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Kitap Adı: Otomatik Kontrol
Tesisatı - Bina Otomasyon
Sistemleri

Kitap

Sayfa Sayısı: 116
Yayın No: MMO/318/2
Yayın Yeri: İstanbul
Kitap Türü: Teknik Kitaplar

Ü

yelerinin meslek alanlarındaki
talepleri ve gereksinimlerini
dikkate alan Makina Mühendisleri Odası, gelişen bilgi ve teknoloji
doğrultusunda, toplum yararını gözeterek bünyesinde kurmuş olduğu
Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) aracılığıyla mesleki kurslar düzenlemekte
ve mesleki yayınlar üretmektedir.
Daha önce basımı gerçekleştirilen
Meslek İçi Eğitim Merkezi yayını olarak
yer alan 318 nolu Otomatik Kontrol Tesisatı kitabımızı otomasyon alanında
genişletilmiş ve ayrıntılandırılmış olarak güncelleştirilmiştir.

Kitapta;
•

Bina Otomasyon sistemi mimarisi
(saha elemanları, doğrudan sayısal
denetleyiciler ve yazılımsal fonksiyonlar, iletişim protokolleri)

•

Prensip Şeması ve veri (data) noktası listesi

•

Uygulamalar (hvac, oda kontrol
sistemleri, ısıtma sistemi, soğutma
sistemi, sıhhi sistemi)

•

Arıza analizi

•

Akıllı binalar

•

Yeşil binalar

ana başlıklı konuları içermektedir. 

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



EKİM 2018



www.mmo.org.tr

2

MİEM

Ekim ayına ilişkin MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden de takip edilebilir.
Eğitimin Adı

MİEM KURS PROGRAMI

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü*

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina)
Eğitimi

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

4-6 Ekim 2018

İstanbul

7 Ekim 2018

8-9 Ekim 2018

Antalya

9 Ekim 2018

17-18 Ekim 2018

Bursa

19 Ekim 2018

19-20 Ekim 2018

Adana

21 Ekim 2018

26-27 Ekim 2018

İstanbul

28 Ekim 2018

27-28 Ekim 2018

Ankara

29 Ekim 2018

29-30 Ekim 2018

Diyarbakır

1 Kasım 2018

5-7 Ekim 2018

Ankara

8 Ekim 2018

10-12 Ekim 2018

Antalya

13 Ekim 2018

11-14 Ekim 2018

İstanbul

15 Ekim 2018

21-23 Ekim 2018

Adana

24 Ekim 2018

25-28 Ekim 2018

İstanbul

29 Ekim 2018

1-4 Ekim 2018

Ankara

4 Ekim 2018

1-4 Ekim 2018

Trabzon

5 Ekim 2018

6-7 / 13-14 Ekim 2018

İstanbul

15 Ekim 2018

9-12 Ekim 2018

Bursa

13 Ekim 2018

11-14 Ekim 2018

İstanbul

15 Ekim 2018

4-7 Ekim 2018

İstanbul

8 Ekim 2018

11-14 Ekim 2018

Adana

15 Ekim 2018

11-14 Ekim 2018

Trabzon

15 Ekim 2018

22-25 Ekim 2018

İzmir

26 Ekim 2018

23-26 Ekim 2018

Bursa

27 Ekim 2018

2-4 Ekim 2018

Gaziantep

4 Ekim 2018

12-14 Ekim 2018

Adana

14 Ekim 2018

22-24 Ekim 2018

Konya

24 Ekim 2018

24-26 Ekim 2018

Ankara

26 Ekim 2018

2 Ekim 2018

Kocaeli

3 Ekim 2018

Gaziantep

16 Ekim 2018

Adana

MİEM

Havalandırma Tesisatı

Havuz Tesisatı

LPW Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

Temel Bilirkişilik Kursu

Yangın Tesisatı

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı Ve Buharlı Isıtma Sistemleri
Stratejik Planlama

12-13 Ekim 2018

Konya

14 Ekim 2018

12-13 Ekim 2018

İzmir

14 Ekim 2018

15-18 Ekim 2018

İstanbul

19 Ekim 2018

23-24 Ekim 2018

Kocaeli

25 Ekim 2018

17-19 Ekim 2018

İstanbul

19 Ekim 2018

24-26 Ekim 2018

İzmir

26 Ekim 2018

2-4 Ekim 2018

İzmir

4 Ekim 2018

5-7 Ekim 2018

Samsun

7 Ekim 2018

15-17 Ekim 2018

Konya

17 Ekim 2018

15-21 Ekim 2018

Kayseri

22 Ekim 2018

15-21 Ekim 2018

İstanbul

22 Ekim 2018

15-21 Ekim 2018

Diyarbakır

22 Ekim 2018

15-21 Ekim 2018

Ankara

22 Ekim 2018

15-21 Ekim 2018

İzmir

22 Ekim 2018

22-28 Ekim 2018

Trabzon

30 Ekim 2018

8-11 Ekim 2018

İstanbul

12 Ekim 2018

30-31 Ekim 2018

Kocaeli

1 Kasım 2018

1-4 Ekim 2018

İstanbul

5-8 Ekim 2018

Gaziantep

6-7 / 13-14 Ekim 2018

İstanbul

8-11 Ekim 2018

İstanbul

8-11 Ekim 2018

Diyarbakır

9-12 Ekim 2018

Eskişehir

9-12 Ekim 2018

Zonguldak

11-14 Ekim 2018

İzmir

13-14 / 20-21 Ekim 2018

Kayseri

13-14 / 20-21 Ekim 2018

İstanbul

16-19 Ekim 2018

İstanbul

20-21 / 27-28 Ekim 2018

İstanbul

22-25 Ekim 2018

İstanbul

5-7 Ekim 2018

İzmir

8 Ekim 2018

19-21 Ekim 2018

Kocaeli

22 Ekim 2018

1-2 Ekim 2018

Eskişehir

2 Ekim 2018

6-7 Ekim 2018

Ankara

7 Ekim 2018

16-17 Ekim 2018

Eskişehir

17 Ekim 2018

10-14 Ekim 2018

İstanbul

15 Ekim 2018

4-6 Ekim 2018

Diyarbakır

7 Ekim 2018
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MAKİNA MOBİL

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ GENEL
MOBİL AĞI HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

F

arklı seviyelerde
nesne ya da insan ağ yapılarının
meydana getirilmesi,
günümüz gelişmiş sanayi toplumlarının bir
stratejisi olup, yakın bir
gelecekte de dünya çapında giderek yaygınlaşacaktır. Dünyadaki bu
ve benzeri gelişmeleri
en güncel haliyle takip
eden Makina Mühendisleri Odası’nın 47.
Dönem projelerinden
bir tanesi de buna uygun genel bir mobil ağ
yaratmaktır. Üyelerimizden oluşan muazzam
bir dijital ağ yaratmak
ve süreçleri daha etkin bir şekilde
yönetmek için, “Makina Mobil” olarak tanımladığımız projemizi hayata geçirmekteyiz. “Makina Mobil”,
adından da anlaşılacağı üzere, cep
telefonlarında kullanılan mobil bir
uygulamadır. İstanbul, Ankara, Adana şubelerimizde kullanılan “Makina
Mobil”, Kocaeli, Bursa şubelerimizin
ardından diğer şubelerimizde de en
kısa sürede hayata geçirilecektir.

tmmob
makina mühendisleri odası

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

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

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

•

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

www.mmo.org.tr

“Makina Mobil” uygulamasının modül ve işlevlerini www.mmo.org.tr/
ankara/duyuru/dijital-donusumuygulamasi-makina-mobil-kullanimda linkinde yer alan kullanım
kılavuzundan öğrenebilirsiniz.
“Makina Mobil” uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmeniz
veya herhangi bir problemle karşılaşmanız durumunda Makina Mühendisleri Odası’na bağlı ilgili şubelerimizle doğrudan bağlantıya
geçebilirsiniz.

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

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Bu sayımızda Mühendislik Anlatıları, Teknoloji Dünyası, AR-GE, Etkinlik, Tanıtım, Haber, Basın
Açıklaması ve MİEM bölümleri de bulunmaktadır.
Mühendislik Anlatıları bölümünde, Baha Kuban’ın hazırlamış olduğu “Cumhuriyetin Kuruluşundan Mühendislik Öyküleri Cam Sanayii” başlıklı metni okuyucularımıza sunulmuştur. Metinde, Kurtuluş Savaşı sonrası genç cumhuriyetin ilk sınai girişimlerinden biri olan
cam sanayisinin kuruluş hikayesi anlatılmaktadır.
Teknoloji Dünyası köşesinde, ASME tarafından yayımlanan Mechanical Engineering
dergisinde yer alan “Zeus’un Dişli Kutusu” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.
Üretim bölümünde, Alp Çakıcı ve Tarık Hışır tarafından hazırlanan “3B Çikolata Yazıcı” başlıklı çalışma yer almaktadır. Çalışmada, 3 boyutlu baskı yöntemine yeni bir boyutun kazandırılması amaçlanmıştır. Proje sahipleri tarafından, piyasada kullanılan plastik yerine çikolata seçilmiş ve bunun için gerekli yazıcı temini, ortam ısısının ayarlanması gibi konuların
öğrenilip gelecekte herkes tarafından kullanılabilecek bir ürün yaratılması hedeflenmiştir.
Mühendislik Eğitimi bölümünde, Prof. Dr. Eres Söylemez tarafından hazırlanan “Mühendislik Eğitiminin Dünü Bugünü: Yeni Problemler ve Yapılan Araştırmalar” başlıklı çalışma
yer almaktadır. Çalışmada, tarih içinde eğitimin ve özellikle mühendislik eğitiminin dünyada gelişimi, ülkemizde ele alınışı ve gelişmesi, günümüzde gelinen durumu ve son yıllarda
gelişen teknolojilerle birlikte karşılaşılan yeni sorunları, bunlar için yapılan yeni bilimsel
çalışmalar ve uygulamalar anlatılmaktadır.
Araştırma bölümünde, Erdinç Tezcan tarafından hazırlanan “AR-GE ve İnovasyonda Türkiye ” başlıklı çalışma yer almaktadır. Çalışmada, günümüzde yaşananlar, geldiğimiz yer,
geleceğimiz konusunda öneriler, kıyaslamalı AR-GE harcalamaları, insan kaynağı, patent
başvuruları verileri ile açıklamalı bir şekilde anlatılmaktadır.
Haber bölümünde, Makina Mühendisleri Odası tarafından Oda öğrenci üyeleriyle beraber
her yıl gerçekleşen Kamp haberimiz; Basın Açıklaması bölümünde, Oda Başkanı Yunus
Yener’in “Elektrik ve Doğal Gaz Satış Fiyatlarında Artış” sebebiyle yapmış olduğu yazılı açıklama yer almaktadır.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim
Merkezi tarafından düzenlenen MİEM Ekim ayı eğitim programına da ulaşabilirsiniz.
Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden,
yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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HABER

ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI BAŞARIYLA
TAMAMLANDI

T

ürkiye`nin çeşitli şehirlerinden öğrenci üyelerin katılımıyla İzmir`in Aliağa ilçesine
bağlı Yeni Şakran'da başlayan ve 60
öğrenci üyenin katıldığı kamp, 30
Ağustos Perşembe günü öğle saatlerinde kayıtların yapılmasıyla başladı.

MMO Öğrenci Üye
Kampı 2018, 30
Ağustos-6 Eylül
2018 tarihlerinde
İzmir Aliağa Yeni
Şakran Afacan
Gençlik Evi'nde
gerçekleştirildi.
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Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Elif Öztürk, Oda Merkezi Teknik Görevlileri Evren Sağ, Cem Şavur, Meltem Özdemir, İstanbul Şube Teknik
Görevlileri Yunus Küçükkelepçe ve
Taşkınege Taşpınar, Ankara Şube
Teknik Görevlileri Mualla Özgür Özkan ve Egegün Ünveren, Oda Merkezi Yayın Görevlisi Yılmaz Eren kampın



www.mmo.org.tr

organizasyonunda çeşitli görevler
üstlendiler.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, Oda Yönetim Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Bedri Tekin, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım, Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Seyit Ali Korkmaz ve İstanbul
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
İbrahim Tataroğlu kamp programı
kapsamında, açılışta ve oturumlarda
konuşmacı olarak yer aldılar.
Kampın açılış konuşmasını Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
yaptı. Yener, 1996 yılında başla-

9
yan öğrenci üye çalışmalarının iki
yılda bir düzenlenen öğrenci üye
kurultayları ve de bu yıl beşincisi
düzenlenen Öğrenci Üye Kampı ile
sürdüğünü belirtti ve emeği geçen
herkese teşekkür etti. Oda Başkanı
konuşmasında özetle, bu kampın,
öğrenci üyelerin Oda kültür ve perspektiflerini kavramaları, birbirleriyle
kaynaşmaları ve mühendislik sorunları ile ülke ve dünya analizini birlikte
yapabilmeye katkı sağlamasını, verimli, eğlenceli, dostça bir ortamda
geçmesini diledi.
Oda Başkanı Yunus Yener’in ardından İzmir Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Yüksel Yaşartekin de öğrencilerimizi selamladı. Açılış konuşmalarının ardından; tanışma, kamp
kuralları ve programı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Akşam yemeği sonrası ise ilk günüm
akşam oturumunda Emin Koramaz
ve Mehmet Soğancı‘nın konuşmacı
olduğu "TMMOB ve MMO Örgütlülüğü" başlıklı oturum gerçekleştirildi.
Kampın ikinci günü Tanışma Atölyesi
ile başladı. İkinci günün ilk söyleşisi
Güncel Siyasal Gelişmeler üzerine
BirGün Gazetesi yazarı Oğuzhan
Müftüoğlu ile gerçekleştirildi. Aynı
günün akşamında "Müzikli Türkiye
Tarihi" başlıklı söyleşide Murat Meriç
ile söyleşi gerçekleştirildi.

yoğlu, "İşçi Sağlığı ve İş GüvenliğiRisk Değerlendirme" - Bedri Tekin,
"Mühendisliğin Tarihi" - Elif Öztürk,
"Mekanik Tasarım" - Yılmaz Yıldırım, "Olağan Şüpheliler" - Av. Barış
Türkmenoğlu, Av. Arzu Hazer ve
Av.Atakan Güngör, “Bir Köyün Kapitalizmle İmtihanı” - Ercan Kesal, "Diyalektik" - İlhan Kamil Turan, "Sanayi
4.0" - İbrahim Tataroğlu söyleşileri
gerçekleştirildi.
Yine kampta lider eğitmenler eşliğinde "Tanışma", "MMO Örgütlülğü"
ve "3D Printer" atölyeleri yapıldı.
"MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü"
başlıklı forumda, nasıl bir öğrenci
üye örgütlülüğü olması gerektiğine
dair söz alan kamp katılımcıları görüşlerini paylaştılar. Kamp değerlendirmesinde, tüm katılımcıların kampa yönelik görüşleri alındı, kamp
yönetiminin düşünceleri öğrenci
üyeler ile paylaşıldı. Bu bölümde
öğrenci üye örgütlülüğünden gelen
Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Seyit Ali Korkmaz ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreter

Üyesi İbrahim Tataroğlu öğrenciler
ile söyleşi gerçekleştirdi.
5 Eylül Çarşamba akşamı Murat
Meriç‘in katılımıyla "Eski 45`likler"
eşliğinde eğlenildi.
Kampta ayrıca Dikili koylarında tekne turuna çıkıldı.
Kamp yaşamında birçok iş öğrenci
üyeler tarafından nöbet sistemiyle
ortaklaşa yapıldı. Her gün 07.30'da
güne uyanış, sabah sporu ve yüzme
ile başlayan günler, 09.30'daki kahvaltıların ardından saat 10.30'da başlayan, önceden belirlenmiş konulardaki programlarla sürdü.
Bilgi yarışması, voleybol, futbol,
basketbol, masa tenisi, dart, langırt
ve yüzme yarışlarının düzenlendiği
kampta, yarışmalarda birinci gelen
kişi, grup ve takımlara kupa, madalya, kitap vb. hediyeler verildi.
6 Eylül Perşembe günü sabahı, kahvaltının ardından kamp, tatlı yorgunluklarla, yeni arkadaşlıklarla ve
örgütlülük bilinciyle sona erdi. 

Takım sporları turnuvalarının açılışı
da ikinci gün gerçekleştirildi. Ayrıca kamp boyunca düzenlenen ve
moderatörlüklerini öğrenci üyelerin
yaptığı oturumlarda birçok konu ele
alındı.
Sonraki günlerde sırasıyla, “Fotovoltaik Güneş Enerjisi” - İzzet Seferbe-
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BASIN AÇIKLAMASI

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYAT ARTIŞLARI SÜRÜYOR
DAR VE SABİT GELİRLİLER İLE TÜM EMEKÇİLERE
KAMUSAL DESTEK SAĞLANMALIDIR

E

lektrik ve doğal gaz satış fiyatlarında 1 Ağustos tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere
tüm tüketici gruplarını etkileyen
artışlar üzerine Odamızın Enerji Çalışma Grubu tarafından yapılan ve
13.08.2018 tarihinde kamuoyuna
açıkladığımız; Elektrik ve Doğal Gaz
Fiyatlarına Yapılan Son Zamların
Analizi başlıklı kapsamlı çalışmada,
konutlardan sanayiye bütün toplumu etkileyen zamların neden 1
Ağustos’ta uygulandığını, geciktirilip-geciktirilmediğini, gerekçelerini,
olası sonuçlarını, fiyatlarının belirlenmesine yönelik düzenlemelerin
durumunu irdelemiştik.

