledik ve 
bunların ilk edinimin maliyeti ise yaklaşık 900€’dur. Bu 
standartların güncellenme durumunu her yıl takip gerek-
lidir ve gelen güncellemelerin iş yöntemlerine etkisi de 
olabilmektedir. Ürün portföyüne protez-ortez ve rehabi-

litasyon merkezlerinde kullanılan elektrikli cihazları veya 
yazılım içerebilen elektro-mekanik protezler de girmeye 
başladığında, tasarım ve üretim için gerekli standartlar 
daha da artmakta ve uyum gerektiren gereksinimler de 
giderek karmaşıklaşmaktadır.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü, ISO standartlarını 
belli teknik komiteler altında geliştirmektedir. ISO/TC 168 
Protez ve Ortezler teknik komitesinin Şubat 2021 itibarıy-
la aktif olarak üzerinde çalıştığı geçerli 34 adet standart 
yayındadır [6]. İptal edilen ve geri çekilenleri de dahil 
edersek bu sayı 53’e yükselmektedir.

Bu mevzuat ve standartlar tıbbi cihazların tasarım ve mü-
hendislik faaliyetlerini yavaşlatan ve ürünü pahalılaştıran 
angaryalar mı, yoksa ürün kalitesini ve emniyetini temin 
eden ve müşteri güvenini ve bağlılığını sağlayan unsurlar 
mıdır? Bu sorulara yanıt verirken bakış açısına göre “hem 
evet hem de hayır” demek zorunda hissediyoruz. Piyasa-
ya tecrübesiz bir ekiple yeni çıkan bir firma için kurallara 
uymak ilk başta tam bir angarya gibi gelmektedir. Ancak 
piyasadan toplatmak zorunda kaldığı tek bir ürün sonrası 
kaybedilen müşteri güveni nedeniyle tamamen faaliyet-
lerini durdurmak zorunda kalabileceğini bilen firmalar 
için tasarımı yönlendiren her bir kural, ürünün piyasa ba-
şarısı için aslında kıymetli birer rehberdir. 

ISO standartlarının belirli teknik komitelerce hazırlanıp 
güncellendiğini belirtmiştik. Dünya çapında markalaşmış 
bazı firmalar hem belirli bir deneyim seviyesinde oldukla-
rı için hem rakiplerini daha yakından takip hem de kural 
koyanlara etki edebilmek için bu tür kurullarda varlık gös-
termek üzere azami gayret göstermektedir. Global etkiye 
sahip bu tür firmalar nüfuzlarını koruyabilmek için teknik 
danışma kurulları üzerinden kurallara etki etme olanağı 
bulmaktadır. Ülkemizden bir örnek verecek olursak ISO/
TC 168 Protez ve Ortezler teknik komitesine TSE ülkemizi 
gözlemci statüsünde temsil etmektedir.

Tıbbi cihaz sektörüne farklı bir yönden bakalım: AB onaylı 
yetkilendirilmiş tıbbi cihaz otoriteleri arasında sadece 5 
adet Türk kuruluşu yer almaktadır [7]. Uluslararası çaptaki 
büyük ortopedik protez/ortez oyuncuları arasına girmek 
için çok çaba göstermek gerektiği ortadadır. Örneğin ISO/
TC 168 Protez ve Ortezler teknik komitesinde TSE’nin de 
katılımcı olarak yer almasını sağlayıp ardından TSE’nin il-
gili danışma kuruluna, sektörümüzde aktif görev yapan 
mümkünse aynı zamanda akademik unvanı veya geçmişi 
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de olan uzmanları dahil etmeyi sektörel hedef olarak be-
lirleyebiliriz. 

Yasal mevzuata ve ilintili ISO standartlarından gelen ge-
reksinimlere uyum sağlamamanın KOBİ’ler için riskleri 
nelerdir? Bu sorunun birinci yanıtı Çin ürünlerine yapışan 
kalitesizlik imajının Türk ürünlerine de bulaşma riskidir. 
İkincisi de Avrupa/ABD gibi kârlı ve büyük bir piyasaya gi-
rememe veya tutunamama riskidir. Bugün üçüncü dün-
ya ülkesi diye tanımlanan ülkelere bile satış yaparken bu 
ülkelerin mevzuatı gereği CE işareti veya eşdeğeri beya-
natların verilmesi gerekmektedir. Hatta ürünlerin hangi 
testleri geçtiğini, ilgili test cihazının kalibrasyonuna varan 
detayda raporlar verilmektedir.

3. STANDARTLARDAN GELEN ZORUNLU TESTLER

Protez ve ortezlerle ilgili yayınlanmış 34 adet ISO stan-
dardına ulaşılabilmektedir [6]. Örneğin ISO 10328 ve ISO 
22675 Ortopedik alt-ekstremite protezleri için gerekli ya-
pısal testleri tanımlamaktadır. Bu standartlar sayesinde, 
tasarlanan ortopedik nitelikteki (dış protez – “in vitro”) 
mekanik bir diz eklemi protezinin ne tür test cihazları 
kullanılarak, hangi testlere tabi tutulacağını tasarımın ba-
şında belirlemek ve tasarım gereksinimleri listesine süre-
cin en başında eklemek mümkün olmaktadır. Standartlar 
sayesinde tasarımı yönlendiren bazı temel gereksinimler 
belirlenebilmekte, test süreçlerinin takvim ve maliyeti 
projenin en başında hesaplanabilir veya öngörülebilir 
olabilmektedir.

İlgili sertifikasyon testlerinin akredite test merkezinde 
yapılması durumunda, ürüne eklenen CE işaretinin ya-
nına ilgili akredite kurumun numarası yazılarak ürüne 
duyulacak güven seviyesi yükseltilebilmektedir. Orto-
pedik Protez/Ortezler için ilgili sertifikasyon testlerinde 
akredite test merkezlerinin kullanılmadığı durumda, 
denetlemede minör uygunsuzlukla onay alınabilse bile, 
özellikle uluslararası ticarette güven kazanmak için fir-
malar akredite test merkezlerini tercih edebilir. Ancak 
maalesef ISO 10328 veya ISO 22675 test gereklerinin 
tamamını birden gerçekleştirebilecek akredite bir test 
merkezi ülkemizde bulunmamaktadır. Bu hizmeti yurt-
dışından alınması durumunda firmalara hem döviz cin-
sinden yüksek maliyet çıkmakta hem de uzun bir sıranın 
sonuna eklenip bir yıl veya daha uzun süre beklemek 
durumunda kalınmaktadır.

Aşağıdaki örnekte, ortopedik protez/ortez rehabilitasyon 
atölyelerinde kullanılan bir elektrikli vakum cihazı için ak-
redite test merkezinde yaptırılan testler sonucu CE işare-
tine eşlik eden test sonucu numaralandırması yer almak-
tadır (kırmızı ile işaretli alanda).

4. TASARIM SÜREÇLERİNE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ VE 
PROJE YÖNETİM PRENSİPLERİNİN YANSITILMASI

Mevzuat ve standartların gerektirdiği uyum gösterim zo-
runlulukları, KOBİ’ler üzerinde ister istemez bir takvim ve 
maliyet yükü oluşturmaktadır. Öncelikle bu standartları 
anlayabilecek ve tasarımlarına yansıtabilecek nitelikte 
yetkin bir ARGE ekibi oluşturmak ve bu ekibi deneyim 
kazandıkça korumak firmaların en birinci öncelikleri ol-
malıdır. Eş zamanlı olarak sektörün gerektirdiği kalite 
yönetim standardının firma süreçleri ile entegre edilmesi 
de tasarımın başarısızlık risklerini azaltmak açısından zo-
runludur. Dokümantasyon yayın usulleri, ürün ve kayıtla-
ra ait konfigürasyon kontrol prensiplerinin belirlenmesi, 
tasarım ve üretim ekiplerinin sistematik kayıt oluşturma 
kültürünün oluşturması ve buna uyulması gibi prensipler 
de şirket hafızası açısından göz ardı edilmemelidir. 

Bu konuda iki kıymetli araç tasarımcılara yardımcı olmak-
tadır: 

• Birincisi, tasarımın kavramsal tasarım aşamasından 
itibaren ürünün ömür döngüsü boyunca sistem mü-
hendisliği prensiplerinin kullanılmasıdır. 

• İkincisi, her bir tasarımı ve ürüne gelen her bir büyük 
revizyonu yeni bir proje olarak görerek bu projeyi 
PMI10 veya diğer proje yönetim prensiplerine göre 
yönetmektir.

 

Şekil 1. Test Sonucu Raporunun Ürün Etiketinde Kullanım Örneği

10  “Project Management Institute”
11  “International Council on Systems Engineering”
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Sistem mühendisliği prensiplerini belirlemede INCOSE11  
dünya çapında önderlik etmektedir.

INCOSE sistem mühendisliği prensipleri ve PMI proje yö-
netim prensipleri ile ISO 13485 Kalite yönetimi standardı 
büyük oranda örtüşen başlıklar içermektedir. Örneğin 
bu dokümanlarda, tüm süreçlerde risklerin belirlenmesi 
ve her aşamada yönetilmesi anlatılmaktadır. Tasarım ge-
reksinimleri listesinin belirlenmesi, bu gereksinimlerden 
hedeflenen ürüne uyanların geçerli kılınması ve gerek-
sinimlere uyum gösteriminin takip altında tutulması, bu 
dokümanların hepsinde belirtilmiştir. Bu üç kaynak aynı 
zamanda bir tasarım projesinde üretilebilecek asgari do-
küman-kayıt türlerini de tanımlayarak, standartlara uyum 
gösterim açısından tasarım ekiplerini yönlendirmektedir.

Tasarım süreçlerini oluştururken, bu üç kıymetli kaynağın 
tasarım ekibinin elinin altında tutulması, tasarım ekibine 
büyük kolaylık sağlamakta ve tekrar eden başarılı ürün 
ortaya konulmasını desteklemektedir.

Üretimde Japon 5S, Kaizen, 6 sigma gibi kültürlerin KO-
Bİ’lere entegrasyonunda zorluklar olmasına rağmen, 
bunların ısrarlı yönetim iradesi sayesinde şirket kültürüne 
bütünleşmesi sonrası, üretim/ürün kalitesine ve kârlılığa 
önemli faydasının olacağı bilinmektedir. Tasarım faaliyet-
lerinde ise sistem mühendisliği faaliyetlerinin yer alması 
ve proje yönetim prensiplerinin dahil edilmesi de benzer 
etkiyi doğuracaktır.

Bu süreçleri işleten KOBİ’ler daha kolay ARGE / Tasarım 
Merkezi niteliğine kavuşabilmekte ve bu niteliğini ko-
ruyabilmektedir. Tasarımın maliyeti, riskleri daha kolay 
kontrol altında tutulabilmekte, bireye bağımlılık azalıp 
kurumsallık oluşmakta, tasarım süreçleri ile tekrar edile-
bilirlik, tahmin edilebilirlik sağlanabilmekte, müşteriye 
ve topluma karşı yasal sorumluluklar daha kolay yerine 
getirilebilmektedir. TÜBİTAK-KOSGEB proje mali destekle-
rinden faydalanabilmek için konulan süreçler de firmaları 
bu prensiplere yönlendirmektedir.

Tasarım Personeli kompozisyonu, iyi işleyen bir süreç için-
de daha kolay korunmakta ve süreklilik sağlanabilmek-
tedir. Bu sayede özgün ürün portföyünü genişletmede, 
KOBİ’lerin piyasada tutunabilmesinde ve büyümesinde 
büyük bir kaldıraç etkisi oluşur.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Gelişmiş ülkelerdeki ortopedik protez-ortez sektöründe 
tıbbi cihaz üreten firmaların, ürün geliştirme aşamaların-
da yasal mevzuatlara tam uyumu sayesinde uluslararası 
ticarette kendilerine kolay yer edinmekte olduğu göz-
lenmiştir. Tasarım projelerine ve ekiplerine yapılan yatı-
rım, firmalara kârlılık ve sektörlerinde kalıcı yer edinme 
şeklinde geri dönüşler sağlamakta, ülkeler açısından da 
istihdama dönüşerek halkın refahına katkı sağlamaktadır. 
Tıbbi cihaz sektöründe ülkemizin sıçrama yapabilmesi ve 
KOBİ’lerin dış piyasalara açılabilmesi için, ilgili yasal tek-
nik mevzuatı anlayan ve tasarımlarına bu yazıda geçen 
prensipleri yansıtabilen tasarım ekiplerinin oluşturulma-
sına öncelik verilmesini öneriyoruz. KOBİ’lerin en kıymetli 
kaynağı nitelikli iş gücüdür.
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ELEKTROMANYETİK KATETER 
YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ VE 
BRONKOSKOPİ

Özge Akbülbül1, Gökhan Özdemir1, Mert Şener1, Aysun Baltacı2*

1. GİRİŞ

İnsanlığın en büyük sağlık sorunlarından kalp rahatsızlık-
ları ve başta akciğer olmak üzere çeşitli kanserler için her 
geçen gün teşhis ve tedavi anlamında yeni gelişmeler ya-
şanmaktadır. Bu rahatsızlıkların kimi zaman tedavisinde 
kimi zaman ise teşhisinde bir çok engel ve ciddi komp-
likasyon riskleri bulunmaktadır. Günümüzde bu riskleri 
en aza indirgemek amacıyla yeni geliştirilen teknolojiler 
ışığında, yeni tedavi ve teşhis prosedürleri geliştirilmek-
tedir. Riskleri en aza indirgeyen teşhis ve tedavi yönte-
mine bir örnek olarak minimal invaziv cerrahi3 verilebilir. 
Minimal invaziv cerrahide, vücutta açılan bir ya da birkaç 
ufak kesiyle cerrahi işlem yapılacak ilgili bölgede boşluk 
yaratılır, daha sonra minyatür kameralı bir ekipman (la-
paroskop, endoskop) yerleştirilir. Böylece cerrahi ekip, 
prosedürü ameliyathanedeki video monitörlerinde bü-
yütülmüş bir görüntü olarak görebilir ve takip eder. Cer-
rahi türüne göre özel ekipmanlar kesilere yerleştirilir. Bu 
prosedürler geleneksel açık cerrahinin sonuçlarıyla eşde-
ğer başarı sağlamanın yanı sıra minimal invaziv prosedür-
lerde küçük kesikler kullanılarak hastaya, daha az yara izi 