TMMOB Makina
Mühendisleri Odası
Başkanı Yunus
Yener Elektrik ve
Doğal Gaz Satış
Fiyatlarında Artış
Sebebiyle 1 Ekim
2018 Tarihinde
Yazılı Açıklama
Yaptı.
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Açıklama ve Raporda,1 Ağustos’ta
yapılan zamları yenilerinin izleyeceği de belirtilmişti. Eylül ayı başında
yapılan zamları da 03.09.2018 tarihli
basın açıklamamızda ele almıştık.
Doğal gaz satış fiyatlarına 1
Ekim’den geçerli olmak üzere yapılan zamlar sonrasında, 2018 yılı içinde yapılan zamlar ve toplam artış
rakamları aşağıdadır.
Sübvansiyonların Durumu?
Ağustos 2018’e kadar elektrik
üretimi için temin edilen doğal
gaz sübvanse edilmiştir. Başka bir
ifade ile doğal gazla elektrik üreten
santrallara gaz, maliyet rakamlarının

11
2018 için geçerli olan KDV dahil

Tablo 1. Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan Zamlar (2018)
Yıl İçi Artışlar (2018)

Toplam Artış
(%)

Mesken

1 Ağustos % 9; 1 Eylül % 9; Ekim % 9

29,52

Serbest Tüketici 1. Kademe Elektrik Dışı

1 Ağustos % 9,1; Eylül % 9; Ekim % 9

29,52

1 Nisan % 9,7; 1 Ağustos % 49,5; 1 Eylül % 29,6,

112,5

1 Nisan % 9,7; 1 Ağustos % 14,1; Eylül % 14;
Ekim % 18,5

68,9

1 Nisan % 9,7; 1 Ağustos % 49,5; 1 Eylül % 29,6

112,5

Tüketici Grubu

Serbest Tüketici 1. Kademe Elektrik
Serbest Tüketici 2. Kademe Elektrik Dışı
Serbest Tüketici 2. Kademe Elektrik

1,6070 TL/m3 Başkent Gaz satış fiyatı
üzerinden, yıllık doğal gaz faturası
1,6070 TL/m3 x 1.099 m3=1.766 TL’ye
ulaşmaktadır. Aylık ortalama ise 147
TL olmaktadır.
Asgari yaşam standardında dört kişilik bir ailenin aylık 230 kWh tüketimi ile elektrik faturası Ekim başında
yeni bir zam olmaz ise 126 TL’yi ge-

altında verilmiş, yatırımcı özel
şirketler kamu zararı pahasına
desteklenmiştir.
Elektrik üretimi için kullanılan doğal
gaz için BOTAŞ’ın 01.08.2018 tarihinden itibaren uygulayacağı 270
dolar/1000 m3 ise, BOTAŞ’ın gaz alım
fiyatlarına yakındır. Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış
fiyatlarında yapılan artışlarla tamamen olmasa da sübvansiyon büyük
ölçüde kaldırılmıştır.
Konutlar, işyerleri, yıllık tüketimi
300.000 m3’ün altında olan sanayi
kuruluşları için BOTAŞ’ın Ekim 2018
cari satış fiyatları, ortalama 1 USD=6
TL kabulü ile 160 USD/1000 m3 düzeyindedir. Yıllık tüketimi 300.000
m3’ten fazla olan sanayi kuruluşları
için son yapılan % 18,5 zamla satış
fiyatı 225 USD/1000 m3 yükselmiş
olsa da, bu fiyatlar da BOTAŞ’ın cari
270-370 USD/1000 m3 gaz alım fiyatlarından çok düşüktür. Bu rakamlar, doğal gazda sanayi, ticarethane
ve konut tüketicileri için sübvansiyonun eskiye göre azalmakla birlikte halen devam ettiğini göstermektedir.
Kime Destek Verilmeli?
Kamusal destek yalnız dar ve sabit
gelirlilere ve emekçilere sağlanmalıdır.

Çünkü konut tüketicilerinin durumu hiç de parlak değildir. 2018 içinde seçimler sonrasında, Ağustos,
Eylül ve Ekim ayı başında yapılan
üç zamla, alış fiyatları % 29,53 oranında artmıştır. Kentsel doğal gaz
dağıtım şirketleri, son yapılan zam
sonrasında serbest olmayan tüketiciler için BOTAŞ’tan 0,988904 TL/m3
fiyatla satın alacakları gazın fiyatına;
birim hizmet ve amortisman bedeli,
0,0223 TL ÖTV ve % 18 KDV ekleyeceklerdir.

çen bir konutun; aylık doğal gaz ve

Kentsel doğal gaz dağıtım şirketlerine ödenen birim hizmet ve amortisman bedeli, kentlere göre değişiklik
gösterdiği gibi, yıl içinde enflasyon
oranlarına göre de artmaktadır.
GAZBİR verilerine göre 2017 sonunda en yüksek birim hizmet ve
amortisman bedelinin 0,371893 TL
olduğu dikkate alındığında ve 2018
enflasyonu % 30 olarak kabul edilir
ise, konut tüketicilerinin 1 m3 doğal
gaz için ödeyeceği bedel 1,76 TL’ye
varabilecektir.

olarak ısrarla tekrarlıyoruz.

GAZBİR verilerine göre Türkiye’de
2017’de bir hanenin yıllık ortalama gaz tüketimi 1.017 m3 olup, bu
rakam Ankara için 1.099 m3’tür. Bireysel (kombi) ısıtmanın yaygın olduğu Ankara’da bir konutun Ekim

elektrik faturası 273 TL’ye varmaktadır. Bu tutar 1.603,12 TL olan asgari
ücretin % 17’sidir.
Diğer yanda, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış başka birçok ürün
ve hizmetin fiyat artışlarının da gerekçesi olacak ve enflasyon oranı
düşmek bir yana % 30’ları aşabilecektir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Hiç bir zaman gerçekleşemeyen düşük oranlı enflasyon tahminleri ile
ücretleri çok yetersiz artan emekçilerin maaşları ve asgari ücret, mevcut yüksek enflasyonu dikkate alan
yüksek bir oranda artırılmalı ve asgari geçim indirimi asgari ücret tutarına yükseltilmelidir.
Doğal gaz satış fiyatlarında sübvansiyon yalnızca düşük gelirli konut
tüketicileri için sağlanmalı, enerji
yoksunlarına ise bedelsiz elektrik ve
doğal gaz desteği verilmelidir. 
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Başkanı
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MÜHENDİSLİK ANLATILARI

CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN MÜHENDİSLİK ÖYKÜLERİ
*

CAM SANAYİİ

Baha Kuban **

K

Modiana fabrikasından gelirler. Üretim 1 Temmuz 1935’de başlar.

urtuluş Savaşı sonrası genç
Cumhuriyet’in ilk sınai girişimlerinden biri cam sanayinin
kurulması olmuştur. 1933’de hazırlanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
cam sanayinin kuruluşunu öngörmekteydi. Aralık 1933’de Başbakanlık için hazırlanan bir raporun seramik endüstrisi ile ilgili bölümünde
cam sanayisinde modern endüstrinin gerekleri anlatılmakta, hammadde tedariği, talep ve kapasiteler
değerlendirilmektedir. Raporda ilk
aşamada 3.000 ton/yıl kapasiteli bir
şişe ve bardak üretiminin, daha sonraki yıllarda da 2.000 ton/yıl kapasiteli bir pencere camı üretiminin devreye alınması tavsiye edilmektedir.

Atatürk fabrikanın kuruluşu ile yakından ilgilenmektedir. Karşılaşılabilecek zorlukların aşılması için en
yakın arkadaşlarından Kılıç Ali, Hacı
Mehmet, Cavit ve Mustafa Mecdi
Boysan Beyleri idare meclisine koyar.
Bu arada kendisi de tam üç kez fabrikayı ziyarete gelir.
27 Mayıs 1935’te henüz montaj devam etmektedir ve fabrikanın tari-

Cumhuriyet Hükümeti 1934 yılında çıkardığı bir kararname ile İş
Bankası’na Türkiye’de cam sanayisini
kurma görevini verir. Kararnameyle
bu fabrikaya 8 ilin talebini karşılamak üzere 25 yıllık bir imtiyaz tanınır.
Fransız Fours Stein firması fabrikanın
ilk tesisatını getirir, ilk kalıplar ve cam
ustalarının bazıları 1902’de kapanan
* Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-II" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
**
Dr., Uzman Danışman, Demir Enerji
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hinde unutulmaz bir gün yaşanır.
Fabrikanın umum müdürü Adnan
Berkay’ın anılarından devam edelim:
“Büyük Atamız, yanında Şişe ve Cam
Fabrikası Şirketi’nin İdare Meclisi Reisi
Sayın Bay Ali Kılıç, Salih Bozok, Hasan
Cavit, Hacı Mehmet ve diğer zevat olduğu halde ansızın fabrikaya geldiler.
Deha ve enerji fışkıran nazarları ile
yapılmakta olan işleri tetkikten sonra
bana hitaben: ‘ Adnan Bey, bu fabrikada kesme kristal cam da yapılacak

13
bu durum daha iyi anlaşılabilir. 1942
yılında Paşabahçe fabrikasında 500600 çeşit kalıp vardı ve günde 60,000
adet mamul çıkıyordu. 1936’dan kuruluşunun ikinci yılında 6,884,174
şişe yapan fabrika 1937 yılı başında
bu kapasiteyi 11,704,643 ‘e çıkarmış
ve bir yıl sonra ise 3 milyon daha artmıştı 1.

Atatürk Paşabahçe imalatı kristal bardaklarla Savarona’da konuklarını ağırlıyor

mı?’ sualini tevcih buyurdular. Ben,
fabrika tesisatı meyanında kristal cam
imaline mahsus tertibatın bulunmadığını, ilk merhalede kristal imalatının
müşkülatını, böyle bir fabrikasyonun
ilerde ele alınmasının düşünüldüğünü
izaha çalışırken, müşfik fakat itiraz kabul etmeyen kat’i bir sesle , ‘ben bundan böyle soframda kendi fabrikamızın kristal bardaklarını kullanmayı
isterdim, yapılabilir ise memnun kalırım’ emrini verdiler. Bu direktif bizim
için ikinci bir enerji kaynağı oldu. Geceyi gündüze katarak kristal cam imaline lüzumlu tertibatı kısa bir zaman
içerisinde fabrikaya ilave ettik. Mübarek Atamız için ‘KA’ inisyalini taşıyan
kesme ve oymalı bardak takımlarını
Çankaya’ya gönderirken heyecandan
kalbim duracak gibi idi. Acaba büyük
Ata yaptığımızı beğenecek miydi?“
Cumhuriyet’in tüm yeni sınai yatırımlarında olduğu gibi Paşabahçe’deki fabrikanın devreye alınması,
kaliteli bir ürün elde edilmesi, teknolojinin uyarlanması ve geliştirilmesi
1
2
3
4

dönemi, işçilerin, mühendislerin,
memurların büyük bir şevk ve hevesle çalıştıkları bir dönem oldu.
Fabrikanın yerinin Paşabahçe olarak
seçilmesinin iki temel nedeni vardı:
Birincisi buradaki camcılık geleneği,
cam ustalarının mevcudiyeti, ikincisi,
yanı başındaki Tekel fabrikası. Deniz
kenarında bulunması, hammadde
ve mamul taşıma kolaylıkları, ayrıca
en büyük pazar olan İstanbul’a yakınlığı diğer avantajlardı.
Paşabahçe fabrikasının cam üretimine başlama tarihi olan 1 Temmuz
1935’den sonra yaklaşık 10 yıl var
olma mücadelesi, otomatik üretim
teknolojisinin öğrenilmesi ve randıman artışları sağlamaya çalışmakla
geçmiştir. İlk yarı otomatik şişe makineleri Belçika’dan getirilen iki adet
Roirant’dır. Fabrikanın en önemli
üretim kalemlerinden biri, günde
30,000 adet ile idare lambası camlarıdır. O dönemin Türkiye’sinde elektrik dağıtımının durumu hatırlanırsa

1948’de yeni şişe makineleri getirilmesi kararına varılıyor ve
Çekoslovakya’dan, dünyanın hemen
hemen hiç bir yerinde kullanılmayan
Skoda marka 2 adet otomatik şişe
makinesi getiriliyor. Ancak üretimin
kalitesi ve randımanı beğenilmiyor
2
. Bunun üzerine Marshall yardımından yararlanılarak 1954’de 4 adet
otomatik makine daha getirtiliyor.
Bu yıllarda fabrikanın 1329 işçisi,
14,000 ton yıllık üretimi ve 14 milyon Lira civarında cirosu bulunuyordu. Şirket her yıl birkaç milyon zarar
ederek varlığını sürdürmeye çalışıyordu 3.
Yine Paşabahçe fabrikasının eski genel müdürleri ile yapılan sohbetlerde 1940’lı yıllarda el imalatı pencere
camı imalatı yapmaya teşebbüs edildiği anlaşılıyor 4.
Cam imalatında makineleşme 19.
yüzyılın ortalalarında şişe üretiminde ortaya çıktı. Düzcam üretiminde
ise 20. yüzyılın başlarında bile Almanya ve Fransa’nın Lorraine bölgesinde geliştirilen, üfleme silindirlerin kesilmesi ve düzeltilmesinden
oluşan son derece meşakkatli bir el
imalatı süreci ile üretilmekteydi.

Gençosman, K.Z., “Bir Mütevazi Fabrikadan Günümüz Holdinglerine” Şişe ve Cam Dergisi, Mayıs – Haziran 1982.
Ormancı, R., “ Cumhuriyet Dönemi Türk Camcılığı”, I. Uluslararası Anadolu Cam Sanatı Sempozyumu, İstanbul, Nisan 1988.
Şişe ve Cam Dergisinde o yılların genel müdürü Şahap Kocatopçu ile söyleşi, Eylül 1983.
Şişe ve Cam Dergisinde Fethi Arman ile sohbet, cilt 1.
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alev yanan dev kolonlarını anımsatmış olmalı... 5”
Prosesin kendisi sürekli bir proses
değildi ayrıca büyük olmalarına rağmen silindirlerin kesilmesi ve düzlenmesi gibi maliyetli işlemler yine
de gerekli olmakta, bu arada yüzey
kalitesi de zarar görmekteydi. Bu
tekniğin mantıki sonucu doğrudan
düzcam çekmekti ve eşzamanlı olarak ABD ile Belçika’da bu konuda
zaten çalışılmaktaydı. Daha silindir
tekniğinin sorunları çözülürken bu
yeni teknik doğmaktaydı.

Silindir üfleme yöntemi ile düzcam üretimi

Hemen hemen makinenin girmeye
başladığı tüm sanayi kollarında olduğu gibi düzcamda da makine önceleri ustanın hareketini daha hızlı ve
daha büyük cam çekmeye yarayacak
şekilde taklit eden yarı mekanik bir
aletti. Burada üretimi daha az sayıda
insan ile yapmaya çalışmak asıl itici
gücü oluşturuyordu. Bu teknikle üretilebilen en büyük boylar 1.6 metre
uzunluğunda ve yaklaşık 0.3 metre
çapında olurdu.

kilirken içine hava üflenen dev bir
silindir oluşuyordu. Bu sayede silindirin çapı sabit tutuluyor, çekme hızı
cam kalınlığını tespit ediyordu. İkinci
aşamada silindir ergimiş camdam
ayrılıyor, en son aşamada da üfleme
çubuğundan koparılıyordu. Daha
sonra kesilmek, düzlenmek ve tavlanmak için çeşitli işlemlerden geçiriliyordu. Bu prosesi yakından gözlemleyen bir yazar, çok etkilenmiş ve
şu satırları yazmıştı;

Çekme silindir tekniği 1890’larda
ABD’de Lubbers tarafından geliştirildi ve ilk kez ‘American Window
Glass Company ’ adlı firma tarafından üretildi. Bu prosesle 13 metre
uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde silindirleri, el üretiminin onda
biri zamanında imal etmek mümkün
oldu. Bu teknikte büyük bir üfleme
çubuğu, bir refrakter parçası eşliğinde mekanik olarak ergimiş cama
daldırılıyor, yavaş yavaş yukarı çe-

“…Makine aslında cam ustasının
yaptığından farklı bir şey yapmıyordu ancak bunu çok daha büyük ölçekte tekrarlamaktaydı. Kor halindeki camın içine daldırılan dev üfleme
çubukları bir yandan muazzam büyüklükteki bu cam kütlesinin içine
hava üflmekteyken, cam kütlesi aynı
anda yukarı çekilmekteydi. Bu işi
seyredenler için gözlerinin önünde
yükselen heyula gibi saydam hayaletler, esrarengiz bir katedralin alev

5

Pilkington, A., ‘Düzcamda Evrim ve Devrim’ , Şişecam, Teknik Bülten. 1996.
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Fourcault teknolojisi işte bu tekniğin
ilk ticari örneği idi. Belçika’da geliştirilen bu teknolojide, cama batırılan
ortası delik bir refrakter blok (debiteuse), yavaşça yukarı çekilmekte, şeridin incelmesini önlemek için kenarlarından soğutulmakta ve asbestden
yapılma kılavuzlar ile soğutma bölümünden geçirilmekteydi. Asbest
kılavuzlar camın alevle parlatılmış
yüzeyine zarar vermemekteydi. Camın kalınlığı temelde çekme hızına
ve çekme odasındaki sıcaklığa bağlı olmaktaydı. Fourcault, sürekli bir
proses olması itibarıyla mekanik silindir üfleme tekniğinin birden çok
aşamasına ihtiyaç duymamaktaydı
ve dolayısıyla ciddi bir işgücü tasarrufu sağlamaktaydı. Aşağıdaki resim
bu prosesi göstermektedir.
İşte bu anlatılan Fourcault teknolojisinin, Türkiye’ye pencere camı
ya da düzcam üretimini getirmek
isteyen Şişecam ve dünyanın diğer
cam üreticileri arasında uluslararası
bir teknoloji savaşının konusu olarak
ilginç bir hikayesi vardır. Türkiye’de
endüstrileşme tarihinin örnek olaylarından biri sayılabilecek girişim,

15
teknolojisi henüz düzcam üretiminde endüstri standardı haline gelmemişti. Bu yeni teknolojinin başarısı
konusunda belli başlı üreticilerin
tam olarak ikna olmadıkları 15 yıl
sonra piyasadan silincek olan Fourcault teknolojisini bile Türkiye’ye
1960’lı yıllarda satmamalarından anlaşılmaktadır.

cam sanayiinde uluslararası rekabetin de yansıması olmuştur.

yıl boyunca Batı üreticilerinin kapısını
aşındırır ama nafile. “

Bu maceranın ilginç yönlerinden
biri Şişecam’a o gün olumsuz yanıt
veren şirketlerin bugünkü durumu;
Glaverbel Japon Asahi Glass tarafından, Pilkington Japon NSG tarafından satın alınarak tarihe karıştılar,
DETAG 1980’li yılları göremedi.

Şişecam uzun zaman Batının büyük düzcam üreticileri (Belçika’da
Glaverbel, İngiltere’de Pilkington,
Fransa’da St. Gobain ve Almanya’da
DETAG) ile lisans anlaşması yapmak
için görüşmeler yürütse de bunlar
hüsranla sonuçlanmış, Batı ülkeleri
bu teknolojiyi Türkiye’ye vermemişlerdir. Burada yeni bir rakip yaratmama isteğinin yanısıra oldukça hızlı
büyüyen bir iç pazara sahip olan
Türkiye’ye ihracatın düşünüldüğü
anlaşılıyor. 1954 yılında Şişecam Genel Müdürü olan Şahap Kocatopçu
o günleri şöyle anlatıyor:

Sözkonusu teknoloji 1913 yılında
patentlenmiş olan ve yukarıda anılan Fourcault teknolojisi idi ve o sırada düzcamda hakim teknoloji idi.
Bununla birlikte, özellikle 70’li yıllarda düzcam üretimini altüst edecek
olan İngiliz Pilkington firmasının
1959’da geliştirdiği yüzdürme (float)

Genç Cumhuriyet’in KİTlerle başlayan sanayileşme atılımı sırasında Sovyetler Birliği’nden önemli
destekler sağlandığı biliniyor. İşte
o dönemde Rijov adında bir Rus
mühendisi Malatya, Kayseri, Nazilli bez fabrikalarının kuruluşunda
önemli katkılar sağlıyor. Bu başa-

“ O sırada Yabancı Sermaye Kanu'nu
da yürürlüğe girmiş, dolayısıyla her
tür anlaşma için zemin müsait, yabancı firmayla ortaklık, teknoloji satın alma v.s. Birkaç geziyle tüm önde
gelen camcıları ziyaret ederek niyetimizi anlatıyor, ortaklık önerisinde
bulunuyoruz. Hepsinden aşağı yukarı
aynı yanıtı alıyoruz. Bu teknolojiyi kullanmayı başaramazsınız. Türkiye gibi
ülkelerin düzcam üretimine kalkması
kaynak israfı yaratır! Şişecam tam üç

Şahap Kocatopçu, diğer Şişecam yöneticileri ve Sovyet Heyeti Protokolü imzalıyorlar.
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rılı mühendis ülkesine dönünce
Hafif Sanayi Bakanı oluyor. Tam 14
yıl Sovyetler’de bakanlık yapıyor.
Türkiye’nin NATO üyeliğinden sonra
komşuluk ilişkilerini geliştirmek için
Türkiye’yi iyi tanıyan Rijov Ankara'ya
Büyükelçi olarak gönderiliyor. Başvekil Adnan Menderes’i ziyaret eden
Rijov, batılı dostlarınızın kurmak istemedikleri tüm fabrikaları kurmaya
razıyız mesajını iletiyor. Konu Bakanlar Kurulu'nda tartışılıyor. Herhangi
bir kamu kuruluşuna Amerikalıların
korkusuna Ruslarla iş yaptırmaktan
çekiniliyor özel sektör ise zaten çekingen davranıyor. Bunun üzerine
hem kamu hem özel nitelikte olan
İş Bankası ve Şişecam’a “ siz birşeyler
yapın” deniyor.