ve ağrı, dolayısıyla daha kısa iyileşme süresi gibi önemli 
faydalar sağlayabilmektedir [1, 2]. Minimal invaziv cerrahi 
prosedürlerinde, kullanıldığı bölgedeki işleme göre isim-
lendirilen laporoskop, kolonoskop ve bronkoskop gibi 
endoskobi işlemleri için kullanılmaktadır. Bronkoskopi 
işlemiyle solunum yolları tübüler bir kateter (bronkos-
kop) yardımıyla gözlemlenebilmektedir. Bronkoskopi iş-
lemine rijit bronkoskopi ile başlanmıştır. Rijit bronkoskop 
merkezi hava yolu lezyonlarının tedavisi, endobronşiyal 
lezyonların mekanik olarak küçültülmesi, lazer, argon 
plazma koagülasyonu, elektrokoter, kriyoterapi ve stent 
yerleştirme gibi modern terapötik4 araçları uyarlayabilen 
anahtar araçtır [3]. Rijit bronskopi ile tanısal amaçlar için 
biyopsi işlemi, güvenli bir hava yolu sağlama ve terapö-
tik müdahale için bir araç olarak kullanılmaktadır. Rijit 
bronkoskopik işlemle ilgili komplikasyonlar ameliyat ön-
cesinde uygulanan anestezi ile alakalı olarak veya bron-
koskopi işleminin kendisine bağlı olarak sınıflandırılabilir 
[4]. Bazı hastalarda bronskoskopi işleminde rijit bronskos-
kop kullanımından  dolayı kardiyak iskemi5 ve aritmi, zor 
hava yolu olan hastalar diş, diş eti ve gırtlak hasarı, tra-
keal veya bronşiyal duvar rüptürü6 oluştuğu bildirilmiştir 
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[5,6]. Bu komplikasyonları azaltmak ve daha derinlere in-
mek adına esnek bronkoskop kullanımına yönelinmiştir. 
Transbronşiyal akciğer biyopsisinde (TBAB) üst loblarda 
lezyonlara hassasiyetle ulaşılamamasından kaynaklanan 
rijit bronkoskopideki kısıtlamalar, esnek bronkoskopun 
malignite7 teşhisindeki potansiyelini öne çıkarmıştır [7]. 
Esnek bronkoskopun daha küçük boyutu, daha büyük 
rijit bronkoskopla mümkün olmayan alt hava yollarının 
görüntülenmesine izin verir. Bu manevra kabiliyeti, şüp-
heli yabancı cisim veya alt hava yolu tıkanıklığının değer-
lendirilmesine izin vermektedir [8]. Şekil 1’de bahsedilen 
kateter örnekleri görülmektedir.

2. ELEKTROMANYETİK KATETER YÖNLENDİRME 
SİSTEMLERİ

Günümüzde minimal invaziv cerrahi prosedürlerini belirli 
bir standarda oturtmak ve operasyonda cerrahın el be-
cerisine bağlılığı azaltma ihtiyacı uzaktan kontrollü sis-
temlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır [9]. Uzaktan kont-
role en elverişli sistemler ise, robotik kateter yönlendirme 
sistemleri ve manyetik kateter yönlendirme sistemleri 
olarak sıralanabilir. Robotik kateter yönlendirme sistem-
lerinde genellikle kateter esnek ya da rijit uzuvlardan ve 
bu uzuvları birbirine bağlayan, çoğu zaman yönlenme 
aktivasyonunun da sağlandığı eklemlerden oluşur. Bu 
eklemlerde gerekli yönlenmeyi sağlamak amacıyla, aktif 
odacıklar (uzaktan şişirilen veya büzüştürülen hidrolik/
pnömatik odacıklar), kılavuz tel, ve akıllı materyaller ile 
şekil değiştiren eklemler kullanılır [10]. Manyetik kate-

ter yönlendirme sistemlerinde ise esnek kateter ucuna 
yerleştirilen mikro sargılar, kalıcı mıknatıslar veya demir 
bilyeler üzerine dışarıdan oluşturulan bir manyetik alan 
ile yönlendirilen sargılar veya kalıcı mıknatıslar ile uy-
gulanan manyetik alan aracılığıyla kateterin yönlenmesi 
sağlanmaktadır[11]. Bu iki sistem arasında robotik kate-
ter sistemlerinin eklem boyutlarının getirdiği kısıtlar gibi 
dezavantajlar vardır. Manyetik sistemlerin doku hareket-
lerine daha kolay uyum sağlayabilmesi gibi avantajları 
yüzünden elektromanyetik alan ile nesne manipülasyo-
nu ön plana çıkan bir kontrol şekli olmaktadır. Elektro-
manyetik alan ile kontrol yöntemi bronkoskopi işlemine 
uygulandığında, bronkoskopun uzaktan yönlendirilmesi 
ile daha standart bir prosedür elde edilecek ve uygulayıcı 
ekibin sorumluluğunu ve operasyon sırasında oluşabi-
lecek komplikasyonları azaltacaktır. Elektromanyetik ak-
tivasyon sistemi, manyetik özelliğe sahip bronskoskopu 
akciğerlerde yönlendirmeye yarayan Helmholtz ve Max-
well bobinlerinden oluşmaktadır. Kullanıcı ara yüzünde 
bu bobinler üzerinden geçen akımlar ayarlanır ve oluşan 
manyetik alan etkisiyle ucunda manyetik malzemeler bu-
lunan esnek kateter (Manyetik bronkoskop) hareket eder. 
Bu noktada esnek kateterin mekanik tasarımı, kateterin 
hareket varyasyonlarını belirlemek açısından oldukça 
önemlidir. Örneğin tasarlarken düşük eğilme direncine 
ve yüksek burulma direncine sahip olmasına özen gös-
terilmelidir. Kateterin küçük yarıçaplı bronş yollarında 
dönmesi esnasında olası bir bronş duvarına dik teması ile 
duvarı kateter üzerine eksenel yük etki edecektir, tasarım 
yapılırken bu eksenel yük ile bronş iç duvarlarındaki do-
kuda delinme yaratmayacak kadar esnek fakat kateterin 
ileri sürüşünü olumsuz yönde etkilemeyecek kadar da-
yanıklı olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 
ise, küçük yarıçaptaki dönüşlerde kateter duvarı içeri bü-
külebilir, katlanabilir, bu sebeple operasyon için gerekli 
olan minimum eğilme yarı çapı bilinip kateter et kalınlığı 
buna göre hesaplanmalıdır. Manyetik bir kateterin hare-
keti esnasında ideal hareketi şekil 2’de gösterilmiştir. Tüm 
bu tasarım kriterlerini göz önüne aldıktan sonra manye-
tik esnek kateterin hareketinin modellenmesi için kateter, 
uç yüklemeli ve tek tarafı ankastre mesnetli bir kiriş gibi 
düşünebilir. Böylece kateter, Euller-Bernoulli kiriş mo-
deli[12] (Bu model ince kirişlerin eğilmesi için ideal bir 
modeldir. Kateterimizin inceliğinden dolayı Timoshenko 
ile modellenmesine gerek olmasa bile bu şekilde model-

 

 
 

Şekil 1. Rijit Bronkoskop (Üst), Esnek Kateter (Sol Alt), Esnek Manyetik Kateter (Sağ Alt) 

7  Malignite - Kansere yol açan kötü huylu tümörlere verilen ortak isim.
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lenen örneklerde mevcuttur.), Sözde Rijit Gövde Modeli 
(Pseudo Rigid Body Model, PRBM)[13], Cosserat teori[14] 
gibi yöntemlerle modellenebilir. Bu modeller temel ola-
rak kateter ucunun konumu ve eğilme açısını belirlemek 
üzere kullanılır. Uç konumun ve uç eğilme açısının opti-
mum doğruluklarda ve kısa hesaplama süreleriyle elde 
edilmesi önemlidir. 

Kateterin uç konumu ve eğilme açısının hesaplanabilirliği 
ileri aşamalarda kateterin izleyeceği yörüngeyi belirleme-
de önemli rol oynayan bir parametredir. Böylece gerek-
li yön ve büyüklükte manyetik kuvvet üretecek şekilde 
bobinlerden akım geçirilerek kateterin hareketi sağlanır. 
Fakat kateterin hareketi esnasında üzerine bu kuvvet-
lerin yanında bronş duvarlarından sürtünme kuvveti ve 
her dönüşte bir tepki kuvveti de etki eder. Bu kuvvetler 
Şekil 2 de verilmiştir. Kateter ilerledikçe bu kuvvetlerin  
kateterin üzerindeki yeri ve büyüklüğü değiştiği için di-
namik bir etki yaratmaktadır. Bu dinamik etkiler model-
lemeyi zorlaştırmakla birlikte kateterin yönlendiği kanal 
boyunca hareketi için gereklidir. Bu sebeple kurulan sis-
temlerde bir görüntü geri besleme sistemi ile kateter ha-
reketinin doğruluğunun denetlenmesi gerekir. Maxwell 
ve Helmholtz bobinlerinin düzenlenmesiyle bronskos-
kopun hareketi çok boyutlu olarak sağlanabilmektedir 
[15]. Bronkoskopun konumunun takibinin yapılması için 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı To-
mografi (BT), floroskopi gibi görüntüleme sistemleri kul-
lanılmaktadır. Bronkoskopun bronşlar içerisindeki konu-
munun doğruluğu kontrolcü ve görüntüleme sisteminin 
geri bildirimiyle sağlanmaktadır [16]. Piyasada akademik 
çalışma olarak başlayıp sonradan ticarileşmiş Sensei [17], 

Magellan [18], Niobe (Stereotaxis) [19], Genesis [17], CGCI 
(Magnetecs) [20], Aegon Phocus (Aegon Scientific) [21] 
elektromanyetik navigasyon sistemleri bulunmaktadır 
(Şekil 3). Bu cihazların görüntüleme sistemleri floroskopik 
yöntemler başta olmak üzere, MRG, BT gibi görüntüleme 
yöntemleriyle birlikte çalıştırılmaktadır.

Araştırmamızda, Temassız Kontroledilebilen Esnek Bron-
koskop Sistemi Geliştirilmesi üzerine  çalışılmaktadır 
(118E769 TÜBİTAK). Proje kapsamında elektromanyetik 
esnek bronkoskop üretimi, akciğeri kapsayan çalışma 
uzayı için sargı sistemlerinin üretimi, kontrolcü ve görün-
tü geri besleme sistemi üretimi aşamalı olarak yapılmak-
tadır. Görüntüleme sistemi olarak ise son on yılda adın-
dan söz ettiren Manyetik Parçacık Görüntüleme Sistemi 
üzerine odaklanılmıştır [22]. Manyetik parçacık görüntü-
leme sistemi, Süperparamanyetik nanoparçacık (SPION) 
içeren kateterin görüntülenmesinde kullanılmaktadır. 
Bu görüntüleme yönteminde belirtilen nanoparçacıkla-
rın dokuyla olan etkileşiminden kaynaklı gürültülerin az 
olması sebebiyle görüntülemede verimlidir. Bu sayede 
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Şekil 2. Manyetik kateterin bronş yolu içerisinde hareketi esnasında üzerine etki eden manyetik kuvvet, sürtünme kuvveti ve tepki kuvvetleri. (1,2,3 sırasıyla 

hareket aşamalarıdır)

 
Şekil 3. Elektromanyetik Navigasyon Sistemleri
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bilgisayar algoritmaları kullanılarak dokunun oluştur-
duğu arka plan gürültüsü olmadan görüntü geriçatımı 
sağlanmaktadır [23, 24]. Bununla birlikte, uzaktan kontrol 
edilebilen elektromanyetik sistemlerin özellikle geomet-
risi kompleks ve yolları dar olan akciğer, kalp gibi vücut 
kısımlarında önemli rol oynayacağı ön görülmektedir.

3. SONUÇ

Elektromanyetik sistemlerin gelişimi ve bronkoskopi işle-
mi gibi önemli cerrahi operasyonlarda kullanılması hem 
hasta açısından hem de sağlık personeli açısından umut 
vericidir. Daha hızlı işlemcilerin ve daha iyi görüntüleme 
sistemlerinin geliştirilmesi ile bu tip elektromanyetik sis-
temlerin ismini aynı Da Vinci robotunda olduğu gibi daha 
sık duyacağız. Bu sistemlerle daha küçük lezyonların bu-
lunmasına ve daha zorlu kısımlardaki biyopsi işleminin 
uygulanmasına imkan tanınacaktır. Operasyonel işlemler 
daha hassas ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebile-
cektir. Bu tarz manyetik kateter çalışmaları ile, mikro ve 
nano robot uygulamaları gibi herhangi bir yapıya bağlı 
olmayan sistemlerin, vücut içerisinde manipülasyonu 
yaygınlaşacaktır. Ayrıca ilerleyen süreçlerde daha da ge-
lişecek 5G gibi teknolojiler ile birlikte internet hızındaki 
gecikmelerin azalması, online ameliyatların önündeki en-
gelleri kaldıracak ve uzaktan erişimle bu süreçlerin ilerle-
mesinde bu gibi sistemlerin önemini arttıracaktır.
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KARBON FİBER KOMPOZİT 
MALZEMELERİN PROTEZLERDE 
KULLANIMI

Ruşen Sözer1 

1. GİRİŞ

Günümüzde karbon fiber kompozit yapılar yüksek tek-
noloji ürünü olarak pek çok alanda kullanılmakta ve gün 
geçtikçe gelişerek daha fazla alanda kullanımı olmaktadır.  
Bu kullanım alanlarından birisi de protez ürünleridir. Kar-
bon fiber kompozit yapılar, sahip oldukları üstün özellik-
ler sayesinde protez olarak kullanımında kullanıcıya kon-
for, güven ve üstün hareket kabiliyeti sağlamaktadır. 

2. KARBON FİBER MALZEMELERİN AYAK 
PROTEZLERİNDE KULLANILMASI

Karbon fiber malzemelerin protez uygulamalarındaki bir 
Şekil 1’de karbon fiber kompozit kullanılarak üretilmiş 
olan bir sporcu protezi görülmektedir. Bu protez, ayak 
protezi olduğu için çok yüksek yüklere karşı dayanım 
gösterebilmeli ve ayrıca çok yüksek oranda enerji depo-
layarak sporcunun hareketlerini destekleyerek ona daha 
konforlu ve verimli bir spor kabiliyeti kazandırabilmelidir. 

Bir karbon fiber protez ayak tasarımının, karbon ayak 
kullanıcısının bütün hareketleri düşünülerek yapılması 
gerekmektedir. Protez kullanıcısı gerektiğinde düz yolda 
rahatlıkla yürüyebilirken, aynı zamanda konforlu bir şe-

kilde merdiven inip çıkabilmemlidir. Kullanıcı, bütün bu 
hareketleri yaparken konforlu olduğu kadar da güvende 
olmalıdır. Güvensiz bir protez ayak, kullanım sırasında kı-
rılması halinde kullanıcısına ciddi zararlar verebilir. Şekil 
2’de iki çeşit kullanım durumu görünmektedir. Merdiven 
inerken ve düz yolda yürürken ki durumları gösterilen 
bu iki protez ayak kullanıcısı için, özellikle merdiven gibi 
yükselti farkının olduğu durumlarda bu protez ayağın 
tamamen kırılması, kullanıcıyı düşürürerek geri dönüşü 
olmayan zararlara yol açabilmektedir. 

 
Şekil 1. Karpon Fiber Sporcu Protezi
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3. KARBON FİBER AYAK PROTEZİ ÇALIŞMASI

Bu çalışmada; kullanıcının konforunun ve güvenliğinin en 
üste seviyede nasıl tutulabir araştırması yapılmıştır. Kulla-
nıcıların güveni en üst seviyede tutulurken oluşabilecek 
kompozit protez ayağın aniden kırılmasının önüne geçe-
rek, oluşabilecek bir kaza anında ayağın yavaş ve kade-
meli olarak kırılması ve kullanıcının düşme gibi risklerinin 
en aza indirilmesi amaçlanmıştır. 

Bir protez kullanıcısının en büyük isteği, kullanılan pro-
tez ürünün hafif ve sağlam olması ile kaybedilen uzuvun 
yerine kullanılacağından o uzuvun hareket kabiliyetini en 
iyi şekilde taklit edebiliyor olmasıdır. Karbon fiber kom-
pozit malzemeler, kullanıldıkları protez ürüne enerji de-
polama kabiliyeti, hafiflik ve kozmetik görünüm olarak  
üstünlükler sağlamaktadır. 