Üretimin yerleşmesi 4 aya yakın sürüyor ama üretim düzelse de satış ve
dağıtım sorunları sürüyor.
1960’lardan 1970’lerin sonuna, dünya düzcam üretimini dönüştüren
yüzdürme teknolojisini Türkiye’ye
getirmenin zamanı 1977’de Pilkington ile imzalanan anlaşma protokolü
ile geliyor ve Şişecam bugün kendisini cam üretiminde dünya devi yapan önemli adımlardan birini daha
atmış oluyor.
Sanayi devriminde makinelerin uygulandığı ilk üretim dallarından olan
cam üretimi bugün el imalatı camlar
dışında hemen tümüyle otomatik
bir üretim teknolojisidir. En gelişmiş
proses kontrol tekniklerinin, bulanık
mantıktan matematiksel modellemeye kadar bir çok ileri simülasyon
araçlarının kullanıldığı cam üretimi;
bugün hammadde işlemeden cam
kompozisyonu ve ergitmeye, şekillendirme teknolojilerinden ürün
işleme ve paketlemeye kadar ileri
teknoloji vurgusunu fazlasıyla hak
etmektedir.

Protokol Nisan 1957’de imzalanıyor ve Sovyetler Birliği’nde tam
54 gün sürecek bir ziyarete çıkılıyor. Şişecam’ın 46 kişiyi eğitim için
Sovyetler’e göndermesi fabrikanın
kuruluşu esnasında 60 kişilik Sovyet heyetinin Türkiye’ye gelmesi
öngörülüyor. Soğuk savaşın en heyheyli yıllarında 6 aylığına Sovyetler
Birliği’ne gidecek ekibin seçimini
MİT denetliyor.

Cam imalat teknolojisi tarihi incelendiğinde, üretimin kalbi konumunda-

ki fırınların ve şekillendirme makinelerinin temel karakterleri itibarı ile
sırasıyla 1856 ‘Siemens’ ve 1925 ‘Individual Section’ teknolojilerinden
farksız olduğu sanısına kapılınabilir.
Bu sanı, fırın refrakterlerinde, cam
kompozisyonlarında, enerji aktarım
teknolojilerinde, temel fenomenolojik proseslerin kavranışında ve
sürecin giderek hassaslaşan kontrolunda kaydedilen gelişmelerin ve
cam sanayiinde onlarca kez katlanan
muazzam üretkenlik artışlarını gizler.
Bu olgun imalat sektöründe, uzmanlaşmış refrakter, makine-teçhizat, ve
mikro-elektronikdeki hızlı gelişmelerle donanmış ileri ölçü ve kontrol
firmaları teknik değişimin önemli
bir odağı ise de en az bunlar kadar
önemli bir diğeri, her aşamasında iç
bağımlılıkları son derece yüksek bu
üretim teknolojisini ‘kullanarak öğrenen’ ve ‘öğrenerek iyileştiren’ cam
üreticileridir. Üretim teknolojisinin
kendisi, teknik değişim ve üretkenlik
artışlarının da en zengin kaynağıdır.
Cam bir olgunluk dönemi ürünü
olmasına ve üretim teknolojisi de
üretkenlik artışlarının ve teknik
yenilik fırsatlarının temel kaynağı

Çayırova’daki düzcam fabrikasının yapım aşamaları ve bugünkü durumu.
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olmasına rağmen bu malzemenin
geniş bir gelişme ufku olduğu son
50 yılda geliştirilen, cam elyaftan
optik elyafa ve optik camlara, cam
seramiklerden ekran camları ve biyocamlara, pek çok yeni ürüne bakarak görülebilir. Bu ürünlerin pek
çoğunun üretim teknolojileri geleneksel cam ürünlerden temel olarak
farklı olabilmektedir.
Düzcamların artık sıradanlaşan türleri: yalıtım camları, renkli camlar,
ısı ve güneş kontrol kaplamaları, ısıl
işlemler (tam ve kısmi temperleme),
laminasyon, opaklaştırma, akustik
reçineler ve gaz doldurma gibi katma değerlerle cam, saydam olmayan beton, tuğla + sıva, mermer ve
granit gibi dış cephe malzemeleriyle yalıtım, dayanıklılık ve güvenlik
açılarından boy ölçüşebilmektedir.
Taşıyıcı sistemlerin izin verdiği ölçüde, alabildiğine gökyüzüne yükselen yapıların cepheleri için hafif,
kolay temizlenebilen ve kullanıla-

bilir alandan yer çalmayan cam, bu
yüzyılda rakipsiz bir malzeme haline
gelmiştir.
Önümüzdeki yıllarda enerji tasarrufuna yönelik yasal düzenlemeler ve
yaptırımların çok daha sıkılaşacağı;
enerjinin verimli kullanımıyla ilgili
önlemlerin ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşınacağı; diğer yapı
elemanlarında olduğu gibi camla
ilgili beklentilerin daha da artacağı
hesaba katılmalıdır. Önce doğanın
daha fazla zarar görmemesi sonra da
iyileştirilmesi için global bir seferberlik ilanı kaçınılmazdır. Cam da bu savaş içindeki yerini alacaktır. Bugünün
“yetenekli camları” yarın yerini sıfır
enerji tüketimi şartnamelerine uyum
sağlamak için nitelik değiştiren “akıllı camlara” ve camlama sistemlerine
bırakacaktır. Bugün mimarlık ölçeğinde fizibilite aşamasına tam olarak
getirilememiş bulunan “fotokromik”
“termokromik”, “elektrokromik” ve
hatta “gazokromik” camlar ile güneş

ışığını elektrik enerjisine dönüştüren
“fotovoltaik” paneller yarın standart
ürünler haline gelecektir. Bugün mimarların alternatifler arasından uygun malzeme seçimi üzerine kurulu
olan tasarım geleneği gelecekte büyük bir olasılıkla konuya özel, önceden tasarımlanmış sistem seçimlerine dönüşecektir.
Türkiye’de kamu dışında kurumsal
araştırmayı ilk başlatan firmalardan
biri Şişecam’dır. Yaklaşık 130 kişilik
merkezi bir araştırma-geliştirme grubunun yanısıra yerel ve bölgesel (sektörel) birimlerin de faaliyet gösterdiği Geliştirme Organizasyonu’nda
cam üretim teknolojilerinin tüm safhalarının yanısıra yeni malzeme ve
teknoloji arayışları sürmektedir. Yıllık
cirosunun ortalama %1'ini araştırma-geliştirme faaliyetlerine ayıran
Şişecam, dünya cam üretiminde
önemli yer tutan faaliyetlerini, üretim ve ürün teknolojilerini sürekli
geliştirerek, birbirinin içine geçmeye başlayan elektronik, malzeme,
mekanik alanlarında, nanoteknolojilerde ayakları Türkiye topraklarına
basan bir sınai rekabetçiliğin uluslararası arenada sürdürülebilirliğini
sağlamaya çalışmaktadır.

Abidin Dino ve "Cam İşleri"

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



EKİM 2018



www.mmo.org.tr

18

TEKNOLOJİ DÜNYASI

Zeus'un Dişli Kutusu

Celestial Gearbox1
Kyriakos Efstathiou ve Marianna Efstathiou2
1

ASME dergisinin Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan bu makale (www.asme.org/engineering-topics/articles/technology-and-society/celestial-gearbox) Dr.
Ümit Keskin tarafından dilimize çevirilmiştir.

2

Kyriakos Efstathiou, Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde Makina Aletleri ve İmalat Mühendisliği Laboratuvarı'nın yöneticisi ve bir makina mühendisliği
profesörüdür; Marianna Efstathiou ise Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde çalışan doktoralı bir makina mühendisidir.
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P

ek çok büyük keşif gibi Antikythera Mekanizması da tesadüfen keşfedilmiştir. 1900 yılında
sünger avlayan dalgıçlar, Antikythera isimli Yunan adasının sahil açıklarında bir gemi kazasının kalıntılarıyla
karşılaşmış ve sonraki yıllarda da
heykeller, madeni paralar, takılar ve
benzeri gibi belirli sayıda eski sanat
eserini de buradan bulup çıkarmışlardı. Denizin dibinden yüzeye getirdikleri nesnelerden birisinin ne olduğu tam olarak anlaşılamamıştı. Bu
nesne veya nesneler yığını, pek çok
kireçleşmiş, korozyonlu bronz ve ahşap parça içermekteydi.
Eski sanat eserlerinin tamamı, kataloglama ve restorasyon çalışmalarının yapılması amacıyla Atina'da yer
alan Ulusal Arkeoloji Müzesi'ne gönderilmişti, ancak bronz yığını neredeyse fark edilmeden öylece olduğu
yerde bırakılmıştı. En sonunda bu yığın araştırmacıların dikkatini çektiği
zaman, bunun aslında ne olduğu konusunda kendi aralarında anlaşamamışlardı. Bu bronz yığını, kendisinin
bir navigasyon cihazı ya da belki de
bir saat olduğunu düşündüren dişli
takımları ve kadranlar içeriyor gibi
görünmekteydi. Bazı arkeologlar,
batığın kalıntılarının kendi zamanına, yani milattan önce birinci yüzyıla göre çok gelişmiş bir mekanizma
olduğunu ileri sürmüş ve günümüze
daha yakın bir zamanda denizde kayıplara karışmış olabileceğini düşünmüşlerdi.
Ancak zamanla, X ışınları ve diğer
gelişmiş görüntüleme teknikleri kullanılarak yapılan analizler bu kalıntının gerçek doğasını ortaya çıkarmıştı ve şimdi Antikythera Mekanizması
mimarlık ve sanat için Akropolis'in
temsil ettiği önem kadar teknoloji ve
bilim için önemli olarak kabul edil-

Antikythera
Mekanizması'nın bir
parçasının X ışınları
ile elde edilen bir
görüntüsü

Antikythera Mekanizması
Araştırma Projesi

mektedir. Bu kalıntı, bilinen en eski
analog bilgisayarın kalıntısıdır.
Bu mekanizmanın artık muhtemelen astronomik olayları hesaplamak
ve tahmin etmek için kullanılmış son
derece gelişmiş bir mekanizma olduğu bilinmektedir. Farklı araştırmacılar tarafından mekanizma ile ilgili
yapılan ayrıntılı çalışmalar güneşin,
ayın ve gezegenlerin gökyüzündeki
konumlarını şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin edebildiğini ortaya koymuştur. Mekanizmanın ayın çeşitli
evrelerini belirlemesi, buna göre
takvimi ayarlayabilmesi, antik Olimpiyat Oyunları'nın tarihlerini belirleyebilmesi, aynı zamanda güneş ve
ay tutulmalarını tahmin edebilmesi
de mümkün.
Ancak, benim gibi araştırmacıların
bunu kendilerine tam olarak güvenerek iddia etmelerinin öncesinde, bu tarihi sanat eserini sofistike
görselleştirme araçlarıyla basit bir

şekilde gözlemlemenin ötesine geçilmesi gerekmektedir. Bu veriler,
üzerinde çalışmak için bir model
oluşturmak amacıyla kullanılmalı ve
teoriler yeniden yaratılan mekanizmayla test edilmelidir.

Mekanizmadaki Bileşenlerin
Tespit Edilmesi
Antikythera Mekanizması'nın ilk
olarak X ışınlarıyla görüntüleme
tekniğine maruz bırakılmasından
bu yana geçen sürede, insanlar bu
mekanizmayı yeniden inşa etmeye
çalışmışlardı. Bu sanat eserinin orijinal hâlinin inşa edilmesinin altında
yatan amacın anlaşılmamış olması,
genellikle uzmanlık alanlarının dışında da faaliyet gösteren amatörleri ve bilim insanlarını cezbetmişti.
Tarih araştırmalarına yönelen Yunan
bir deniz subayı olan Ioannis Theofanidis, 1920'lerde ve 1930'larda bu
mekanizma üzerine çalışmalar yapmıştı. İngiliz fizikçi Derek John de
Solla Price, 1959 yılından başlayarak
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görüntüleyiciden (X ışınlarıyla
nesnelerin görüntülerini adım
adım artarak değişen açılarda
çeken bir makinadan) faydalanmış ve yüksek çözünürlüklü, üç boyutlu taramalar
gerçekleştirmişlerdi. Bu
verileri kullanarak mekanizmanın parçalarının iç kısımlarını
incelemek ve mekanizmanın bütün
bileşenlerini tespit
etmek
mümkün
olmuştu.
Böylelikle
Antikythera
Mek anizması'nın
bütün bileşenlerinin
ilk eksiksiz kataloğu
oluşturulmuştu.
Bu veriler, benim de
dâhil olduğum düzinelerce sayıda araştırmacı
tarafından cihazın yapıldığı hâliyle, daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştı. Bronz
parçalar, orijinal olarak yaklaşık 32
cm x 18 cm x 10 cm ölçülerinde bir
ahşap kutuya yerleştirilmişti ve bu
kutu modern bir dizüstü bilgisayardan daha büyük değildi. Yapılan bütün analizler, cihazın ölçümleri gerçekleştirmek için toplam yedi adet
işaretçi, bunun yanı sıra ise 19 adet
mil ile aks ve en az 39 adet dişli takımı
içerdiğini ortaya koymuştu. Kireçleşmiş parçalar tanımlanabilen 29 adet
dişli takımı içermekteydi ve bunlar
haricinde yer alan on adetten fazla
dişli takımının varlığının da bronz
plakalardaki yazıtlarda belirtilen bütün astronomik olguları hesaplamak
için gerekli olduğu çıkarımında bulunulmuştu (Hesaplayamadığınız şeyi
neden gösteresiniz ki?).

bu cihaz konusunda yaptığı analizleri yayımlamıştı; 1985 yılında Avustralyalı bir bilgisayar tarihçisi olan Allan Bromley bu mekanizmanın basit
çalışan bir modelini inşa etmişti; ve
2005 yılında bilim müzesi küratörü
olan Michael Wright, mekanizmanın
güneş ya da ay tutulmalarını tahmin
edebildiğini gösteren daha eksiksiz
işleyen bir modelini üretmişti. Fakat
X ışınları ile elde edilen detaylar ve
dış yüzeylerin incelenmesi konularında nispeten eksiklikler kalmıştı,
bu yüzden de bu modeller tam ve
doğru değildi.
Söz konusu mekanizmanın iç kısmına dair daha detaylı bir kavrayış
elde etmek için, 2005 yılında araştırmacılar bir bilgisayarlı tomografi

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



EKİM 2018



www.mmo.org.tr

Bütün bu mekanizma bağlantılı elemanlardan meydana gelmekteydi,
böylece krank döndüğünde ya da
bir işaretçi elle ayarlandığında, bütün dişli takımları ve işaretçiler bir
uyum içerisinde hareket etmekteydi.
Akslar ve miller, ikisi de ön ve arka tarafta harici bir şekilde bulunmaktaydı ve bunlar bilimsel skalaları, bazı
yazıtları taşıyan ve aynı zamanda
merkezi bir destek plakası bulunan
üç bronz plaka ile desteklenmişti.
Mekanizmanın ön tarafında iki eş
merkezli dairesel skala vardı. Dış skalada 365 alt bölme yer almaktaydı
ve burada Mısır'da kullanılan 12 ayın
isimleri Yunanca yazılmıştı. İç skalada ise 360 alt bölme yer almaktaydı
ve 12 adet Zodyak takımyıldızının
isimleri burada bulunmaktaydı. Çıkarılabilir olan en dış skalanın arkasında 365 adet delik vardı.
Her dört yılda bir operatör, skalayı
bulunduğu yerden ayırabilmekte
ve onu tek bir delik öteye itebilmekte ve böylelikle artık yılları dikkate
alabilmekteydi. Güneş, ay ve büyük
olasılıkla eski Yunanlılar tarafından
bilinen beş gezegeni belirten göstergeler, iç dişli takımları tarafından
tahrik edilerek bu iki skalaya karşı
hareket etmekteydiler.
Ay'la ilgili olan işaretçiye taç dişli takımı ile uyarlanmış bir şekilde dönen
küçük bir kürecik, Ay'ın evrelerini
görüntülemekteydi. Ay'ın hareketinin dairesel değil, eliptik olmasından
kaynaklanan yerkürenin etrafındaki
bu eksantrik yörüngenin neden olduğu anomaliyi telafi eden hareketin gösterimi, eksenleri 1,1 mm
kadar kaydırılmış olan iki eksantrik
dişli takımının kullanılmasıyla elde
edilmişti. Alt dişli, üst dişli üzerinde-
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ki bir yuvaya oturan bir adet pime
sahipti ve böylelikle bir pim-yuva
düzeneği vasıtası ile onu dönmeye
zorlamaktaydı. Üst dişli takımının
uydusal hareketi, Ay'ın gökyüzündeki hareketini büyük bir doğrulukla
takip etmekteydi.
Mekanizmanın arka tarafında yer
alan iki adet spiral kadrana ait işaretçilerin, bir uçta spiral skalalara
ait olan boşluğu takip eden küçük,
dikey, dikdörtgen şeklinde bir kılavuz pimi vardı. Bu pim, bir plakçalar
iğnesinin ucu gibi spirali tam anlamıyla izlemekteydi. Arka taraftaki
işaretçi, güneş ya da ay tutulma döngülerini ve Olimpiyat Oyunları'nın
tarihlerinin kaydını tutmaktaydı.
Ahşap kutunun koruyucu ahşap kapaklarının iç taraflarına eklenmiş iki
adet ilave plaka da büyük olasılıkla
bir kullanım kılavuzu olan yazıtlarla
tamamen kaplanmıştı.
Bilgisayarlı tomografik görüntülemenin araştırmacılara bu sanat eserinin dişli takımlarının boyutlarını ve
geometrisini belirlemede yardımcı
olması mümkündü, ancak bu ölçümlerin orijinal mekanizmayla olan
ilişkisi hakkında büyük bir belirsizlik
söz konusuydu. Bu parçalar, denizin
tabanında 2.100 yıl boyunca kalmış
ve büyük zarar görmüşlerdi. Sonuç
olarak, bu ölçümleri dişli takımlarının orijinal geometrik parametrelerine yansıtmak büyük hataların oluşmasına sebep olmaktaydı.
Antikythera Mekanizması'nın doğruluğunu teyit etmek için kritik olan
bir ölçüm, sadece X ışınları analizine
dayanılarak tahmin edilebilmekteydi. Ve bu ölçüm, bütün dişli takımlara ait olan kök ve uç çaplar ile
dişlerin kök açısının ölçülmesini kapsamaktaydı. Cihazı daha iyi anlamak

için işleyen bir model inşa edilmesi
gerekiyordu.