Protez ayakların tasarım süreci büyük ölçüde, iteratif bir 
prototip oluşturma ve kullanıcı testleri süreçlerinden 
oluşmaktadır. Güvenilir ve tekrarlanabilir bir kullanıcı tes-
ti, prototip protez ayak geliştirmenin son basamağıdır. İlk 

basamak olan tasarım ve modellemede temel amaç, pro-
tez ayağın normal bir ayağı birebir oranda taklit edebil-
mesidir. Pasif bir enerji depolayıcı ve sönümleyici sistem-
lerin kullanılması amaçlanır ve çeşitli sertliklere ve enerji 
depolama kabiliyetlerine sahip olan protez ayaklar üreti-
lir. İnsan doğası gereği, yavaş yürüyen, hızlı yürüyen, mer-
diven gibi yapılardan inebilen ve çıkabilen bir varlıktır. 
Üretimi yapılan protez ayak da bu hareketleri kullanıcının 
konforunu bozmadan taklit edebilmelidir. Bütün bu taklit 
yeteneğine sahip olacak bir karbon fiber kompozit protez 
ayak üretimi, istenilen konfor özellikleri arttıkça daha kar-
maşık bir hale gelmektedir. Tek başına mükemmel enerji 
depolama kabiliyetine sahip olan bir karbon fiber kom-
pozit protez ayağın üretimi mümkündür; ancak bu pro-
tez ayak kısa yürüyüş sırasında kullanıcı için çok sert ve 
kullanışsız olmaktadır. Yine aynı şekilde çok yumuşak bir 
karbon fiber kompozit malzemeden protez ayak üretimi 
olanaklı iken, bu ayak da kullanıcı için uzun ve hızlı yü-
rüyüşlerde çok fazla yorucu olmaktadır. Bu iki durumun 
optimum düzeyde sağlanması, karbon fiber elyaf serim 
yönleri ile olanaklı hale gelmektedir. Ancak, bütün bunlar 

 

 
Şekil 2. Karbon Fiber Protez Ayak Kullanımı

 

 
Şekil 3. Kırılmış Bir Protez Ayak
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yapılırken, bir diğer önemli husus olan mekanik birleştir-
me de gözden kaçırılmamalıdır. Şekil 3’te mekanik bağ-
lantı noktasından kırılmış bir protez ayak görülmektedir. 

Hem konforlu ve hem de sağlam bir protez karbon ayak 
üretilmesi için birçok önemli unsurun dikkate alınması 
gerekmektedir. Karbon fiber kompozit parçaların (FEM) 
sonlu elemanlar metodu ile analizleri sırasında, olabilen 
en iyi katman sayısı ve en fazla enerji depolama yete-
neği elde edebilmek amacı ile çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmalar göstermiştir ki, en konforlu protez ayak enerji 
depolama kabiliyeti en yüksek protez kompozit ayak ol-
maktadır. Ancak, kullanıcının normal bir yürüyüş sırasın-
da konforlu olarak kullandığı protez,  zıplama gibi  olası 
bir fazla yüklenme durumunda kırılabilmektedir. Tüm bu 
durumlar göz önünde bulundurulararak, hem hastayı çok 
konforlu hissettirecek enerji depolama kabiliyet yüksek, 
hem de hastanın olası bir fazla yüklenme durumunda kı-
rılmayacak en fazla sağlamlıkta bir protez ayak üretilmesi 
amaçlanmıştır. Test numunelerinin hazırlanması için yapı-
lan analiz çalışmalarında, sonlu elemanlar yöntemi (FEM) 
kullanılarak en yakın katman açı dizilim değerleri hesap-
lanmış ve bu numuneler kontrollü bir şekilde üretilmiştir. 

Üretilen numuneler ASTM D953i standartlarına göre su 
jeti kullanarak kesilmiştir. Üretilen bu numuneler Şekil 
4’te görülmektedir. 

Standartlara uygun olarak üretimi yapılan bu numunele-
rin, kullanım amacına uygun olarak test edilebilmesi için 
ayrıca bir test aparatı tasarlanmış ve üretilmiştir. Üretilen 
bu aparat Şekil 5’de görülmektedir.

4. DENEYSEL ÇALIŞMA

Toplamda 96 adet numune üretilmiş olup herbir numune 
kendi grubundaki 12 adet numune ile test edilmiştir. Çı-
kan sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

4.1 0° Derece Numune Grubu

Bu değerlere ait olan kuvvet-uzama grafiği, Şekil 6’da 
görülmektedir. Numunede, serim açıları yayılımları iki 
adet çekme yönünde olan kumaş uzantısı, 2adet çekme 
yönüne paralel bir şekilde serim yapılmış kumaş açısı ve 
dört adet her iki yöne de eşit açı farkları ile serim işlemi 
yapılmış kumaşlar sayesinde ortalama olarak 2334 N bir 
değerde çekme kuvvetine ulaşılmıştır. Uzama grafiğinde 
ise, ortalama olarak 1380 N kuvvet değerinde bir seyir ve 
18 mm değerinde tamamen kopma gözlemlenmektedir. 
Kopma uzamasındaki sabit 1380 N kuvvet durumu yakla-
şık olarak 12,7 mm sürmektedir. Grafikten de anlaşılacağı 
gibi, laminat plakanın kopma eğilimi 7,4 mm de düşük bir 
ivme ile gerçekleşmiştir.

 

Şekil 4. ASTM D953’e Göre Standart Test Numuneleri

 
Şekil 5. ASTM D953’e Uygun Olarak Üretilmiş olan Test Aparatı
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Şekil 6.  0° Test Numuneleri Ortalama Kuvvet-Uzama Grafiği
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 Şekil 7. 30° Test Numuneleri Ortalama Kuvvet-Uzama Grafiği

4.2 30° Numune Grubu 

Bu numunelere ait olan kuvvet-uzama grafiği Şekil 7’de 
görülmektedir. Numunelerdeki serim açıları yayılımları-
nın hiçbir numunede çekme yönünde olmayışı, test nu-
munesinin çekme yönünde çizgisel uzamasını azaltmıştır. 
Ortalama çekme kuvveti 2512 N iken, tamamen kopma 

uzaması 19,2 mm dir. Ancak ortalama kopma uzama-
sındaki sabit 1518 N durumu yaklaşık  olarak 10,8 mm 
sürmektedir. Bu durum karbon fiber dizilim açılarının ta-
mamen kuvvet uygulama yönünde hiçbir dizilimin olma-
masından kaynaklanmaktadır.
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4.3 45° Numune Grubu 

Bu numunelere ait olan kuvvet-uzama grafiği Şekil 8’de 
görülmektedir. Numune serim açıları yayılımlarının hiç-
bir değerde çekme yönünde olmayışı, test numunesinin 
çekme yönünde çizgisel uzamasını azaltmıştır. Ortalama 
çekme kuvveti 2875 N iken, tamamen kopma uzaması 
18,2 mm dir. Ancak ortalama kopma uzamasındaki sabit 
1524 N kuvvet durumu yaklaşık olarak 11,3 mm sürmek-
tedir. Bu durum, karbon fiber dizilim açılarının tamamen 
kuvvet uygulama yönünde hiçbir dizilimin olmamasın-
dan kaynaklanmaktadır. 45° grubu ve 30° grubu dizilim 
açılarının laminat özelliklerinde ve kuvvet uygulama yö-
nünde göstermiş oldukları kuvvet dayanımı, kopma iv-

mesi hariç benzerlik göstermektedir. Kopma ivmesinde 
görünen farklılığın sebebi ise 30° grubu numunelerin se-
rim yönleri, daha açık açılar ile çekme yönüne daha yakın 
olmalarından kaynaklanmaktadır. 45° grubunda görünen 
kopma ivmesinin daha küçük olması durumu ise, çekme 
yönünde olan karbon fiber serim açılarının daha açık ola-
rak yerleşiminden dolayı kopmanın daha yavaş olmasın-
kan kaynaklanmaktadır. 