Geometrik Parametreler
Mekanizmanın içinde yer alan dişli
takımları, modern dişli takımlarına
şekilsel ve prensipler bakımından
benzerlikler gösteren insanlık tarihinin ilk dişli takımlarıdır. Buradaki üçgen şeklindeki dişler açısal hareketi
iletme kabiliyetine sahiptir, ancak
bunların güç iletme açısından aynı
derecede kabiliyetli oldukları söylenememektedir.
Selanik Aristoteles Üniversitesi'ndeki ekibimiz, üçgen dişlerin bu temel geometrik parametreleri ve
boyutlarını analiz etmiş ve orijinal
hallerini tahmin etmek için bir matematiksel model geliştirmiştir. Dişli takımlarına ait ölçülen veriler ve
matematiksel model denklemlerinin geliştirilmiş bir yazılım programı
içerisinde girdi olarak kullanılmasıyla ortak bir kök açısı ve Antikythera
Mekanizması'nın bütün dişli takımları için ortak bir modül ekimiz tarafından bulunmuştur.
Üçgen şekilli dişlere sahip dişli takımlarının tasarımında hesaplanan
modül, uç çapı ile bir dişli takımının
diş sayısı arasındaki orandır ve şu ifade ile hesaplanmaktadır:
m=d/z.
Bütün dişli takımlarının geometrik
parametrelerini hesaplayabilmekte
ve bulduğumuz değerlerin parçaların ölçülen toleransları içinde olduğunu dikkate alarak söz konusu
mekanizmanın doğru ve işlevsel bir
modelini inşa edebilmekteyiz.
Üçgen şekilli dişlere sahip dişli ta-

kımları için başka kısıtlamalar da bulunmaktadır. Mesela, dişlilerin bloke
olmasını önlemek için, üçgen dişlere
sahip iki dişli takımının minimum
eksenel mesafesinin konveks kenarlı
dişlere sahip modern dişli takımlarında bulunan mesafeden biraz daha
fazla olması gerekmektedir. Ayrıca,
iki dişli takımının dişlerinin hâlâ temas hâlinde olduğu bir maksimum
eksenel mesafe de mevcuttur.
Dişli takımlarının eksenel mesafelerinin tam olarak araştırılması, bahsi
geçen mekanizmanın parçalarının
daha önce bahsedilen teorik yaklaşımın ötesinde, ayrıntılı bir şekilde
incelenmesini gerektirmektedir. Parçaların tomografilerinin incelenmesi
amacıyla “VG Studio Max” yazılım
paketi kullanılarak, her aksın ya da
milin merkezi ve bunların arasındaki
mesafeler ölçülmüştür. Bu ölçümler,
bazen parçaların hasar görmesinden
kaynaklanan hatalardan etkilenip
bunlara karşılık gelen tomografi kesitinin mükemmel olmayan bir şekilde hizalanmasına sebep olmuştur.
Elimizdeki geliştirilmiş yazılımın
yardımıyla ve birlikte çalışan dişli
takımlarıyla ilgili eksenel mesafelerin ölçümleri kullanılarak, birlikte
çalışan dişli takımları arasındaki eksenel mesafelerin imkân dâhilindeki
minimum ve maksimum değerleri
hesaplanmıştır. Daha sonra parçalarda ölçülen eksenel mesafelerle ilgili
tolerans sınırlar içerisindeki bir ara
değer, Antikythera Mekanizması'nın
yeniden yapılandırılmasında kullanılacak son değer olarak belirlenmiştir.
Boyutları dışında, dişli takımları sadece merkezi deliklerinin biçimleri
bakımından şekilsel olarak farklılıklar
göstermektedir. Bazılarında yuvarlak
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memnun kaldığımız zaman, sonunda test edilmesi amacıyla gerçek bir
model oluşturmuştuk.

Yunanistan'daki
Selanik Teknoloji
Müzesi'nde bulunan Antikythera
Mekanizması'nın
Derek De Solla
Price'ın tasarladığı modeline ait
yan görünüm

Antikythera Mekanizması Araştırma Projesi

delikler yer almakta, diğerlerinin ise
kare delikleri vardır ve bir tanesinin
de beşgen şeklinde bir deliği bulunmaktadır.

mektedir; bu iki adet mil birbirinden
bağımsız olarak dönmektedir. Ayrıca
iki dişli takımı için iki adet eksantrik
silindir şeklinde mil yatağı temas
noktalarına sahip bir eksen de bulunmaktadır.

Parçalara ait tomografik veriler, deniz
tabanında 2.100 yıl kaldıktan sonra
paslanmış, deforme olmuş ve bazen
param parça olmuş kireçleşmiş parçalardaki hasarlar nedeniyle millerin,
aksların ve destekleyici bileşenlerin
boyutları ve şekilleri hakkında doğru bilgi temin edememektedir. Fakat
merkezi deliklerin şekli, hangi dişli
takımlarının aynı eksende döndüğünü belirlememizi sağlamaktadır.

Parametrik tasarım vasıtasıyla cihazın yeni bir modelini oluşturmaya
başlamıştık. Geometrik ve boyutsal
değerler, diğer fonksiyonel elemanların yeniden tasarlanması gerekmeden parçaların kolaylıkla değiştirilebileceği bir şekilde her bir parça için
incelenmişti. İteratif bir şekilde bir
mekanizma tasarımı geliştirmiş ve
bunun işleyişini modellemiştik, sonra tüm parçaların ve çeşitli elemanların nasıl çalıştığını inceleyebilmiştik.
Tasarım prosesinin sonuçlarından

Örneğin iki adet mil çifti eş merkezlidir, diğer bir deyişle iki adet milden
bir tanesi diğerinin içerisinden geç-
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Söz konusu mekanizmanın ardındaki amaç hakkında henüz cevaplanmamış bir soruyu ele alabilmekle
ilgili bir umudumuz vardı. Bu soru,
bahsedilen mekanizmanın orijinal
olarak eski çağların astronomi okulları için bir eğitim aracı mı, yoksa
göksel olguların eksiksiz bir şekilde
tahminlerini hesaplamayı amaçlayan bir hesap makinesi mi olduğuydu.

Pratik Olarak Teyit Etme
Bizi bahsi geçen mekanizmanın ardında yatan amaç konusunda bilgilendirebilecek ipucu cihazın çalışma
şeklinden elde edilmişti. Dişli takımları, bir operatörün bir işaretçiyi girdi elde etmek istediği konuma elle
döndürebilmesini sağlayacak şekilde bağlanmıştı. Buna örnek olarak
güneş işaretçisinin yıl içinde belirli
bir güne hareket ettirilmesi verilebilir. Ve diğer göstergeler de buna
tepkisel olarak dönecekti. Operatör
teorik olarak işaretçilerden herhangi
birisini döndürebilmektedir, ancak
çoğu araştırmacı cihazın ayarlanması için en etkili araçların her ikisi
de ön plakanın üzerinde bulunan
güneş işaretçisinin ya da ay işaretçisinin ya da güneş işaretçisini yıl boyunca döndüren bir dişli takımı ile
birlikte çalışan mekanizmanın yan
tarafındaki taçlı bir dişli takımını işleten bir krankın elle ayarlanmasını
içerdiğini varsaymışlardı.
Kendimizin, John Seiradakis, Magdalini Anastasiou, Alexandros Basiakoulis ve Alexandros Tourtas'ın yer
aldığı Selanik Aristoteles Üniversite-
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si'ndeki araştırma ekibimizin yaptığı
bir analiz, bu üç yöntemin aynı olmadığı sonucunu göstermişti.
Çünkü hem güneş hem de ay işaretçileri sırasıyla bir yıl ya da bir ay gibi
temsil ettikleri her bir döngü için
tam bir tur attıkları için ay işaretçisi
güneşin her bir dönüşü için 13.368
tam dönüş yapmaktaydı. Ya da ay
işaretçisinin tek bir dönüşü için, güneş işaretçisi sadece 26,9 derecelik
bir yay içerisinde hareket etmekteydi. Mekanizmanın ay isaretçisi ile çalışması sadece daha fazla hassasiyete olanak sağlamamış, aynı zamanda
çok az miktarda bir tork kullanılmasını da sağlamıştı. Bu tork miktarı, güneş işaretçişini hareket ettirmek için
gereken miktarın neredeyse 1/14'ü
kadardı.
Ürettiğimiz model gerçek aracılığıyla pratik olarak yaptığımız teyit,
teorik olarak elde edilen sonucu
doğrulamaktaydı: Söz konusu mekanizmayı ay işaretçisi aracılığıyla ya
da bu işaretçinin takılı olduğu ekseni döndürerek çalıştırmak çok daha
kolaydı ve daha hassas bir hareket
yaratmaktaydı.
Araştırmalarımız ayrıca bu mekanizmanın gerçekleştirebildiği şimdiye
kadar fark edilmeyen bir hesaplamayı da ortaya koymuştu.
Deniz tabanından çıkarılan parçalardan biri “D” olarak etiketlenmişti. Modern çalışmalarda, D parçası
fonksiyonu henüz keşfedilmemiş
olan tek parça olarak kabul edilmekteydi. D parçasıyla ilgili kapsamlı bir çalışmanın ardından, ekibimiz bunun zaman denklemini,
yani Güneş'in görünen konumu ile
yıllık ortalama konumu arasındaki
farkı hesaplamak için kullanılan bir

düzeneğin parçası olduğunu kanıtlamıştı. Dişli takımı ve kam gibi
parça bileşenlerinde bulunan parçaları kullanan gerçekçi bir mekanik modelin simülasyonu tasarlanmıştı. Önerilen düzeneğin çıktısı,
Antikythera Mekanizması'nın ön
plakasının bir skalasında yer alan bir
işaretçiydi; ve bu kendi yapıldığı zamana (yaklaşık M.Ö. 150 yılına) denk
düşen zaman denklemini yeniden
üretmekteydi.
Bu sonuçlar dikkate alınarak, bu mekanizmanın şu anda en az 42 dişli takımı, 21 aks ve mile, sekiz işaretçiye
sahip olduğu söylenebilmektedir.
Bizim modelimizle diğerleri arasındaki farklardan bir tanesi, bizim modelimizde , gezegenlerin konumunu
belirten işaretçilerin bulunmamasıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi,
Antik Yunanlılar tarafından bilinen
gezegenlerin isimleri bahsi geçen
mekanizmanın çeşitli parçalarında
bulunmaktaydı. Bu nedenle, Antikythera Mekanizması'nın içerisinde
başka bir yerde bulunan pim yuvası
dişli takımını kullanarak gezegenlerin pozisyonuyla ilgili simülasyonu
yapabilecek bir dişli takımının olduğunu varsaymaları modelcilere göre
mantıklıydı. Ancak şimdiye kadar, bu
mekanizmanın parçaları arasında
hiçbir dişli takımı ya da aks ya da gezegen pozisyonlarını hesaplayabilen
diğer herhangi bir mekanik eleman
keşfedilmemişti. Bu tür dişli takımı
sistemlerinin orijinal mekanizmanın
bir parçası olduğu ihtimalini göz ardı
edemeyiz, fakat elimizde onların
varlığına dair gerçek bir kanıt olmadığı için ekibimiz bunları modeline
dâhil etmemeye karar vermişti.

Gelişmiş Bir Araç
Ölçeği 1:1 olan bir modele ek olarak,
Antikythera Mekanizması'nın orijinal antik eserden üç kat daha büyük
olan, 3:1 ölçeğindeki saydam bir modelini meydana getirmiştik. Böylece,
bu modelin çalışması sırasında iç
kısmı daha iyi görülebilecekti; miller,
akslar ve dişlilerin hareketleri daha
iyi gözlemleyebilecekti.
Mekanizmanın ürettiği tahminlerin
doğruluğunu bu modelin yardımıyla
incelemekteyiz. İlk test sonuçları, söz
konusu mekanizmanın astronomik
olguları doğru bir şekilde tahmin
ettiğini göstermiştir. Bu da bizi Antikythera Mekanizması'nın bilimsel
bir araç olduğu, astronomik olguları
doğru bir şekilde tahmin eden ve bir
eğitim aracı olarak sadece ikinci bir
kullanıma sahip analog bir bilgisayar
olduğu sonucuna götürmüştür.
Mekanizma, ilk bilgisayar olarak adlandırılmıştı, ancak bu muhtemelen
doğru bir bilgi değildi. Karmaşıklığı
onun türünün ilk örneği olmadığını, ancak astronomik hesaplamalar
için kullanılmak üzere yapılmış bir
dizi araçtan sadece bir tanesi olduğu
izlenimini vermektedir. Bu gibi hesaplama makinaları antik çağlarda
yaygın olmayabilirdi, ancak Antikythera açıklarındaki deniz tabanında
bulunan kalıntının benzersiz olması
muhtemel değildi.
Kendimize Antik Yunanlılar ve diğerlerinin astronomik hesaplamaların
bu tür dişli takımı mekanizmalarının
tek hedefi olup olmadığını sormamız da mümkün. Ne de olsa bugüne
kadar böyle bir makina varlığını sürdürmemişti, ama bu böyle bir makinanın hiç bir zaman inşa edilmediğinin kanıtı değildir.
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ÜRETİM

3B Çikolata Yazıcı
Ahmet Alp Çakıcı1, Tarık Hışır2

İ

ki dönem süren bitirme projemizin amacı günümüz dünyasında
önemi artan 3B baskı işlemine
yeni bir boyutun kazandırılmasıydı.
Plastik yerine başka bir malzeme kullanma fikri zaten piyasada çok fazla
plastik FDM yazıcı bulunduğu için
mantıklı bir fikir olarak düşünüldü
ve materyal seçimi çikolatadan yana
kullanıldı. Konsept belirlendikten
sonra çikolata kullanan FDM yazıcıların araştırmasına başlanıldı ve halihazırda ismi çok duyulmamış birkaç
ürün olduğu görüldü. Bu ürünlerle
ilgili çok fazla teknik detaya ulaşılamadı çünkü zor bir konsept olduğu
için kimse bilgi vermek istemedi
ama aletlerin çalışırken çekilmiş videoları izlendi ve var olan fotoğrafları incelendi. Ne gibi teknik özelliklere
sahip oldukları keşfedilmeye çalışıldı
ve projeye sıfırdan başlamak yerine
var olan projelerdeki güçlü ve zayıf
yönler belirlendi.

2006) [1] çikolata maddesinin çıkarma işlemindeki akışkan mekaniği
ve mikro-yapısındaki değişiklikler
incelenmiştir. Varılan sonuçlarda
maddedeki kakao yağının oranıyla,
çıkartma işlemi için gerekli basıncın
ters orantılı olduğu görülmüştür.
Sistemde kullanılacak ısıtma ve soğutma çözümüne karar verilirken
temel termodinamik formülleri kullanılarak hesaplandı. İlk aşamada
yapılan analiz, sistemde kullanılacak materyal haznesinin ısı direnci
hesabının yapılmasıydı. Bununla
birlikte kullanılacak maddenin öz ısı
ve ısı iletkenliği değerlerini referans
araştırmalar (Dreger, v. d.) [2] örnek
alınarak mantıklı bir tahminde bulunuldu ve ideal koşullardaki eritme ısı
gereksinimi hesaplandı.
Sistemi hayata geçirmeden önce
Star CCM+ adlı hesaplamalı akışkanlar mekaniği programı kullanılarak
çikolatanın eritme haznesinde ne
kadar sürede eridiğini ve çikolata

Projemiz ile ilgili yararlı araştırma
yazılarında (Engmann & Mackley,
1
2

Aday Makina Mühendisleri, Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü - alp.cakici@ozu.edu.tr
Aday Makina Mühendisleri, Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü - tarik.hisir@ozu.edu.tr
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ittirme mekanizmasının düzgün çalışıp çalışmadığının analizi yapıldı.
Bu analizler fiziksel olarak projeyi hayata geçirmeye başlamadan birkaç
hatanın fark edilmesinde yardımcı
oldu ve aynı zamanda çikolatanın
termofiziksel özelliklerinin idrak
edilmesine yardımcı oldu. 3B baskı
için planlanan 1 mm nozul çapından
istenilen hızda çikolata çıkartmak
için nasıl bir tasarıma ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesinde yardımcı
oldu.
Belirlenen şekildeki basılacak çikolata sarf maddesinin soğutma gereksinimi hesaplanırken temel olarak;
çikolatanın hacim akış hızı, katılaşma
sıcaklığı ile olan sıcaklık farkı ve önceki adımda kullanılan madde öz ısı
değeri ile ideal koşullardaki sistemin
soğutma yükü hesaplandı. Bu hesap
ile pratik olarak uygulanabilecek bir
soğutma çözümü üretildi.
Çikolata ile çalışmanın zor yanlarından birisi temperli bir şekilde üretil-
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zuldan çıkartılabiliyor. Geliştirilen bu
yöntem ile basılan çikolatanın kalitesi için kritik olan temperleme süreci
hem de nozuldan çıkan çikolatanın
kolay soğutulması sağlanmış oldu.
Yakın gelecekte projenin herkes tarafından kullanılabilen, stabil ve gerçekten almaya değer bir ürün olması
hedefleniyor. Normal bir bireyin alıp

Şekil 1. Star-CCM+ Ortamında Hazırlanan Model İle Çıkarma Hızı ile Haznede Oluşturulan Basınç İncelendi

Şekil 3. 3B Çikolata Yazıcı Sistemin Oda Koşullarında Yaptığı Baskı İşlemi

Şekil 2. 3B Çikolata Yazıcısının Soğutma Çözümü İle Birlikte Çalıştırılması

mesidir. Çikolatanın temperlenmesi
belli sıcaklık değerlerine ısıtılıp oradan belli bir sıcaklığa düzgün bir
şekilde soğutulması ile gerçekleşir.
Düzgün ısıtma ve soğutma işlemi,
çikolata donarken düzgün bir kristalize yapıda kalmasını sağlar ve marketlerde satılan çikolatalar gibi rafta
bozulmadan ve görsel olarak bir değişime uğramadan kalmasını sağlar.
Bu işlemi yazıcıya uygulamak zor ve
zaman alan bir süreçti. Özyeğin Üniversitesi aracılığı ile dünyaca ünlü çikolata şeflerine makinemiz tanıtıldı
ve düzgün ısıtma ve soğutma sıcak-

lıkları öğrenilerek temperleme işlemi öğrenildi.