4.4 60° Numune Grubu 

Bu numunelere ait olan kuvvet-uzama grafiği Şekil 9’da 
gösterilmektedir. Numune serim açıları yayılımlarının hiç-
bir değerde çekme yönünde olmayışı, test numunesinin 
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Şekil 8. 45° Test Numuneleri Ortalama Kuvvet-Uzama Grafiği
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çekme yönünde çizgisel uzamasını azaltmıştır. Ortalama 
çekme kuvveti 1971 N iken, tamamen kopma uzaması 
19,1 mm dir. Ancak ortalama kopma uzaması sırasında 
kuvvet sabit durum göstermemektedir. Bunun nede-
ni ise, laminatı oluşturan serim açılarının negatif yönde 
uygulanan kuvvete göre büyük açıklık göstermesidir. Bu 
açıklık, kuvvet yönünde oluşan uzamayı azaltmış ve kuv-
vet yönünde kapalı bir açı dağılımı sergilendiğinden, kuv-
vet yönünde oluşan çekme kuvvetinin artış göstermesini 
getirmiştir. 

4.5 90° Numune Grubu 

Bu numunelere ait olan kuvvet-uzama grafiği Şekil 10’da 
görülmektedir. Numunedeki serim açıları yayılımlarının 

iki değerde çekme yönünde olması, test numunesinin 
çekme yönünde çizgisel uzamasını arttırmıştır. Ortalama 
çekme kuvveti 2417 N iken, tamamen kopma uzaması 
23,4 mm dir. Ancak ortalama kopma uzamasındaki sabit 
1338 N kuvvet durumuyaklaşık olarak 9,27 mm sürmek-
tedir. Bu durum karbon fiber dizilim açılarının laminat 
içerisinde iki adet dizilimin çekme yönünde olmasından 
kaynaklanmaktadır. 45° grubu, 30° grubu ve 90° grubu di-
zilim açılarının laminat özelliklerinde ve kuvvet uygulama 
yönünde göstermiş oldukları kuvvet dayanımı, kopma iv-
mesi hariç benzerlik göstermektedir. Bu numune tipinde 
kopma uzamasının en yüksek olması, bu laminat içerisin-
deki serim açılarının daha homojen ve polorize olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. 

5. SONUÇLAR

Testleri gerçekleştirilen numune gruplarının her birinin 
farklı özelliklere sahip oldukları görülmektedir. 0° gru-
bu, en fazla 2334N’luk bir kuvvete dayanmışken, yaklaşık 
1380N’luk bir yüklemeye de 18 saniye boyunca dayanım 
göstermiştir ve bu durumda 12,7 mm uzamıştır. 30° gru-
bu, en fazla 2512N’luk bir kuvvete dayanmışken, yaklaşık 
1518N’luk bir yüklemeye de 19,2 saniye boyunca daya-
nım göstermiştir ve bu durumda 10,8 mm uzamıştır. 45° 
grubu, en fazla 2875N luk bir kuvvete dayanmışken, yak-
laşık 1524N’luk bir yüklemeye de 18,2 saniye boyunca 
dayanım göstermiştir ve 11,3 mm uzamıştır. 60° grubu, 
en fazla 1971N’luk bir kuvvete dayanmışken, uzama sı-
rasındaki dayanımı sabit kalmamıştır. Nedeni ise laminatı 

oluşturan serim açılarının negatif yönde uygulanan kuv-
vete göre büyük açıklık göstermesidir. 90° grubu, en fazla 
2417N’luk bir kuvvete dayanmışken, yaklaşık 1338N’luk 
bir yüklemeye de 23,4 saniye boyunca dayanım göster-
miştir ve 9,27 mm uzamıştır.

Bütün bu sonuçlar göz önünde bulundururlarak, karbon 
fiber kompozit protez ayak imalatında kullanılacak en 
iyi serim açı değerlerinin 90° grubundaki açı değerleri 
olduğuna karar verilmiştir. Oluşacak herhangi bir tam kı-
rılmadan önce kompozit yapının daha uzun süre azlarak 
de olsa dayanımını  sürdürmesi, bu süreçte kullanıcının 
kırılmayı farkederek tedbir alabilmesi ve düşmemesi he-
deflenmektedir.

KAYNAKÇA
i https://www.astm.org/Standards/D943.htm, 1 Şubat 2019.
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HASTANELERİN AKCİĞERLERİ

Taha Beşer1 

1. GİRİŞ

Hastaneleri yapısal olarak bir otelden ayıran en temel fark 
olan medikal gaz sistemleri, yüksek teknoloji gerektirme-
mesine rağmen, birebir insan sağlığı ile ilgili olması sebe-
biyle son derece önemlidir ve ciddi bir mühendislik ça-
lışması gerektirmektedir. Ürünlerin medikal standartlara 
uygun üretilmesi ve kurulumunun yapılması hayati önem 
taşımaktadır. Hastanelerin akciğerleri olarak görev yapan 
medikal gaz sistemleri, bakır boru hatları ile farklı de-
partmanlar için gerekli çeşitli tip gazları doğru basınç ve 
akışta taşımaktadır. Bu gazlar, farklı mahallerde bulunan 
medikal gaz prizleri ve basınç düzenleyiciler yardımıyla 
hastaya aktarılmaktadır. Solunum cihazına bağlanacak 
olan Oksijen ve medikal hava gazı, hastaların solunum 
faaliyetleri için yüksek saflık ve Avrupa solunabilir hava 
standartlarına uygun olmalıdır. N2O gazı ise anestezi uy-
gulamalarında kullanılırken, Anestezi gazı tahliye sistem-
leri ile N2O gaz kullanıldıktan sonra hastane ortamından 
tahliye edilmektedir. Vakum hatları ile atık sıvı tahliye 
işlemleri yapılmaktadır. Cerrahi hava ise cerrahi aletlerin 
kullanımı ve sterilizasyon için gereklidir. Peki, bu gazların 
insan hayatını riske etmeyecek şekilde üretimi ve tedariki 
nasıl olmalıdır?

2. MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ STANDARLARI

Bu kadar kritik olan medikal gaz sistemleri için dünyada 
kabul görmüş, HTM, NFPA, ISO olmak üzere üç ana stan-
dart bulunmaktadır. HTM ilk olarak HTM22 versiyonu ile 
1972'de yayımlanmıştır [1]. HTM, o zamana kadar medi-
kal gaz sistemleri hakkında yayımlanmış ilk standarttır. 
1997’ye gelindiğin HT2022 olarak daha detaylandırılırmış 
ve bilinirliği artmış, son güncel sürümü ise 2006 yılında, 
HTM02-01 olarak teknolojik gelişmeler de göz önüne 
bulundurularak değişikliğe uğramıştır. HTM 02-01Bölüm 
A’da medikal gaz sistemlerinin nasıl tasarlanacağı, mon-
tajı, kurulumu, testi ve devriye almasının nasıl yapılacağı 
hakkında bilgi verilirken [2]; Bölüm B’de ise sistemin nasıl 
kullanılacağı ve hastane tarafından nasıl yönetilmesi ge-
rektiği hakkında detaylı bilgi verilmektedir [3]. Bu konu 
ile ilgili olan NFPA99, “National Fire Protection Associa-
tion” tarafından ilk olarak 1980’de yayımlanmıştır [4]. Bu 
standart özellikle kuzey Amerika’da kabul görmüş ol-
masına rağmen, Güney Amerika’da da etkileri olmuştur. 
Avrupa ülkeleri ise ISO standartlarına tabi olmaktadır [5]. 
Türkiye’de üretilen ürünler, ISO 7396 standardına göre 
üretilirken uygulama dizayn ve hesaplamalar HTM 02-01 
standardına göre yapılmaktadır.
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3. GAZ SİSTEMLERİNİN TASARIMI