Temperleme ile birlikte projenin zor
kısımlarından biri ise basılan çikolatanın bir an önce soğutulup dondurulmasıydı. Üzerine soğuk hava üflense bile çikolatanın düşük termal
iletkenliği yüzünden istenilen soğutma sağlanamadı. Bu işlem çok daha
soğuk hava üfleyerek yapılabilirdi
ama bu sefer ise temperleme işlemi
başarılı olmazdı. Bu hesapların çerçevesinde yenilikçi bir soğutma tekniği geliştirildi ve çikolatanın erime
haznesindeki sıcaklığı ve nozıldan
çıkış sıcaklığı ayrı ayrı ayarlanabilir
hale getirildi. Örneğin 45oC'de eritilen çikolata 30oC olacak şekilde no-

zorlanmadan kullanabileceği ve kaliteli sonuçlar alabileceği bir sistem
kurma çalışmalarımız devam etmektedir.
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MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ

Mühendislik Eğitiminin Dünü, Bugünü:

Yeni Problemler ve Yapılan
Araştırmalar

Eres Söylemez1

B

u yazıda, tarih içerisinde eğitimin ve özellikle mühendislik eğitiminin dünyada gelişimi, ülkemizde
ele alınışı ve gelişmesi, günümüzde gelinen durumu ve
son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte karşılaşılan yeni
sorunları, bunlar için yapılan ve yapılmakta olan yeni bilimsel araştırmalar ve uygulamalar anlatılacaktır. Winston
Churcill’ in: “Ne kadar geriye bakabilirsen, o kadar ileriyi
görebilirsin” sözünden yola çıkarak ilk olarak eski çağlardan başlayıp günümüze kadar insanoğlunun yapmış olduğu bilim ve eğitim konularında süregelen gelişmeler,
elde edilen başarılar kısaca incelenecektir.
Bilimin ve insanoğlunun gelişimi Göbeklitepe kalıntılardan elde edilen bulgulara göre, MÖ 10.000 yıllarında

1
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taşların işlenmesi ve MÖ 6000-3000 yıllarında Anadolu’da
bakırın ve sonra kalay bronzun bulunması önemli gelişmelerdir. Bu yıllarda tekerleğin keşfi ve Mezopotamya'da
başlayan gelişmeler (60 basamaklı sayının keşfi (daire 360
derece, 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniye vb.), çivi yazısı,
vb. aynı yıllarda (MÖ 5000-1000) Mısır’da inşaat mühendisliği ile ilgili büyük ilerlemeleri görmekteyiz (uzunluk,
alan ölçme, su kanalları yapımı, yük kaldırma yöntemleri,
lojistik, piramitlerin yapımı sırasında taşınacak olan milyonlarca taşın ocaklardan inşaat alanına getirilmesi).
Milattan önceki yıllarda insanoğlunun karşılaştığı temel
teknik sorunları genel olarak: su seviyesinin yükseltilmesi (tarla sulama), ağırlık kaldırma ve taşıma, yön bulma,
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ölçme, barınak, zaman belirleme, hesaplama ve ulaşım
(köprü, yol) olarak sıralayabiliriz.

Günümüzde yeni yeni Çin’de birçok açıdan bağımsız benzer veya farklı gelişmelerin olduğunu öğrenmekteyiz.

Göçebe yaşam tarzından yerleşik düzene geçildikçe yeni
iş tanımları çıkmış, çalışanların idaresi, çeşitli zanaatlar,
denetçilik vb. gibi yeni ihtisaslaşma alanları meydana
gelmiş, bunların sonucunda gereksinim olarak toplumun
düzgün işlemesi için idari bir yapı oluşmuştur. Bu konularda insanoğlu düşünmüş, kendi gücü dışında hayvanları evcilleştirerek onlardan beslenme için faydalandığı
gibi, ulaşım, tarla işleme, ağırlık kaldırma gibi işlerde de
güçlerinden faydalanmayı becermiştir. Türkler tarafından
Orta Asya’da MÖ 3500 yıllarında atın evcilleştirilmesi, 19.
asırda motorlu taşıtların keşfi kadar insanoğlunu etkileyen bir olaydır. Bunlar ilk çağlarda mühendislik öncesi
insanoğlunun büyük başarılarıdır.

Ne yazık ki bu büyük atılımlar Hristiyanlığın doğması ile
“Her şeyi Tanrı yapar, insanoğlu bunu sorgulayamaz” düşüncesi ile durdurulmuş ve batı dünyası “karanlık çağlar”
dönemine girmiştir. Eski Yunan’da yapılan çalışmalar rafa
kaldırılmıştır.

Milattan önceki yıllarda uygulamalarla elde edilen bu
teknik bilgiler bir beceri olarak ustadan çırağa geçmiştir.
Bunlarla ilgili yazılı bir bilgi genellikle yoktur. Konu yerel
olarak gelişmiş, Akdeniz havzasında ticari faaliyetten dolayı veya zanaatkârların zaman içinde yer değiştirmeleri
ile bu bilgi ve beceriler değişik yörelere yayılmıştır. Örneğin taş ustaları bir yörede artınca yeni yetişen kalfaların
başka yörelere giderek hayatlarını sürdürmeleri çok olağandır. Bunu yazılı tarihle birlikte görürüz.
MÖ 600 ile MS 400 yılları arasında eski Yunan’da günlük
işlerin köleler tarafından yapılması ile boş zamanları olan
insanlar kendilerini felsefeye Sokrat (MÖ 470-399), Plato (MÖ 427-347), Aristo (MÖ 384-322) edebiyata Homer
(MÖ 9. yy), Hesiod (MÖ 7. yy), matematiğe Pisagor (MÖ
570-495), Euklid (MÖ 330-275), tiyatroya (Sofokles (MÖ
496-406), Euripides (MÖ 480-406), Aristofanes (MÖ 456386), olimpik oyunlara ve demokratik idareye vermiştir.
Günümüzün ilk bilimsel metodu Miletus’lu Tales (MÖ 624)
tarafından ortaya konmuştur. Bu insanların bilime büyük
katkılarına rağmen zamanında “elle yapılan işler köleler
içindir” düşüncesi ile, bilimsel çalışma için elzem olan
deney ve doğrulama yapmadan sadece düşünerek (tıpkı
günümüzde her işi masa başında halledebileceğini sanan
mühendislerimiz gibi!) sonuca varmaları büyük yanlışlara
neden olmuştur (ağır cisimlerin hafif cisimlere göre daha
hızlı yere düşeceği sanısı gibi). Ancak bu medeniyetin yazılı eserler bırakarak insanoğlunun çevresini sorgulamasının başlangıcı olduğu kabul edilebilir. (Newton’un “Plato
benim arkadaşım, Aristo benim arkadaşım, ancak benim
en büyük arkadaşım gerçeklerdir” sözü ileri yıllarda bilimin gelişmesinin dayanak noktası görülmektedir.)

İslamiyetin doğuşu ile bilimde gelişmeler Ortadoğu’ya
kaymıştır. Sıfırı bulan, cebirde ilk defa bilinmeyen parametreleri sembollerle gösteren kişi Ebû Cafer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî (780-850), 965 yılında Basra’da
doğan, Batı’daki Ortaçağ bilgilerince Alhazen olarak
anılan Iraklı matematikçi ve gökbilimci, optik konusunda çalışmaları ile bilinen Ebu Ali El Hasan Ibn El Haytam
(ölümü 1040), Otomata konusunda ilk çalışmaları yapan,
su gücü ile işleyen saati, su ile hareket eden cisimleri tasarlayan ve «El Cami-u’l Beyn’el Ilmi ve El Ameli’en Nafi fi
Sınaa’atı’l Hiyel»(Mekanik Sistemler Hakkında Bilgi) konusunda kitabı ortaçağ süresince kullanılan Cizreli Ebu’l İz
İsmail İbni Rezzaz El Cezeri) (Al Jazari) (1136–1206) ve tıp
biliminin kurucusu kitabı 18. asra kadar tüm tıp camiasında okutulan batılıların Avicenna dediği İslam aleminde
İbni Sina olarak bilinen (Abū Alī al-Husayn ibn 'Abd Allāh
ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Sīnā) (980-1037) başlıca bilinen
o devrin alimleridir. (Bu bilginleri batı medeniyetleri inkar etmemektedir ve ne yazıktır ki bizler onlar hakkında
bilgiyi günümüzde büyük ölçüde batılı kaynaklardan
öğrenilebilmekteyiz). MS 800-1100 yılları arasında Bağdat ve Şam bilimin başkenti olmuştur. Bilgi ve bilimsel
yaklaşımlara duyulan istek sonucu, Yunan bilim adamlarının eserleri Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından yapılan yorumları içerecek şekilde Arapça’ya bu yıllarda çevrilmiştir. Ortadoğu’da oluşan bu medeniyet, tıpkı Yunan
medeniyeti kadar insanoğlunun bilimsel gelişimine katkı
sağlamıştır. Tıpkı Hristiyanlığın çıkması ile batıda başlayan tutuculuk ve bağnazlık İslamiyet’in doğuşundan
6 asır sonra müslüman topluluklarda ortaya çıktı ve gittikçe bilime karşı görüş kabul gördü ve sorgulama-araştırma yaklaşımlarından koparak sadece ezbere dayanan
bir yaklaşım toplumda hakim oldu. (Ne yazıktır ki günümüzde PISA Direktörü Andreas Schleicher'in "Ezberci bir
eğitimden uzaklaşılmalı," sözü üzerine bir Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı: “Ezber mantığı ve yöntemi bizim geleneğimiz için önemli bir öğrenme yöntemidir. Buna Batılı
bir normda yaklaşıp 'tu kaka' hale getirmemek gerekir”
demiştir (23/11/2017). Ezber mantığı bir kolaycılığın so-
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nucudur ve geleneğimizle hiçbir ilgisi yoktur). Bu felsefe
ile inovasyon yapan, yeni çözümler arayan teknik eleman
yetiştirmeniz hayaldir. Umarım eğitimde bu düşünce tarzı
en kısa zamanda değişir.) 12. yüzyılda bu bağnaz düşünce o kadar ileriye gitti ki El Ezher Medresesi kütüphanesinde bulunan 150.000 el yazması İslam ve Eski Yunan felsefecileri tarafından yazılmış kitaplar yakılarak yok edildi.
Girilen bu yeni ortamda bir Harimi, bir Haytam, bir İbn-i
Sina beklemek hayaldi ve nitekim Endülüs Emevileri dışında İslam toplulukları bu olaylardan sonra karanlık döneme girmiştir.
İspanya’da Emevi Hükümdarı II. Hakem (961-976) tarafından kurulan Kurtuba medresesinde ise Asya, Afrika
ve Avrupa’dan ve her dinden insana verilen eğitim Emevi devletinin çöküşüne kadar devam etmiştir. Endülüs
Emevileri islam topluluklarında geliştirilen bu bilgilerin
devam etmesini sağlamıştır. Hristiyan İspanyol ordularının Endülüs’ü ele geçirmelerinden sonra, başlangıçta
pek çok Arapça eserin yakılmasına rağmen geride kalan
bilimsel eserler Arapçadan Latinceye çevrilmiştir. Batı tarafından bu eserler karanlık dönemden çıkışın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Meşhur fizikçi Pierre Curie
(1859-1906) “…onlardan bize ulaşan otuz kadar kitap
kaldı ve bu sayede ancak atomu parçalayabildik. Eğer yakılan milyonlarca el yazması kitabın yarısı kalsa idi çoktan
galaksiler arası geziyor olacaktık” demiştir. Belki bir miktar
abartma olsa da, Yunan ve İslam medeniyetlerinin günümüz bilimine katkısının önemini açıkça göstermektedir.

http://www.bursa.com.tr

Bugün andığımız ve değer verdiğimiz örnek aldığımız
şahsiyetler genellikle zamanlarında çok başarılı sayılan,
çok zengin insanlar değillerdir. Toplum için kıymetli olan
kişilerin kişisel başarıları değil, o toplumu ileri götüren
yeni fikirleri, düşünceleri ortaya çıkaran insanlardır. Gü-
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nümüzde eğitimi sırasında fende, matematikte başarılı
olamayan bir kişi çok zengin başarılı bir iş adamı olabilir.
Ancak sadece maddi zenginliğin topluma katkısı tartışmalıdır.
Batıda 11. asırdan itibaren daha çok din adamı yetiştirmek üzere Üniversiteler açılmaya başladı. Bunlardan bazıları: Bologna (1088), Oxford (1115), Salamanca (1134),
Sorbonne (1160), Cambridge (1209), Padua (1222), Napoli (1224) üniversiteleri oldu ve İtalya’da başlayan bu tip
eğitim zamanla Avrupa’nın tüm büyük şehirlerinde görüldü. Bu gelişmelere en büyük katkı Endülüs Medeniyeti olmuştur. Endülüs’te eğitimin evrensel nitelikte oluşu, kuruluşunun ilk yıllarında bilim merkezi olan Bağdat ve Şam’la
yakın ilişkilerden dolayı Yunan ve İslam bilim adamlarının
eserlerinin kütüphanelerde bulunması ve Latince’ye çevrilmesi kurulan bu Üniversitelerle dini bilgilerin ötesinde
matematik, geometri ve felsefe konularının işlenmesi bilimin sürekliliğini ve yayılmasını sağlanmıştır. Eğitim dili
Latince olan bu üniversitelerin hepsinde Avrupa genelinden çeşitli papaz namzetleri geliyor, öğrendiklerini kendi
memleketlerine gidip yayıyorlardı. Tümünde eğitim dili
latince olan bu okullarda öğrenci değişimi (öğrencilerin
eğitiminin belirli bir süresi için başka üniversiteye gitmesi) çok yaygındı. Sanıyorum Avrupa bu tür değişimlerin
faydalı olduğunu gördüğünden dolayı, günümüzde de
öğrenci değişimlerine önemli bir kaynak aktararak bunu
teşvik etmektedir (benzer yaklaşımı ABD üniversitelerinde de görüyoruz).
Bu üniversitelerin kuruluşundan itibaren birbirini takip
eden 2 eğitim çevrim programı bulunuyordu. Başlangıçta “Trivium” olarak adlandırılan 3 temel konu öğretiliyordu. Bunlar gramer (düşüncelerin ve fikirlerin güzel, doğru
ve tutarlı bir şekilde sıralanması), dialektik (mantıksal bir
şekilde düşüncenin formüle edilmesi) ve retorik’ten (düşünceleri ve fikirleri herkes tarafından anlaşılır ve takip
edilebilir şekilde anlatma) oluşuyordu. Her üçünden başarılı olan adaylar “Kuadrivium” denilen ikinci bir çevrimle eğitiliyorlardı. Bu çevrimde konular geometri, aritmetik, astronomi ve müzik (edebiyat ve tarih) idi. Etrafınızı
anlamak ve ölçebilmek için geometri ve aritmetik, dünya
dışındaki çevre için astronomi ve harmoni, ritm, ölçü için
ise müzik önemli görülüyordu. Bir aday bu iki çevrimi başarı ile tamamladıktan sonra papaz, avukat (hakim, savcı)
ve doktor olmak için daha çok usta-çırak ilişkisi ile yürütülen teoloji, hukuk ve tıp konularında eğitiliyor ve üst kademenin kabulü ile o mesleği yapabilir kişi olarak kabul

29
ediliyordu. Günümüzde bir çok ülkede teoloji, hukuk ve
tıp, hatta öğretmenlik eğitimi buna yakın bir şekilde verilmektedir. Örneğin ABD de Teoloji, hukuk ve tıp fakültelerine girebilmek için başka temel alanda lisans diploması
hak etmiş olmanız istenir. Buradan batının yeni sistemleri
geliştirirken doğru gördüğü bu temel yaklaşımlardan
vazgeçmediğini görürüz (ortak lisan olarak Latincenin
yerini İngilizce almıştır). Eğitim günlük siyasetin dışında
konu ile uğraşan kişilere bırakılmıştır. (Daha detaylı bilgi
için Kemal Gürüz “Medrese ve Üniversite”.)
Batıda 15. asra kadar süren “karanlık” dönem Rönesans’la
birlikte değişmeye başlamış, önce İtalya’da sanatta (resim,
heykel, mimari vb.) büyük ilerlemeler kaydedilmiş 1436
da Gutenberg’ün matbaayı ilk defa Avrupa’da kullanması
ile yüzyılın sonuna gelindiğinde Avrupa’nın tüm şehirlerinde matbaalar faaliyete geçmiş ve çok sayıda kitap basılmaya başlamıştır (baskı tekniği Çinliler tarafından eski
tarihlerden beri bilinen ve kullanılan bir konudur. Ancak
Ortadoğu ve Avrupa'da 15. asra kadar görülmemektedir). O yıllarda iyi bir kütüphane kabul edilen Cambridge
Üniversitesi kütüphanesinde 122 adet el yazması kitap
olduğunu düşünürsek, matbaanın insanlığın bilim hayatına ne kadar büyük katkılar sağladığını görebilirsiniz.
15. asırda İspanya’da Endülüs Krallığının yıkılması ve Katolikliğin yayılması ile bir başka gelişme yaşanmıştır. Endülüs kütüphanelerinde bulunan Arap ve Yunan bilim
adamlarının yazmış olduğu kitaplar Latinceye çevrilmiş
ve üniversitelerde okunmaya başlanmıştır. Üniversiteler bu şekilde müspet bilimleri tartışır duruma gelmiştir.
Kilisenin baskısından bunalan prenslikler ve krallıklar bu
gelişmeleri desteklemiş ve bu şekilde bir çok üniversitede
sivil idarenin etkisi kilisenin etkisinin yerini almıştır.
İlk olarak Latince basılan İncil ileri yıllarda bölgelerin ana
dillerinde basılması ile kilisenin o zamana kadar kurmuş
olduğu hegemonyanın yıkılmasını ve insanların her şeyi
sorgulamasını getirmiştir. Aristo mantığı ile geliştirilen,
gözleme dayanmayan kurallar öncelikle sorgulanmaya
başlayan Galile (Galileo 1564-1641), sarkaç ve yüzen cisimlerin hareketi konusunda ve astronomide teleskopu
bularak çok önemli keşifler yapmıştır. Artık her denileni
ezberleyen ve kabul eden bir insan tipi yerine düşünen,
sorgulayan ve buradan yola çıkarak tabiatla ilgili yeni buluşlar getiren yeni bir insan tipi oluşmuştur. Önceleri toplum tarafından kilisenin zoru ile dışlanan ancak sonraki
yıllar toplum ve idareciler tarafından yüceltilen bir grup
insan ortaya çıkmaya başlamıştır. 16. yüzyıldan itibaren
bilimsel alanlarda bir patlama yaşandı. Kopernik (1473-

1543), Newton (1642, 1727), Hooke (1635-1703), Boyle
(1627-1691), Avagadro (1776-1856), Lavosier (1743-1794)
gibi birçok bilim adamı büyük katkılar yaptı ve bunun
sonucunda teknolojide sıçrama gerçekleşti. Bu bilimsel yarışın en önemli nedeni Coulomb’un Amerika’yı ve
Macellan’ın Çin ve Hindistan’a deniz yoluna gidilebileceğini keşfetmesidir. Bu seyahatler için rota belirlemede yıldızların izlenmesi, deniz akıntılarının belirlenmesi önemli
olmaktadır. Yelkenli gemilerin yeni rotalar bulması, daha
hızlı doğuya gidip gelmesi ticarette büyük kazançlar getirdiğinden tüm Avrupa ülkelerinde (İngiltere, Hollanda,
Norveç, Fransa, Portekiz ve İspanya) “Royal Society” olarak
adlandırılan bu insanların gelip güncel bilimsel konuları
rahatça tartıştığı kraliyet tarafından desteklenen kulüpler
kurulmuştur. Bu bilimsel gelişmeler ticarette üstünlükler
getirdiği gibi, toplumda genel olarak bireysel güven ve
bireysel girişimin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
17. yüzyıl ortalarına kadar toplumlar hayvanları, su ve
rüzgarı ve kendi güçlerini, iş yapmak için veya seyahat
için kullandılar. Orta Asya’dan itibaren Türklerin atları evcilleştirmesi ile kazandıkları hareket kabiliyeti, onları Orta
Asya’dan başlayarak Avrupa’nın ortalarına kadar hakim
olmalarını sağladı. Osmanlı'nın büyük topraklara hakim
olmasında atın önemi yadsınamaz.
Buhar gücü Mısırlılarca biliniyorsa da bir güç birimi şeklinde ilk olarak 17. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de kömür ocaklarında biriken suyun tahliyesi için kullanılmaya
başlamıştır. Çok verimsiz olan bu sistem bir kazanda kaynatılan su ile elde edilen buharın el ile açılan bir vanadan
bir silindire dolması ve bir pistonu havaya kaldırmasıdır.
Silindir üst konuma geldikten sonra buhar vanası kapatılır ve soğuk su vanası elle açılarak silindirde bulunan
buhar soğutularak pistonun geri dönmesi sağlanır. Aynı
boyutta bir pompayı çalıştıran at sayısı yerine bu buhar
motoru kullanıldığından, bu motorların gücü o pompayı
çalıştıran at sayısı ile yani “beygir gücü” birimi ile ölçülür
(eğer iki atla çalıştırılan pompayı motor çalıştırıyor ise,
buhar motoru 2 beygir gücü, 3 ise 3 beygir gücü gibi. Bu
ölçü birimi günümüze kadar gelmiştir). James Watt ilk
defa buharın soğumasını piston dışında gerçekleştirerek
buharlı makinaların verimini artırmış ve bu buluş sanayii
devriminin kıvılcımı olmuştur. Eskiden nehir kenarında
kurularak su gücü ile çalışan dokuma atölyeleri, değirmenler bir anda istenilen yerde kurulabilmiş; fabrikalara
dönüşmüştür. İleri yıllarda bu güç ulaşımda (tren) kullanılmaya başlamıştır. Gemide kullanımı ilk yıllarda ahşap
küçük gemiler kullanıldığından ve bu gemilerin buhar
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makinasında yakılan kömürü taşıdığında başka bir ürün
taşıyamadığından sadece kısa mesafelerde kullanılmıştır.
Bessemer yöntemi geliştirilip kaliteli çelik üretilmesi ile
çelik gemilerin yapımı sonucu, büyük buharlı gemiler yapılmış ve uzun mesafelere gidilebilmiştir. Bunların sonucunda 1870'li yıllarda dünya ticaretinin %35’i İngilizlerin
eline geçmiş, İngiltere dünyanın üretim merkezi olmuştur. Bunu başaran kişilere bakınca çoğu müteşebbis, usta
diyeceğimiz çekirdekten yetişmiş insanlardır. Örneğin James Watt teknisyenler birliğine girmediğinden Glasgow
Üniversitesinin atölyesinde çalışan alet tamircisi ustasıdır.
İngilizler’de bu gelişmelerin teorik temeli yoktur. Bu konu
ileri yıllarda İngiltere için büyük bir sorun olarak ortaya
çıkacak, sanayileşme yarışına giren diğer ülkelerin Büyük
Britanya İmparatorluğunu sanayii ve ticaret hayatında
önce yakalamalarına ve sonra geçmelerine neden olacaktır.
Sivil hayatta teknik eğitime önem veren ilk ülke Fransızlar
olmuştur, 1747 Ecole des Ponts da inşaat mühendisliği
eğitimi başlamıştır. İnşaat mühendisliği 1819'da Norwich
Üniversitesinde (ABD) ve 1835’te Renselear Enstitüsünde
(ABD) yer alırken, İngiltere’de inşaat mühendisliği eğitimi
daha sonraki yıllarda (1836 Royal Polytechnik Institution
ve 1840 Glasgow Üniversitesi) verilmiştir. Sanayii devrimi İngiltere’de başladığı halde ilk makina mühendisliği
eğitimi 1794'de kurulmuş olan Ecol Polytechnique’te
verilmiştir. Örneğin ilk Makina Mühendisliği kitabı 1806
da Hachette tarafından yazılan “Essai sur la composition
des machines” adlı makina elemanları kitabıdır. Fransızlar
eleman yetiştirmeye ve ayrıca İngiltere’de konuyu bilen
ancak ülkesinde çeşitli nedenlerle tatmin olamayan ustaları uygun vaatlerle Fransa’ya çekerek sanayi devrimine
adım atmaya çalışmıştır.
Sanayi devriminin başlangıcında küçük feodal prensliklerden oluşan ve bu nedenle kendi siyasi çalkantıları ile
boğuşan Almanya, Prusya krallığının kurulması ile eğitime ve sanayiye önem vermeye başlamıştır.
Sanayi devrimi ile ilk önce İngilizlerce başlatılan “Dünya
Ticaret Fuarları” tam olarak bir güç gösterisine dönmüştür. 1851'de Londra’da, 1853'de New York, 1855 Paris,
1862 Londra fuarları ülkelerin yarışını gözler üzerine sermektedir.
Sir William Fairbarn 1855 Paris, Fransa Fuarından sonra
ülkesi ile Fransız ve Alman pavyonlarını karşılaştırarak ülkesi İngiltereye geri döndükten sonra:
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“Fransız ve Almanlar bizden teorik bilgide ve endüstriyel
sanatın üst kademelerinde daha ilerdedirler; bunun kimya ve makina bilimleri eğitimine ülkelerinde kuruluşların
daha fazla önem vermesinden kaynaklanmaktadır... Bizler azimle yılmadan üretim miktarını artırmaya çalıştık,
bu sırada diğer ülkeler... temel konu ile ilgili daha çok çalıştılar ve bu nedenle bizden kalite olarak daha ilerdeler”
demektedir. Bunun sonucu Encyclopedia Americana’nın
yazdığına göre “1870-1895 yılları arasında Alman dış ticareti %42 artarken İngilizlerin dış ticareti sadece %13 artmıştır” denmektedir. Ülkemizde dış ticaretimizi artırmaya
çabalarken neden zorlanıldığını gayet açık ve net şekilde
geçmişte yaşanan bu olaylar açıklamaktadır.
Hayat standardının artırılması veya ihtiyaç duyulan bir
ürünün daha kaliteli ve/veya daha ucuza elde edilmesinden dolayı toplumlar bu gelişmiş teknolojik ürünleri
üretseler de üretmeseler de ürünleri kullanmak zorunda kalmışlar veya kullanmaya mecbur edilmişlerdir (cep
telefonu gibi). Teknolojik ürünleri üreten topluluklar
zenginleşmiş, üretemeyenler ise fakir kalmışlardır. Bu
teknolojilerin üretiminde geç kalan toplumlar “geri kalmış” veya daha kibar bir söylemle “gelişmekte olan” topluluklar olarak adlandırılmışlardır. Teknik değişimlerin
toplumlar tarafından hızla özümsenerek rekabet edebilir
şekilde üretimle sonuçlanması bu alanda temel bilgilere
sahip eğitilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilebileceği
1800’lerde açıkça görülmüştür. Bu nedenle mühendislik
eğitimi her geçen yıl daha da önem kazanmıştır ve kazanmaktadır.
Almanya’da Wilhelm von Humboldt’un Kültür ve Toplum
Eğitiminden sorumlu olduğu yıllarda Berlin Üniversitesi kurulmuştur (1810). Üniversitenin kuruluşu üç temel
prensip üzerinedir. Bunlar:
1. Üniversitede eğitim ve araştırma bir bütündür, ayrılamaz.
2. Akademik hürriyet korunacaktır. Öğrenciler için, öğrenme hürriyeti ve öğretme hürriyeti (hür sorgulama).
3. Sanat ve bilim, üniversitelerde temel önemdedir. (Bu
üniversitelerde temel bilimlerin yapılmasını ve hür fikirlerin gelişmesine olanak tanımaktır.)
Yukarıda sayılmış olan bu üç temel prensip “Modern
Üniversite”lerin doğmasını sağlamıştır. Eski tip üniversitelere göre bir büyük yenilik ise, o güne kadar üniversitelerde Latince ile eğitim yapılırken bu modern üniversitelerde eğitim dili ulusal diller olmuştur. Bu belki de
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yade bugünkü anlamda daha çok askeri bir okul olup ele
alınan temel konu topçuluk ve haritacılıktır.

http://www.euroversity.de

1789-1799 yılları arasında meydana gelen Fransız ihtilali
sonucunda gelişen sosyal akımdan kaynaklanmıştır.
Bu yıllarda üniversitelerle birlikte Fransa’da “politeknik”
okulları, Almanya’da ise “Hochshule“ olarak adlandırılan
eğitim kurumları yaygınlaşmıştır. Bu okullarda ve üniversitelerde mühendislik eğitimi genel olarak (Almanya’da
Üniversitelerde 5 yıl, Hochshule’de 4 yıl, Fransa’da ise 3
yıl) olarak :
•
•

İki yıl fizik, kimya, matematik ve mekanik (teknik resim) gibi temel konular,
Bir veya iki yıl uygulamalı mühendislik hesaplamaları,
imalat ve operatörlük

eğitimi verilmiştir. Okuldan okula, yıldan yıla belirli farklar
gösterse de bu yöntem ikinci dünya harbi sonlarına kadar Avrupa, ABD ve Kanada’da devam etmiştir. Son iki yıl
eğitimi genelde sanayi tecrübesi olan hocalar tarafından
verilmiştir.
“Türkiyede
mühendislik
tarihi
1773’te
açılan
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un (İstanbul Teknik
Üniversitesi) kuruluşu ile başladığı kabul edilir. İlk adı
“Mühendishane” olan bu üniversite, ulusal tarihimizin
ilk üniversitesidir. I. Abdulhamit devrinde büyümeye
devam eden bu üniversitenin III. Selim döneminde adı
Mühendishane-i Berr-i Hümayın (İnşaat Mühendisliği)
olarak değişmiş ve bir kanunnameye bağlanmıştır. Bu kanun; üniversitenin kurulduğu dönem koşulları içerisinde
oldukça modern ve modern olduğu kadar da detaylı bir
üniversite kanunudur” (Ömer Faruk Poyraz). Tarihi gelişim çok güzel bir şekilde Mehmet Karaca editörlüğünde
2012'de yayınlanan “İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz” adlı eserde görülebilir. Konuların ele
alınışı bakımından bu okul mühendislik eğitiminden zi-

Fransa ve Almanya buharlı makinalarla başlayan sanayii
serüvenine kısa zamanda kömür yerine petrolün enerji
kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermiş, içten yanmalı motorlar keşfedilmiştir. 1860’da Lenoir, 1889’da
Gotlieb Daimler, 1891’de Karl Benz o günlerden bugüne
kadar gelen araba markaları yaratmışlardır. 19. asrın sonlarında, 20. asrın başlarında ABD yarışa katılmış, Ford’un
“T- model”le başlayan seri araç üretimi üretimde çığır
açarak sanayi devriminde yeni bir dönem ortaya çıkmıştır. Fransa, Almanya ve ABD İngiltere’yi bilimsel ve teknik
eğitimi kullanarak yakalayıp geçmiştir.
19. yüzyıl başlarında yeni bir enerji türü yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. 1800’lerde Volta’nın elektron kaplama,
1819’da Oersted’in mıknatıslı sargısı, 1931’de Faraday’ın
elektromanyetik indüksiyonu bulması ve 1879’da Thomas Edison’un ampulü ve doğru akım elektrik üretimini
üretmesi sonucunda elektrik konusu önem kazanmıştır.
1882'de Darmstadt Üniversitesinde, 1885’te MIT ve Cornell Üniversitelerinde Elektrik Mühendisliği programları
açılmıştır. Tesla’nın 1884'te alternatif akım jeneratörü bulması ile ilk hidroelektrik santral 1896’da Niagara şelalelerinde kurulmuştur.
Benzer gelişmeler iletişim alanında aynı yıllarda başlamıştır. Samuel Morse’un 1837’de Morse alfabesi ve telgrafı, Alexander Graham Bell’in 1876’da telefonu, James
Maxwell'in 1865’te Radyo’yu, 1923’de Zworykin, 1926'da
Baird ve 1939’da Farmsworth televizyonu bulmuştur.
1895’te Rontgen, 1905’te Einstein, 1934’te Fermi ve
1939’da Frisch ile dünya nükleer çağa girmiştir.
20. asrın başlangıcında Wright kardeşlerin gerçekleştirdiği motorlu uçuş ile yeni bir ufuk açılmıştır.
Mühendislik eğitiminde iki yıl temel konular ve diğer iki
yıl genellikle usta-çırak yaklaşımı ile uygulamalı konular
anlatılmaktadır. Örneğin “1930’larda MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) makina bölümünde sadece bir doktoralı öğretim üyesi” bulunmaktadır. Genelde
ders konuları, buharlı makinalar, içten yanmalı motorlar,
kaldırma makinaları, tekstil makinaları gibi her biri ayrı
bir makinayı içeren, gerektiğinde aynı bağlantı elemanı
hesaplarının her bir makina için farklı farklı görüldüğü
dersler bulunuyordu. Sistem yeniliğe açık olmayıp, bilinen ve kullanılan makinaların farklı şekillerde imalatını
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içermekte idi. Bundan dolayı ikinci dünya harbi sırasında
ortaya çıkan sorunlar bu mühendisler tarafından çözülemediği, iyi yetişmiş fizikçiler ve matematikçiler tarafından
temelden ele alınarak ve sadece temel bilimsel kurallar
kullanılarak çözülebildiği görülmüştür. Bunun değerlendirilmesi sonucunda birinci yılda verilen matematik,
fizik, kimya gibi temel bilimsel derslerden sonra iki sene
öğrenciye (örneğin; makina mühendisliğinde uygulamalı derslerden ziyade mekanik, ısı transferi, akışkanlar
mekaniği ve makina teorisi temel mühendislik bilimleri)
konuları anlatılmaya başlamıştır. Böylece “mühendislik
bilimleri” çatısı altında her alanda yeni mühendislik bilim
dalları doğmuştur. Bunun sonucunda 1960’larda “MIT’de
artık doktorasız bir öğretim üyesi bulunmamaktadır”.
20. asırla birlikte arabaların ve diğer tüketim mallarının
seri olarak üretimi, naylonun bulunması, nükleer enerji
santralları, Eniac Bilgisayarı (30 ton ve 150 m2 alan işgal
den, ancak bugünün bir telefonundan daha az kapasitede), transistör, entegre devre, yapay kalp, mikroişlemciler,
jet motorları, lazer, uydu gibi büyük başarılı buluşlar yapılmıştır. Ancak mühendisliğin genel olarak çalışma şekli
1800’lerden çok büyük fark göstermemiştir. 1970'lere
kadar mühendis; çoğunlukla fabrikada, üretime yakın
bir yerde, bir çizim masası başında, pergel, cetvel, açı
ölçer gibi temel aletleri ve bir de sürgülü hesap cetveli
ile, genellikle atölyeden ayrı bir odada çalışan bir kişi idi.
1970'lerden sonra yepyeni aletler kullanılması ile mühendisliğin çehresinin tamamen değiştiğini ve mühendisten beklenenlerin farklı olmaya başladığını görmeye
başladık. Bunun en önemli nedeni olarak bilgisayarların
bilhassa mühendislik alanında çok büyük rol almasını
gösterebiliriz. Buna ek olarak genlik ölçme, ivme ölçme,
basınç ölçme için kullanılan sensörlerin ve veri toplama
yöntemlerinin bu sürede büyük gelişmeler gösterdiğini
ve maliyetlerinin eskiye göre düştüğünü de söylememiz
gerekir. Artık veriler elektonik ortamda toplanıp değerlendirilebildiğinden, daha hassas ve daha optimum tasarımlara yönlenebilme ve gerekli tüm mühendislik hizmetlerini gelişmiş ülke mühendisleri kadar Hintli, Çinli vb.
ülkelerde yetişmiş mühendislerin de yapabiliyor olması
bu alanda globalleşmeye firmalar arası rekabetin artmasına neden olduğu görülmektedir. Kaliteli bir mühendis
yetiştirdiğinizde onun hizmet verebileceği pazar sadece
kendi ülkesi olmayıp, küresel pazar olduğunu kabul etmemiz gerekir. Nitekim bundan dolayı son yıllarda bilhassa Ankara’da başka sektörlerde çalışan mühendislerin
savunma sanayi firmalarına kaydığını, savunma sanayi-
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inde çalışan kendini ispatlamış kaliteli mühendislerin ise
Avrupa ve Amerika’da iş bularak gittiklerini üzülerek izlemekteyiz (bu yazıları yazan kişi olarak benim yetiştirdiğim
en az 10 genç meslektaşımın nereden nereye gittiklerini
bildiğimi söyleyebilirim). Amerikan üniversitelerinde yapılan yayınlara baktığımızda bu yayınların büyük bir çoğunluğu doğum yeri ABD olmayan kişilerden olduğunu
görebiliriz. Yani, Amerikan teknolojisinin arkasında dünyanın her tarafından gelen mühendisler bulunmaktadır.
21. asra girdiğimizde artık bilimde ve bilimsel uygulamalarda (mühendislikte) dikey gelişim ve değişim görmekteyiz. İnternet, led aydınlatma, DNA testi, kişisel bilgisayarlar, cep telefonu, fiber optik veri iletimi, e-posta,
bulut depolama, karmaşık problemlere çözüm bulma
(hava tahmini) hızlı karar vermek için yeni yöntemler, kredi kartı, hızlı prototipleme ve talaşsız imalat yöntemleri,
sanal katı modelleme, akıllı makinalar ve bunun gibi birçok yeni buluş hızla hayatımıza girmiştir. Her şey hayal
edemeyeceğimiz kadar hızlı hayata geçmektedir. Her şey
mümkün görülmektedir. İnsansız araçlar, elektrikli arabalar artık mümkündür ve hayatın her alanında sensörler
vardır.
Mühendislik eğitimi 1980'lerde başlayarak yeni bir değişime girmiştir. 1960'larda temel mühendislik eğitimine verilen önem aynı kalmakla birlikte mühendislik eğitiminde
tasarım ve inovasyon daha ön plana çıkmıştır. Örneğin
ABET (Mühendisik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu- Accreditation Board for Engineering and Technology) tüm
mühendislik programlarının eğitim müfredatında mutlaka öğrencilerin aldıkları konuların tümü ile ilgili tasarım
yapmasını, tek tek ve ekip çalışmalarında bulunmasını
gerekli görmektedir. Bir çok Amerikan üniversitesinde
“Tasarım Laboratuvarı” veya “Tasarım Okulu” bulunmaktadır (MIT Design Lab, Stanford D-School vb.). Yeni yaklaşımlarda amaç temel mühendislik bilimleri ile donanmış
bir mühendislik adayının bildiklerini mezun olmadan
önce yeni bir ürün veya sistem için kullanabilir olmasıdır.
Bu hızlı ve büyük gelişmeler ile birlikte herkesin mutlu olduğu söylenebilir mi? Hayır. Genç mühendisler arasında
bile, bu gelişmeleri sağlayan kendileri gibi genç mühendisler olduğunu unutup, kanımca iyi ve doğru yetiştirilemediklerinden, “ben bunu yapamam” sendromu hakimdir (https://www.youtube.com/watch?v=Sn7pNTsY5iY).
Toplumun ileri gelenlerinin “Bu bulut denilen sistem var
son zamanlarda. Herkes oraya bir şey atıyor, gelen ordan
ihtiyacı olanı alıyor. Kullanacaksın, nimetlerinden faydala-