Medikal gaz sistemleri, projelendirme ve sistemin tasar-
lanması ile başlamaktadır. İnşaat aşamasında mimari, 
mekanik proje üzerinden uzman makine mühendisleri 
tarafından medikal gaz projelendirmesi yapılır. Gaz priz-
leri, hasta yatak başı ve pendant yerleri HTM 02-01 Tablo 
11’e göre belirlendikten sonra, uygun şekilde bakır bo-
rulama hatları çizime eklenir. Gaz akışları kapasiteye ve 
departmana göre gerekli akışı sağlayacak şekilde artırıla-
rak ilerlenmelidir. Her gaz ve mahalde farklı akışlar talep 
edilmektedir. Oksijen gazı için ameliyathanelerde 100 l/
dk akış talep edilirken, hasta odalarında 10 l/dk akış talep 
edilmektedir. Bakır boru çap artışları, bu akışlar ve akış 
kayıp hesaplamalarına göre besleme istasyonlarına doğ-
ru ilerledikçe artmaktadır. Akış kayıpları toplamda %5’i 
geçmemelidir. Farklı departmanlar alarmlı vana kutuları 
ile ayrılmalı ve gerektiğinde buralarda acil besleme yapı-
labilmelidir. 

Medikal gaz sistemine gazlar, hastanenin belli bir nokta-
sında bulunan gaz istasyonları tarafından sağlanır. Her 
gaz için uygun kapasite, besleme sisteminin kapasitesi ve 
depolaması, kullanma ve dağıtım sıklığına göre planlanır. 
HTM’de kapasite hesabı gazın kullanıldığı bölge tipine 

göre, bu standartta yer alan Tablo13’te bir takım eşitlik-
lerle açıklanmıştır. Bu eşitlikler kullanılarak her gaz için 
ayrı ayrı toplam kapasiteye ulaşılır. Bu kapasitelere göre 
doğru gaz besleme ünitesi seçimi yapılır. 

4. OKSİJEN SİSTEMLERİ

HTM’ye göre tüm gazların birincil, ikincil ve yedek bes-
leme noktaları bulunmalıdır. Oksijen, N2O ve C2O gazları, 
düşük kapasitelerde tüplü manifold sistemi ile sağlanabi-
lir. HTM’ye göre ana besleme sistemi, hastane tüm kapa-
site ile çalışması durumunda iki gün boyunca hastaneye 
gaz sağlayabilmelidir. Yedek ise 2+2 saat olacak şekilde 
gaz sağlayabilmelidir. Ana sistemden yedek beslemeye 
geçiş otomatik olurken, yedeğin iki tarafı arasındaki ge-
çişi ise manuel olmalıdır. Hastane tasarlanırken medikal 
gaz odası, tüp tedarikinin kolayca sağlanabileceği, HTM 
‘de belirtilen çevredeki insan birimlerine olan uzaklar 
dikkate alınarak seçilmelidir. Gaz besleme odaları tüplü 
beslemeler ve pompalı beslemeler ayrı odalarda olacak 
şekilde planlanmalıdır. 

Manifold sistemi haricinde, daha yüksek kapasiteler için 
oksijen gaz kaynağı olarak, sıvı oksijen tankları ve oksijen 
jeneratörleri kullanılmaktadır. Sıvı oksijen sistemlerinde 

 

Pat ient  Bed Head Units Pendant Medical Gas Out lets Flowmeters Copper Tubes

Area Gas Control Panels Medical Air PlantCentral Gas Stat ion for O2, N2O 
and CO2

Medical Vacuum Stat ion, CompactAnaesthet ic Gas Scavenging 
System

Resim 1: Hasta Kesiti Üzerinde Medikal Gaz Sistemi 
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sıvı olarak depolanan oksijenin gaza çevrilmesi için bu-
harlaştırıcılar kullanılır. Metal borulardan geçirilen sıvı 
oksijen ortam sıcaklığından yararlanılarak gaz formuna 
çevrilir. Sıcak iklimin hâkim olduğu ülkelerde, doğrudan 
oksijen tankından da oksijen alınabilir. Tank basıncının 
dengelenmesi için tankın içinde hem sıvı hem de gaz for-
munda oksijen bulunur. Her iki şekilde de besleme sağ-
lanabilir. 

Oksijen jeneratörü ise kompresör sistemi yardımıyla, ba-
sınçlı havayı içindeki oksijeni zeolit maddesi yardımıyla 
diğer gazlardan ayırarak, %93-96 saflık derecesinde oksi-
jen sağlayabilmektedir. Tüplü sistemde bu oran %99,9 se-
viyesindedir. Oksijen jeneratörleri ile bu saflık seviyesine 
ulaşmak mümkün olmazken, gaz tedarikinin zor olduğu 
bölgelerde talep görmektedir. %93 saflık derecesi de me-
dikal standartlara uygun kabul edilmektedir.  Oksijen je-
neratörden gelen oksijen ile tüp dolumu tehlikeli olduğu 
için, HTM’ye göre uygun değildir. Gelişmiş ülkelerde bu 
işlemin hastaneler tarafından yapılması yasaklanmıştır. 
Oksijen jeneratörü ya da sıvı tank kullanılması durumun-
da, ikincil besleme ya da yedek olarak, tüplü manifold sis-
temi de bulunmalıdır. 

5. VAKUM SİSTEMLERİ

Vakum sistemi, vakum pompaları ile merkezi vakum sağ-
lamaktadır. Vakum pompaları medikal derecelendirilmiş 
olurken, sistem filtreler ile desteklenmelidir. Hastalıklı bir 
kişiden emilen sıvılar dolayısıyla sistemde hijyeni sağla-
yacak bakteri filtresi, tıkanmaları önleyecek partikül filtre-
si ve diğer bileşenler yüksek standartlarda olmalıdır. Sis-
tem, vakum pompası, vakum tankı, PLC kontrol ünitesi, 
bakteri filtresi ve su ile partikül tutucudan oluşmaktadır. 
Sistemin kendini yedeklemesi için, HTM’de de belirtildiği 

gibi en az 3 adet vakum pompası kullanılmalı ve pompa-
lar PLC ile koordineli şekilde çalışmalıdır. Vakum hatların-
da hastaya giden bir gaz olmadığı için borulama bakır 
yerine PVC materyalden yapılabilir.  Vakum sistemlerinde 
oluşan atık sıvılar, vakum prizi öncesindeki vakum kava-
nozlarına toplanılarak, tahliye edilmektedir. 

6. MEDİKAL HAVA SİSTEMLERİ

Medikal gaz sisteminde basınçlı hava, cerrahi hava (7 bar) 
ve medikal hava (4 bar) olacak şekilde kullanılmaktadır. 
Hava, hastaneye kompresör sistemleri yardımıyla veril-
mektedir. Sistem; kompresör sistemi, hava tankı, bakteri 
filtresi, kimyasal hava kurutucuları, aktif karbon, yağ, su 
filtresi ve regülatör grubundan oluşur. HTM02-01’de yer 
alan Resim 25’de tüm bileşenler ayrıntılı şekilde gösteril-
miştir. Vakum ve kompresör sisteminin bulunduğu oda, 
tüplü sistemin bulunduğu odadan ayrılmalıdır. Olası bir 
kompresör ısınma problemine karşı oda, klima sistemi 
ile soğutulmalıdır. Havanın, “European Pharmacopoe-
ia” olarak tanımlanmış olan solunabilir hava değerlerine 
ulaşması için özel filtreler kullanılmaktadır. Özellikle -46 
°C çillenme noktası olan kimyasal kurutucuların seçilmesi 
ve yine kurutucu boyunda büyük aktif karbon filtresi kul-
lanılması bu konuda kritik öneme sahiptir. 