33
nacaksın. İstediğini alıyorsun, bu bilişime fazla kafa yormayacaksın. Nimetlerinden faydalanacaksın. Fazla kafa
yorarsan sıyırırsın. Hikmetine fazla şey yapmayacaksın...”
dediği bir toplumun gençlerinde gelişecek olan düşünce
tarzı ile ne yapılabileceğinin sorgulanması ve bu sözlerin
toplum tarafından kabul görür duruma gelmesi kanımca
günümüzde ülkemizde gelinen en acı noktadır. Yukarıda
söylenilen düşünce tarzı sadece “köşe dönmeye çalışan,
yapacağı her türlü usulsüz hareketi kendisi için mübah
sayan” bir insan yetiştirir. Bu değiştirilemediği müddetçe
ne eğitimde, ne bilimde ve ne de teknolojide bir gelişme,
bir atılım beklemek mümkündür. Bundan sonra birilerinin çıkıp bu gençlere “inovasyon yap” demesi komik olmaktadır. Unutmayalım ki “buluş, ancak ona hazır olan
beyinlere gelir” (T. A. Edison).
Günümüzde internet zamanımızın önemli bir kısmını almaktadır. Türkiye İstatistik Enstitüsü'ne göre ülkemizde
insanların %45’i internet kullanmakta ve kullananlar zamanlarının günde 4,9 saatini internette geçirmektedir.
%80 sosyal medya alanında, %70 haberlerde ve %33 alış
verişte kullandığını belirtmiştir. Bilhassa genç okumakta
olan nüfus internete uzun zaman harcamakta ise de ne
yazık ki bu süre kendilerini geliştirmeye, üretmeye faydalı
olan bir aktivite olmamaktadır.
Bilimsel yaklaşım başlangıçta sadece gözlem, ölçüm ve
deneye dayalı olmuştur (Birinci paradigma). Galileo’nun
çalışmaları buna güzel bir örnektir. Newton’la başlayan
17, 18 ve 19. asırlarda geliştirilen bir süreçte gözlemlenen olaylardan yola çıkarak bunları gerektiğinde anlaşılır
ve kullanılabilir olması için basitleştirerek analitik teorilere indirgemek bilimsel yaklaşımlarda esas alınmıştır (İkinci paradigma). Tüm bilim dallarında bilhassa lisans eğitiminde kullanılmakta olan kurallar, formüller bu bilimsel
yöntemin sonuçlarıdır (lineer yay katsayısı, mukavet formülleri vb.). Bilgisayarların gelişmesi ve yaygınlaşması ile
daha karmaşık sistemler incelenmesi mümkün olunca
simülasyon olarak adlandırılan yeni bir yöntem bilimde
yaygınlaşmaya başlamıştır. Örneğin mukavemette, akışkanlar mekaniğinde ve ısı transferinde kullanılmakta olan
sonlu elemanlar yöntemi bu yeni bilimsel yaklaşıma güzel bir örnektir (Üçüncü paradigma). 21. asra girdiğimizde
ise sensörlerin, ölçme işlemlerinin gelişmesi ve süratlenmesi ile “veri tabanlı bilim” dediğimiz araştırmaların ilk
önce çok fazla sayıda veri toplanması ve bu verilerin sonradan bilgisayar vasıtası ile analizinin yapılarak sonuçlara
ulaşılması yöntemleri geliştirilmiştir. Buna iki örnek hava
tahmini yapılma şekli ve insan DNA'sı ile ilgili yapılan ça-

lışmalardır (Dördüncü paradigma). Bu bilimde eskiden
düşünülemeyecek kadar fazla alternatif hipotezlerin test
edilmesine ve sonuç alınmasına olanak tanımaktadır. Günümüzde bu yaklaşım hayatımızın her alanına yayılmaktadır (borsa, pazarlama vb.).
Sonuç olarak bilimsel gelişmeler olanca hızı ile devam etmektedir. Teknoloji doğuda da batıda da büyük gelişmelerle ilerlemektedir. Bu gelişmelerle birlikte bilhassa mühendislik eğitimi de bu gelişen ülkelerde değişmektedir,
ilerlemektedir. Tıpkı 1. Endüstriyel Devrimde olduğu gibi,
bu gelişmeleri yapamayan toplumlar diğerleri tarafından
ezilecekler, kullanılacaklardır. Şu anda tıpkı 1800’lerde
olduğu gibi toplumlar hem birbirleri ile işbirliği yaparak
pastayı büyütmeye çalışmakta ve hem de birbirlerine karşı savaşarak bu pastadan daha fazla pay almaya çalışmaktadır. Bunu yapamayan toplumlara ise sadece paylaşma
sırasında ortaya çıkan kırpıntılar kalır.
Ülkemizde üniversite sayısı yıllara göre önemli bir artış
göstermiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi 1950’ye kadar
tek mühendislik eğitimi veren kuruluş olmuş, 1955’te Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi, 1956’da
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1957’de Atatürk Üniversitesi kurulmuştur. Yıllara göre üniversite sayısı Grafik 1'de
görülmektedir (Durmuş ve Aslı Günay, 2011). Son üniversite parçalama operasyonu ile birlikte günümüzde 129
devlet ve 72 vakıf üniversitesi olmak üzere 201 üniversite
ve 5 vakıf meslek yüksekokulu bulunmaktadır (YÖK).
Ülkemizde her açıdan eğitimde ve bilhassa teknik eğitimde büyük bir sorun yaşanmaktadır. Son yıllarda kurulan
üniversitelerin bina ve donanımlarına büyük kaynaklar
aktarılırken öğretim üyesi yetiştirilmesi konusunda pek
bir önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Henüz kendi
gelişimini tamamlamamış birçok üniversitede yeterli öğretim üyesi olmadan açılan yüksek lisans, doktora programlarından mezun olup aynı üniversitelerde “Yardımcı
Doçent” kadrosuna atanan öğretim üyeleri gerekli şartları
sağlayamadığından doçentliğe yükselemeyip bu kadroda yaşlanmış bulunmaktadır. (Yardımcı Doçent ünvanı,
ABD’de uygulanmakta olan “Asistan Profesör” kadrosudur. Bu ülkede üniversitede ders veren her öğretim üyesine öğrenci “profesör” diye hitap eder. Bu ünvan ülkemizde ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesinde “Yardımcı
Profesör” olarak kullanılmıştır ancak diğer üniversite öğretim üyeleri tarafından başından itibaren bu ünvan tepki
ile karşılanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kuruluşu
sırasında böyle bir kadroya ihtiyaç duyulmuş ancak “Yar-
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Devlet

Vakıf

Grafik 1. Yıllara Göre Üniversite Sayısı: Devlet/Vakıf

dımcı Profesör”e karşı tepkiden dolayı “Yardımcı Doçent”
ismi kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı’nın gündeme getirmesi sonucu yine bu kadronun üniversitelerde önemli
bir görevi üstlendiği düşünülerek sadece ismi değiştirilmiş “Doktor Öğretim Üyesi” olarak adlandırılmıştır. (Asıl
değişiklik bugüne kadar gerekli şartları sağlayamayan
kişilere kolay yükselme imkanı sağlamak olduğu görülecektir) (2018 yılında 24.992 profesör, 14.563 doçent
ve 38021 yardımcı doçent doktor öğretim üyesi) bulunmaktadır). Yardımcı Doçentler ile öğretim üyeleri sayısı
arttığı görülse bile, her öğretim üyesine 2013 yılında 48
öğrenci düşmektedir). Bazı bölümlerde ikinci eğitimle
birlikte öğretim üyeleri 30-35 saat ders vermektedir. Bu
kadar süre ders verilmesi durumunda eğitim kalitesinden
bahsetmek mümkün değildir (alan razı- satan razı tarzından dolayı aldıkları ek ders ücretlerinden dolayı öğretim
üyeleri de bu duruma ses çıkarmamakta, olan öğrenciye
olmaktadır). Üniversiteler çok sayıda mühendis mezun
ederken şirketlerin kaliteli mühendis arar durumda olmaları düşündürücüdür.
Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerine
göre öğretim üyelerinin yayın yapması istenmektedir. Yayın yapılabilmesi gerekli araştırmayı yapacak kaynak genellikle bulunmamakta veya yeterli olmamaktadır. Bazı
durumlarda ise öğretim üyesinin bilimsel üretkenliği yok-
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tur veya bilimsel eksiklikleri bulunmaktadır. Bu durumda
ne yazık ki üniversitelerimizde öğretim üyelerinin etik
olmayan davranışları ile karşılaşılmaktadır. Örneğin Boğaziçi Üniversitesinden Sayın Dr. Ziya Toprak “Ülkemizde
2007-2015 arasında eğitim alanında yazılmış 600 tezden
üçte biri çalıntı” demektedir. Türkiye ve yurt dışı adresli
çok sayıda, çok düşük düzeyde dergi ve sempozyumlar
bu öğretim üyelerinin yayın ihtiyaçlarını para karşılığı
sağlamaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Sayın
Prof. Dr. Metin Balcı’nın belirttiği gibi "Üniversitelerinde
Bilimsel Hırsızlığın Doğal Karşılandığı Bir Ülkenin Elbette
Tüm Yaşam Alanları Soyulacaktır".
Sorun eğitimin kalitesidir. Üniversite sayısını artırma veya
ikili eğitimle öğrenci sayısını artırmanın kalkınmaya bir
getirisi olmamıştır. Öğretim üyesi kalitesini ve sayısını
doğru ve geçerli önlemlerle artırmadan yapılan her türlü
eylem eğitim kalitesini giderek düşürmektedir. Kontenjanların boş kaldığı bu ortamda üniversite açılması sadece yöre esnafına çıkar sağlayan genç insanları üretici
değil tüketici yapan bir durum ortaya çıkarmaktadır.
Kasım 2005'te ÖSYM’nin “Türk Yüksek Öğretiminin Bügünkü Durumu” yayınında “1980 yılından itibaren devletin her bir üniversite öğrencisi için yıllık harcadığı miktar
azalmaktadır. Şu anda dünya ortalaması bir öğrenci için
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1538 $ iken ülkemizde 755 $'a düşmüştür” denmektedir
(bu günlerde, kanımca bu rakamın %40 daha az, 450 $
olması beklenir). Bunun temel nedenleri ise:
•
•
•
•

Öğrenci sayısındaki artış
Yeni teknolojilerden dolayı her bir öğrenciye harcanması gerekli olan miktarda ki artış
Alınacak yeni aletlerin yüksek maliyetleri
Devlet üniversiteleri yerine özel üniversitelerin açılır
olması.

YÖK Başkanı Sayın Gökhan Çetinsaya “ Büyüme, Kalite,
Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi için bir yol haritası” (Anadolu Ü. Basımevi, Haziran 2014) başlıklı yayında mevcut durumu açıkça ortaya koymaktadır.
Eğitim kalitesi açısından bakıldığında 2016-2017 YÖK istatistiklerine göre mühendislik fakültelerinde 886 bin öğrenci okumakta, 7445 öğretim üyesi (Prof., Doçent ve Dr.
Öğr. Üyesi) hizmet vermektedir. Bu durum öğretim üyesi
başına 118 öğrenci demektir. Üniversitelerde toplam öğrenci sayısı 5.5 milyonu aşmıştır. Bazı üniversitelerde bazı

derslerde kayıtlı her öğrenci için bir sıra bulunamamaktadır (örneğin; gelişmiş bir üniversitede birinci sınıf mühendislik öğrencilerinin 200 kişilik kimya dersi 100 kişilik
bir sınıfta yapılmakta, dersi asistan vermekte ve doğal
olarak dersi takip eden öğrenci az olmaktadır). Bu durumda yapılması gereken laboratuvar veya atölye saatleri
ya azaltılmakta veya kaldırılmaktadır.
Öğrenci kalitesi açısından bakıldığında 2018 yılında sınava giren 2260000 adaydan matematik ve fen bilimlerinde
verdikleri doğru cevap sayılarının yüzde dağılımı aşağıda
görülmektedir (2018, Değerlendirme Raporundan alınmıştır). Matematikte her on adaydan birinin 40 sorudan
sadece birini cevaplaması ülkemizin orta eğitimini sorgulamasını gerektirir. Öğrenci eğitim kalitesi açısından
2015, 2016 ve 2017 sınav sonuçlarına bakıldığında benzer sorunlar aynen görülmektedir. Yani sorun kroniktir.
Bu adaylara üniversitelerde temel bilimler ve mühendislik alanlarında ilk önce orta eğitimde almış olmaları gereken matematik ve fen dersleri verilmesi de mümkün
olmayacaktır.

Grafik 2. Temel Matematik Testinde Adaylara Ait Doğru Cevap Sayılarının Yüzde Dağılımı (ÖSYM)

Grafik 3. Fen Bilimleri Testinde Adaylara Ait Doğru Cevap Sayılarının Yüzde Dağılımı
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Günümüzde:
•

•
•

•

•

•
•

Ülkelerin kaderi ve gerçekte kişilerin günlük yaşantısı
artık giderek daha fazla bilimsel ve teknik gelişmelere
bağlıdır.
Mühendislik eğitimi ile birlikte mühendis krizi bulunmaktadır.
Mühendislik fakültelerine kayıtlı öğrenci sayısı ve her
yıl mezun olan öğrenci sayısı arttığı halde iyi yetişmiş
mühendise ihtiyaç vardır.
Problemler gün geçtikçe daha zorlaşmakta, derinleşmekte, genişlemektedir ve gittikçe çok disiplinli
olmaktadır. Günümüz mühendislik eğitim sistemi bu
ortama uygun eleman yetiştirememektedir.
Temel mühendislik becerileri tüm dünyada geçerli bir
değer taşımakta ve ülkeler arası eleman akışı olmaktadır.
Mühendisler hızlı, yaratıcı, birleştirici, çözücü, ileri görüşlü ve çok disiplinli olmalıdır.
Tasarım (yaratma, meydana getirme) yereldir. Bunu  
ithal edemezsiniz. Siz yaratırsınız. Tasarım, bir düşünce şekli, iletişim şekli ve fiili olarak hayata geçirmedir.

Yukarıda ortaya konan görüşler şu anda en büyük ekonomik güce sahip bir ülkenin öğretim üyesinindir (Dr. Kevin
Craig, Marquette Üniversitesi, USA, 2012). Ülkemiz için
her maddesi kanımca geçerlidir.
Bu gerçeklere rağmen, kalitesiz mühendislik eğitimi
için bahane bulunmaması gerekmektedir. Mutlaka
üniversitelerimizden üretken, yaratıcı mühendisler
mezun etmek için yollar aranması, bunun için bir çaba
gösterilmesi gereklidir. Politik kararlar ve düşünceler
ne olursa olsun bu problemi popülist yaklaşımlardan
uzak çözecek olan kişiler öğretim üyelerinden başkası
olamaz. Ayrıca konunun kısa vadede çözülemeyeceğinin
bilinmesi de çok önemlidir.
2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yapılan bir
sempozyumda Sayın Celal Beysel, “Bir iş adamının gözünden mühendislik eğitimine bakış ve mühendisten beklenenler” başlıklı konuşmasında bir mühendisten beklentilerini aşağıda gösterilen şekille özetlemiştir. Günümüzde
Sayın Beysel’in söyledikleri hâlâ önemini korumakla birlikte bu alanda ne yazık ki bir çalışma yapılmamıştır. “Yüksek
öğretim sistemimizin yeniden yapılandırılması, yıllardır
kamuoyunun gündeminde olmakla birlikte bu konuda
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toplumun, üniversitelerin ve akademisyenlerin beklentilerini karşılayabilecek bir reform henüz yapılamamıştır.
Yükseköğretim reformunu geciktirmenin maliyeti hem
ülke için hem de sistemin kendisi için her geçen gün artmaktadır.” (Gökhan Çetinsaya, 2014).

Problem çözme becerisi
Inovasyon yapabilir olma

Bilgisayar bilgisi
Temel Mühendislik Bilgisi

(Yaratıcılık)

Mezun
Mühendis

Matematik,
Geometri
Temel Bilimler
Ar_Ge ye yatkınlık
Mesuliyet alabilme

Liderlik
Takım ruhu

Yabancı dil

Şekil 1. Mühendislik Eğitimine Bakış

Kaliteli bir mühendislik eğitimi için ne yapmak gerekir? Bu soruya tek bir cevap yoktur. Ancak bazı temel
“olmazsa olmaz” diyebileceğimiz hususlar bulunmaktadır. Bunun en başında amaca uygun kaliteli bir öğretim
üyesi kadrosu gelmektedir. Ülkemizde en büyük eksiklik
burada görülmektedir. Ülkemizde uzun yıllar gerek ortaöğrenimde ve gerek yükseköğrenimde öğrenci not ile
korkutularak eğitilmiştir. Yüksek öğrenimde kanımca en
önemli husus öğrenciye mesleğini sevdirmek ve mesleği önemsetmektir. Bunun için öğrenci mesleğini seven
ve konusunda donanımlı öğretim üyesi ile karşı karşıya
getirilmelidir. Kaliteli bir kadro oluşturulmadan istenilen
hedeflere ulaşılması mümkün değildir.
İkinci husus ise günümüzde bu öğretim üyelerinin temel mühendislik bilimlerinden birinde belirli bir bilgi
seviyesinde olması beklenirken, bu bildiklerini sanayiye
indirgeyebilecek tecrübe de gerekmektedir. Veya yeni
kurulan bir üniversitede alınacak genç öğretim üyelerine
kendilerini yetiştirebilecekleri ortamın hazırlanması gerekmektedir.
Kaliteli, amaca uygun kadro nasıl oluşturulabilir? Bunun
en temel kuralı alınacak olan öğretim üyelerinin gerek
mesleki gerek maddi olarak tatmin edilmesidir. Kadro
birkaç vizyon ve misyona uygun yaşlı öğretim üyeleri dışında mümkün olduğunca genç ve iyi yetişmiş elemanlardan oluşturulmalıdır.