Medikal gaz istasyonlarından hastanedeki farklı nokta-
lara gaz, bakır borular tesisatı ile taşınır. Bakır borulama 
yapılırken kullanılacak borular, özel kimyasal banyolar-
dan geçirilerek yağdan tamamen arındırılmış, çapakları 
temizlenmiş, uçları tapalanmış sert-çekim medikal dere-
celi, EN13348 sertifikalı, bakır borulardır. Sadece vakum 
hattı için PVC kullanılabilir. Bakır borulama özel bir kay-
nak tekniği ile ve uzmanı tarafından yapılmalıdır. Medikal 
gaz hattı boru kaynağı yapılırken, boru içine mutlaka asal 

 
Resim 2. Oksijen Jeneratörü Yapısı
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gaz verilerek borunun korozyona uğraması engellenme-
lidir. Bu borular, hastanelerdeki diğer elektrik havalandır-
ma gibi hatlardan uzak olmalıdır. Hat üzerine etiketleme 
yapılarak gaz tipi ve yönü de gösterilmelidir. HTM’de bo-
rular arasındaki mesafeler, tavan bağlantı ve destekler 
arasındaki mesafeler gibi detaylar yer almaktadır. Uygu-
layıcının bu mesafelere uyması, sistemin güvenli şekilde 
çalışmasını sağlayacaktır. 

Medikal gaz akışının kontrolü için belli noktalarda gaz 
kontrol kutuları (“AVSU”) bulunmalıdır. Bu kontrol kutula-
rının nerelerde bulunması gerektiği HTM’de belirtilmiştir. 
Kontrol kutularında, gerektiğinde akışın izlenebileceği 
manometreler, akışın kesilmesi için vanalar, doğrudan 
beslemenin yapılması Nist bağlantıları ve alarm sistemi 
bulunmalıdır. Günümüzde hastanelerde, alarm panelle-
rinden alınan veriler birleştirilerek, merkezi medikal gaz 
takip sistemleri kurulmaktadır. Bu şekilde, yönetici ve 
teknisyenler medikal gaz sistemini anlık olarak takip ede-
bilmekte ve herhangi bir durumda hızlı olarak aksiyon 
alabilmektedir.

7. SONUÇ

Tüm dünyada hastanelerde kullanılmakta olan medikal 
gaz sistemleri HTM 02-01 standartları göz önüne alınarak 
üretilmeli, montajı yapılmalı, test edilmeli ve kullanılma-
lıdır. Son nokta testlerin standartlara uygun yapılması ve 
devreye almadan sonra hastane personelinin eğitilmesi 
ile, bilinçli medikal gaz sistemi kullanıcıları oluşturulacak 

ve insan hata faktörü azalacaktır Gaz sistemlerine meka-
nik tesisat içinde yer alması nedeniyle gereken önem ve-
rilmemektedir. Gaz sistemlerin insan hayatı ile doğrudan 
ilgili olması nedeniyle bu sistemlere yüksek önem veril-
melidir. Covid-19 pandemisi nedeni ile solunumun ve 
medikal gazın önemi bir kere daha anlaşılmıştır. Yapılan 
eksik hesaplamalar ve kalitesiz ürün kullanımının bedel-
leri, bu dönemde ağır bir şekilde tüm dünya tarafından 
ödenmiştir. 

Inspital Medikal Teknolojileri, medikal gaz sistemleri 
üretimini HTM 02-01 standartlarına uygun yapmakta ve 
Türkiye’de sektörün önde gelen üreticilerinden biri ola-
rak, yerli ve yabancı birçok firmaya bu konuda eğitim 
vermektedir. 100’den fazla ülkeye ulaşmış olan Inspital 
Medikal Teknolojileri, medikal gaz konusunda 50 sene-
den fazla olan deneyimi ile standartları belirlemekte ve 
teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, bilgisayar destekli 
medikal gaz sistemleri ile ülkemizi temsil etmeye devam 
etmektedir. 

KAYNAKÇA
1. Health Technical Memorandum 22 Old version

2. Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline 
systems Part A: Design, installation validation and verification

3. Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline 
systems Part B: Operational management

4. NFPA 99 Standard for Health Care Facilities 2005 Edition

5. ISO 7396-1, ISO 7396-2 Medical gas pipeline systems - Part 1: 
Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum

 
Resim 3. Hasta Yatak Başı Uygulaması
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Temel amacı çalışanları işyerinin 
olumsuz etkilerinden korumak; ra-
hat, güvenli ve sağlıklı bir ortamda 
çalışmalarını sağlamak olan işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği çalışma yaşamı-
nın en temel unsurlarından biridir. 
Bu alanda 2012 yılında 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve pek 
çok yönetmelik, tebliğ yayınlanmış-
tır. Ancak tüm mevzuat, eğitim, de-
netim çalışmalarına rağmen resmi 
istatistikler yasa, yönetmelik ve uy-
gulamalarda yetersiz kalındığını, iş 
cinayetleri ve buna bağlı olarak da 
ölüm ve yaralanmaların artmaya de-
vam ettiğini göstermektedir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu-
na son derece önem veren Makina 

Kitap Adı:  İSG Mevzuatını Uygulama Kılavuzu

Yayın No:  MMO/693

Sayfa Sayısı: 421

Kitap Türü: Teknik Kitaplar

Yayın Yeri: Ankara

Fiyatı: 40 TL

Mühendisleri Odası üyelerinin bu 
alandaki bilgi ve birikimlerini ge-
liştirerek uzmanlaşmalarına katkı 
sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler 
düzenlemektedir. Bu etkinliklerin 
en önemlilerinden biri 2017 yılında 
dokuzuncusu gerçekleştirilen, tüm 
paydaşların bir araya getirilerek so-
runların ve çözüm önerilerinin tar-
tışıldığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Ulusal Kongresidir. Buna ek olarak 
Odamız tarafından seminer ve eği-
timler düzenlenmekte, iş hijyeni 
ölçümleri ve periyodik denetimler 
yapılmakta, mevzuat ve uygulama 
sorunları hakkında raporlar çıkarıl-
makta ve kitaplar yayınlanmaktadır.

İSG mevzuatı incelendiğinde yönet-

meliklerin genelde öngörülen so-
nucu tanımladığı, alınacak önlemin 
yeterli ve geçerli olması şartını getir-
diği ancak niteliklerine karışmadığı 
görülmektedir. Bunun sonucunda 
uzmanlar mevzuatın yorumlanma-
sında zorlanmakta ve tam olarak ne 
yapmaları gerektiğine karar vereme-
mektedir.  Bu kitabın yayınlanmasın-
daki amaç mevzuatın tercümesini 
yaparak alınması gereken önlemle-
rin nitelik ve niceliklerini daha net 
bir şekilde ortaya koymaktır.

Kitap, daha önceki yıllarda Sayısal 
Denetimli Takım Tezgahları (Yayın 
no: 140), ISO 9000 Işığında Toplam 
Kalite  (Yayın no: 216), ISO 9000 Işı-
ğında Toplam Kalite  Uygulama Kıla-
vuzu (Yayın no: 246) ve Yeni Mevzu-
atın Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği 
(Yayın no: 363-2006) kitaplarını Oda-
mız yayınlarına kazandıran Sayın 
Prof. Dr. Alp Esin tarafından yazıldı.

Kitabın gerek yazılması, gerekse 
düzeltilmesi aşamasında gösterdiği 
özverili ve titiz çalışmaları nedeniyle 
Sayın Prof. Dr. Alp ESİN’e ve emeği 
geçen herkese teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. 