ARAŞTIRMA
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AR-GE VE İNOVASYONDA TÜRKİYE
Erdinç Tezcan1

1. GİRİŞ

B

ilim ve teknoloji tarihine baktığımızda ilk çağlardan bugüne kadar yaşanan gelişmeleri hayal etmek mümkün olmasa da, İngiltere’de 1700’lerde
yaşanan endüstri devriminden bugunlere önceleri bilgiye sahip olmak en önemli konu iken şimdilerde bilgiye
sahip olmak ve değer yaratan ürün haline getirmek, bilgi
toplumundan bilgiyi değere dönüştüren topluma evrilmek yaşamsal öneme sahip olmuştur.
Sınırlı kaynakları kullanarak en fazla faydayı sağlamak ve
bunu yaparken de en düşük maliyetle yapabilmek günümüzün temel felsefesi olmuştur. Bu nedenle de sınırlı
kaynakları en az miktarda kullanmak, sınırlı miktardaki
kaynaktan alınabilecek en fazla katma değeri alabilmek
ve en az maliyetle ürüne dönüştürmek için dünyada ARGE ve inovasyon ağırlıklı bir süreç yaşanıyor. Bu süreci
önceden farkeden, zamanında hedefe yönelik olarak ihtiyaç olan alanlara yatırım yapan, bu alanlardan istenen
çıktıyı sağlamak için planlamasını yapan ülkeler şu an
istatistiklerde yüksek rakamlara ulaşanlardır.
1700 ‘lerde sahneye çıkan endüstri devrimi ile başlayan
makinalaşma, farklı enerji türlerini kullanma (su, buhar
gücü) evlerden atelyelere, fabrikalara evrilen işyerleri,
değişen sosyal yaşam ve ihtiyaçlar, çalışma hayatında
yaşanan zorluklar ve düzenlemeler, 20. Yüzyıl başların1

da elektrik enerjisi kullanımı ve seri üretim süreçlerine
dönüşmüş, 1970’lere gelindiğinde elektronik ve bilişim
teknolojileri ile otomasyonun başlangıcı olmuş ve son
günlerde konuştuğumuz endüstri 4.0 ile ise akıllı fabrika, akıllı sistem, akıllı organizasyon ve robotlar ile yeni
bir dönemi ortaya koymuştur.
Çağlar öncesine gitmeden 1700’ lerden bugünlere kadar incelendiğinde bile yaşantımızda nelerin değiştiğini
görmek çarpıcıdır. Önceleri mühendislik başarısı diye
adlandırılan yenilikler artık daha ayrıntılı ve özel bir tanımlamayla AR-GE ve inovasyondaki başarılar haline dönüşmüştür.
İlk devirlerden bugünlere kadar yaşanan gelişmelere
bakıldığında ortaya çıkan en önemli gerçek bilgiye sahip olmaktır. Zaman içinde evrilerek bilgiye sahip olmak
öneminden bir değer kaybetmemiş, yeni gerçekliklerde
bilgiye eklenmiştir. Bu gerçekliklerde; bilgiyi kullanmak/
işlemek, kullandığınız/işlediğiniz bilgiden katma değer
yaratmak olarak tanımlanabilir. Sonuç olarak bilgiye sahip olmak artık gerek şart fakat yeter şart değildir. Bilgiyi üretmek, üretirken kullanabilmek, kullanırken katma
değer yaratabilmek dediğimizde, yolunuz her durumda
AR-GE ve inovasyon patikasına çıkıyor. Patika demekteki
amaç, gerekenleri hazırlayıp hemen yola çıkabileceğiniz
bir yol olmamasından geliyor.
Eğitimde, toplumsal farkındalıkta, bilim ve teknolojiye

ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu Üyesi - erdinctezcan@gmail.com
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bakışınızda, kaynakların ayrılmasında ve doğru kullanılmasında, doğru hedeflerin seçilmesinde, tüm birimler,
kollar arasında koordinasyonu sağlamakla yapılacak düzenlemeler ve geleceğe dönük bir hayatı arzulamayla
olabilecek, pek çok parametrenin en iyilenmesi ile varılabilecek uzun soluklu bir patika yürüyüşü....

dıran yapıya önemli ölçüde bağlıdır. Gelişmekte olan ülkelerde bu parametreler sorun olmaya devam ederken,
tecrübeler proaktif inovasyon politikalarının mümkün
olduğunu, etkili olduğunu ve daha geniş kapsamlı reformlar için uygun ortamı oluşturmaya destek vereceğini
göstermektedir.

Bu makalede AR-GE ve inovasyon patikasında yaşadıklarımızı, geldiğimiz yeri, gelmemiz gereken yeri , nasıl geleceğimiz konusundaki önerileri bulacaksınız.

Ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmesinde ekonomik, sosyal ve çevresel ilerlemedeki inovasyon anahtar bir rol oynadı. İnovasyon ekonomik büyümenin temel kaynağıdır
ve üretkenliği geliştirmeye yardım eder, rekabetin temel
yapısıdır ve refahı arttırır. Grafik 1’de, iki ülkenin gelişiminde inovasyonun etkisini görmek mümkündür. Gana
ve G. Kore’nin 40 yıllık süreçte büyüme performanslarının
farkının, teknoloji ile ilişkili gelişmelere bağlı olduğu görülmektedir.

2. İNOVASYONA GENEL BAKIŞ
Teknolojik inovasyon her zaman ekonomik ve sosyal gelişimin kalbinde yeraldı. Bu nedenledir ki gelişen dünyanın
evrilmesi için temel esas olduğuda ortadadır.Bugün yeni
eklenen sebeplerle inovasyonu gözardı etmek mümkün
değildir.Bu sebeplerin ilki, dünyanın ekonomik krizin ortasında olması ve teknolojinin dünyadaki ekonomik aktiviteleri yeniden hızlandırmak için değerli bir araç olmasıdır. İkincisi, çevresel değişimler üretimde ve tüketimde
yeni yapıları zorunlu kılmaktadır. Üçüncü olarak da global
teknik yapılanma bilgi teknolojileri ve biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi yeni teknolojilere dayalı olarak bir transformasyon geçiriyor.

Kişi Başına Düşen Gerçek GDP (2000 US$

İnovasyon; ekonomi, yönetim, eğitim ve hepsini barın-

Kaynak: Dünya bankası 2007
Not: Toplam Faktör Verimliliği
Grafik 1. İnovasyonun Büyümeye Etkisi –G.Kore ve Gana Kıyaslaması [1]
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Günümüzün bol krizli ortamında inovasyon zorunluluktur. İnovasyon yetenekleri hem gelişmiş hemde gelişmekte olan Dünya için meydan okuma alanıdır . Ekonomisi ileri olan ülkelerin finansal spekülasyonla büyümeden çok,
toplumlarının ve ekonomilerinin inovatif evrimini sağlayacak daha sağlam temele ihtiyacı varken, gelişmekte
olan ülkelerin geniş kapsamlı büyüme ve inovasyonu
başarmak için değişik yollara ihtiyacı var. Daha genel
anlamda iklim değişikliğine adaptasyon, doğal kaynakların limitlerine göre hareket etme, biyolojik çeşitliliğin
korunması
konularında Dünya çapında
Kore'deki TFP Büyemesi veya
temelde yeni üretim
Bilgi Birikiminden kaynaklı
ve tüketim metotlarıÇıktı Farkı
na ihtiyaç duyuluyor.
Sonuç olarak inovasyonun önemsenmesinin nedeni; daha
Kore'deki İş ve Anaparaönceki tarım ve sanayi
da'daki Büyümeden Dolayı
devrimlerinin ışığınOluşan Çıktı Farkı
da dünya teknolojik
sisteminin mevcuttaki
dönüşümüdür. Şuanki
Gana
durum hızlı bilimsel
ve teknolojik gelişmelerle karakterize
ediliyor ve bilimdeki
ilerlemeler mühendislere yeni yaşam form-
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ları ve malzemeleri konusunda yenilik imkanı tanıyor.
Yeni teknolojilerin tüm endüstri ve aktivitelerde yaygın
kullanımı yeni yetenekleri ve bilgi türlerinide gerekli kılıyor.Yüksek eğitim ve politikalarda, kurumlarda daha fazla
esneklik, ilerlemenin inovasyon potansiyelini avantaja
dönüştürmek ve bilgi ekonomisi temellerini oluşturmak
için gereklidir.(1)

3. AR-GE NEDİR ?
Yapılan çeşitli araştırmalarda ülkelerin AR-GE faaliyetlerindeki yükseliş ile verimlilik artışları arasında güçlü bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir. AR-GE faaliyetleri, bilgi birikiminin artırılmasına yönelik yapılan yatırımların yeni teknolojilere veya mevcut fiziksel ve beşeri kaynakların daha
etkin kullanımına dönüşmesi şeklinde ifade edilmektedir.
OECD tarafından AR-GE; sistematik bir temele dayalı olarak beşeri, toplumsal ve kültürel bilgi birikimini artıran
yaratıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve bu bilgi birikiminin
yeni uygulamalarda kullanımı olarak tanımlanmaktadır.
(2). AR-GE konusunu araştırma ve geliştirme başlıkları
altında incelersek;
3.1 Araştırma
Genel anlamda araştırma bir gereksinimle başlar. Araştırma faaliyetleri, insanları doğrudan ya da dolaylı rahatsız
eden durumların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak
bir problemi çözmek, herhangi bir konu hakkında bilgi
edinmek ya da bilinmeyen bir durumu ortaya çıkarmak
amacıyla sistematik anlamda yapılan çalışmalar bütünüdür. Diğer bir ifadeyle, bilinmeyenleri açığa çıkarma çalışmalarıdır.
AR-GE içerisindeki anlamına işletme açısından bakacak
olursak araştırma; üretim ve üretim tekniği, yönetim ve
organizasyon, pazarlama, finansman, personel yönetimi
gibi tüm birimlere yönelik olarak etkinliği ve verimliliği
arttırmak amacına hizmet etmektedir. Buna göre araştırma; bilinmeyen bir teknoloji, ürün ya da bilgiyi ortaya
çıkarmak ve bunları uygulamaya geçirmek için yapılan faaliyetler bütünüdür. Araştırma temel, uygulamalı, deneysel geliştirme olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Temel Araştırma (Basic Research): Bir olayın veya gözlenen gerçeğin altında yatan bilgiye ulaşmak için herhangi bir uygulama veya kullanım olmaksızın yapılan teorik

veya deneysel çalışmalardır. Temel araştırmalar çoğunlukla kamu kurumları ya da üniversitelerce yapılır.
Uygulamalı Araştırma (Applied Research): Temel araştırmadan elde edinilen bulgular kullanılarak, ürün ve üretim süreçlerinde yeni bilimsel bilgi ve teknik elde etme
amacına yönelik olarak yapılan ve kar amacı taşıyan araştırma türleridir. Yeni bir bilgiye ulaşmak için yapılan inceleme, gözlem sözkonusudur.
Deneysel Geliştirme (Experimental Development): Mevcut araştırma ve deneyimlerden sağlanan bilginin ışığında, yeni materyaller, ürünler, devreler üretmeye; yeni
süreçler, sistemler, hizmetler oluşturmaya ve halihazırda
üretilmiş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır [3].
3.2 Geliştirme
Geliştirme, temel araştırma ya da uygulamalı araştırma
faaliyetleri neticesinde elde edilen yeni bulgu ve bilgileri daha ekonomik ve daha kârlı olabilecek araç, mal, hizmet, sistem ya da üretim sürecine dönüştürme alanında
yapılan mühendislik faaliyetleridir. Araştırma faaliyetleri
bilim, geliştirme faaliyetleri ise mühendislik çalışmalarını
kapsamaktadır. Bilim; araştırma, gözlem ve deney yoluyla
evrendeki bilinmeyenleri açığa çıkarmaya çalışır. Mühendislik ise evrendeki varlık ve kaynakların, insan için verimli hale getirilmesi ile ilgilenir. Geliştirme basit, teknolojik
ve bilimsel geliştirme olmak üzere üçe ayrılır.
Basit Geliştirme (Basic Development): Mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerin biraz daha geliştirilerek mevcut olan
durumu daha iyiye taşımak amacıyla yapılan küçük ölçekli çalışmalardır. Dikkatli, becerikli, yenilikçi ve eleştirel olarak olaylara bakabilen her eleman, olay ve olguları basit
geliştirme ile daha faydalı olabilecek şekle dönüştürebilir.
Bu tür geliştirmeler işletmeye hem pazarda hem de yapmış olduğu faaliyetlerde bir avantaj sağlarken, ilerleme
ruhu ve güven duygusu da katar.
Teknolojik Geliştirme (Technological Development): Basit
geliştirmeye nazaran daha karmaşık bir süreçtir. Teknolojik geliştirmede daha yoğun bilgi birikimine ve yeteneğe
ihtiyaç vardır. Uygulama süreci daha uzun, daha maliyetli
ve başarıya ulaşma ihtimali daha risklidir.
Bilimsel Geliştirme (Scientific Development): Hem bilimsel bilgi, hem yetenek, hem tecrübeye daha yoğun ola-
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rak ihtiyaç duyulan, bunların yanında hayal gücü ve yaratıcılığın da olması gerektiği geliştirme türüdür. Bilimsel
geliştirme için bu özelliklere sahip AR-GE personeli ya da
servisinin işletme bünyesinde görev yapması gerekmektedir. [3]
3.3 AR-GE
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da ise, AR-GE faaliyeti aşağıdaki
gibi tanımlanmaktadır:
Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun
yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı
çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan,
çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan
faaliyetlerdir. Bir çalışmanın AR-GE çalışması sayılabilmesi
için 5 ana kriteri karşılaması gerekmektedir. Bu nedenle
çalışmanın; orjinal ,yaratıcı, belirsiz, sistematik , transfer
edilebilen/yeniden üretilebilen gibi özellikleri taşıması
beklenmektedir.(4)
3.4 İnovasyon Nedir ?
İnovasyon (yenilik); sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap
verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya
da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal,
hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçler ve süreçlerin neticeleri olarak tanımlanmaktadır. İnovasyon süreci iki aşamadan oluşmaktadır: İlk
aşama, yeni ve yaratıcı bir fikrin ortaya çıkmasıdır. İkinci
aşama ise yaratıcı fikri hayata geçirmek, başka bir ifadeyle
ürüne, hizmete ve sürece yansıtarak işletmeye kâr yaratmasını sağlamaktır. [2]
İnovasyon, araştırmalar sonucunda ulaşılan bir çıktıyı tanımlamaktan ziyade yaratıcı bir fikir veya bilginin yararlı
uygulamalar şekline dönüştürülmesini sağlayan yöntemi
ifade etmektedir. Buluş veya buluş, yeni bir ürün veya
yöntem için bir fikrin ilk oluşumunu içerirken, inovasyon
günlük hayatta kullanılması için ilk kez uygulanmasıdır.
Dolayısıyla, araştırma ve geliştirme inovasyon için gerekli olan girdilerden biridir. Araştırma altyapısı, işgücünün
eğitim durumu, bilişim teknolojileri ve iletişim altyapısı,
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kurumların ve piyasaların gelişmişliği diğer girdileri oluşturmaktadır. Bu çerçevede inovasyon, AR-GE merkezlerindeki gelişmelerin ötesinde daha geniş ve dinamik bir
kapsama sahiptir. Öte yandan inovasyon sürecinin dinamik yapısı ölçülmesini de zorlaştırmaktadır. Nitekim,
OECD ve Avrupa Komisyonu gibi başlıca kurum ve kuruluşlar, inovasyona ilişkin nitelikli ve kapsamlı verilerin
derlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. (2)
İnovasyon başlıca 4 ana gruba ayrılır. Bunlar;
Üründe İnovasyon: Mevcut özelliklere veya öngörülen
kullanımlara göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Üründe
inovasyon teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir. Ayrıca kullanıcıya kolaylık ve diğer işlevsel özelliklerin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
İlk mikroişlemciler ve dijital kameralar, yeni teknolojiler
kullanılarak üretilen yeni ürünlerin örnekleri olmuştur.
Mevcut yazılım standartları ile minyatürleştirilmiş hard sürücü teknolojisini bir araya getiren ilk taşınabilir MP3 oynatıcı, mevcut teknolojileri birleştiren yeni bir ürün olmuştur.
Otomobillerde ABS frenleme, GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) dolaşım sistemleri ve diğer alt-sistem iyileştirmeleri, giyim eşyalarında nefes alabilir kumaşların kullanımı da, ürün performansını iyileştiren yeni malzemeler
kullanımını kapsayan bir ürün inovasyonudur.
Süreçte İnovasyon: Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda
önemli değişiklikleri içermektedir. Süreç yenilikleri, birim
üretim veya teslimat maliyetlerini azaltmak, kaliteyi artırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmeyi içermektedir.
Bir üretim hattında yeni otomasyon teçhizatının uygulanması ya da ürün geliştirmek için bilgisayar destekli tasarım gerçekleştirilmesi, barkodlu veya aktif RDT (Radyo
Frekans Teşhisi) ile mal-izleme sisteminin uygulanması,
bir seyahat acentesinde yeni bir rezervasyon sisteminin
uygulanması, bir danışmanlık firmasında projelerin yönetimi için yeni tekniklerin geliştirilmesi. Süreç inovasyonu,
satınalma, muhasebe, hesaplama ve bakım gibi yardımcı
destek faaliyetlerindeki yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş yazılım, teçhizat ve teknikleri de kapsamaktadır.

41
Pazarlama Alanında İnovasyon: Ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı (promosyonu) veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri
kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir.
Yeni bir pazarlama kavramının parçası olan ürün tasarımındaki önemli değişiklikler, ürün tasarım değişiklikleri,
ürünün işlevsel veya kullanıcı özelliklerini değiştirmeyen,
ürün biçimindeki ve görünüşündeki değişiklikler, gıda,
içecek ve deterjan gibi ürünlerin ambalajlamasındaki değişiklikler, gıda veya içecek ürünlerinin tadı, görünüşü ya
da biçiminde önemli değişiklikler yapılması, sinema veya
televizyon programlarında ürün konumlandırması yada
ünlü kişilerin tavsiyelerinin kullanımı gibi önemli derecede farklı medya veya tekniğin ilk kez kullanımı bir pazarlamada yapılan inovasyondur.
Organizasyonda İnovasyon: Firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde
yeni bir organizasyonel yöntem uygulanmasıdır. Organizasyonel yeniliklerin, idari maliyetlerini ve işlem maliyetlerini düşürmek, işyeri memnuniyetini (ve dolayısıyla
işçilik üretkenliğini) iyileştirmek, ticari olmayan varlıklara
(düzenlenmemiş dış bilgiler gibi) erişim kazanmak ya da
araç gereç maliyetlerini düşürmek suretiyle firma performansını arttırması öngörülebilir.
Bilgi paylaşımı ve öğrenimi iyileştirmek amacıyla yeni uygulamaların gerçekleştirilmesi, en iyi uygulamalar, dersler ve diğer bilgilere dair veritabanlarının kurulması, arz
zinciri yönetim sistemleri, ticari yeniden yapılandırma,
güvenilir üretim ve kalite yönetim sistemleri gibi, genel
üretim veya arz faaliyetlerine yönelik yönetim sistemlerinin ilk kez yürürlüğe girmesi organizasyonda yapılan
inovasyona örnektir.(4)
3.5 İnovasyonu Etkileyen Parametreler
İnovasyonun herhangi bir iş ortamında oluşabilmesi,
doğru şartlarda gelişip serpilmesi için yaratılacak ekosistemde bulunması gereken parametrelere bakıldığında
bunların toplumsal, teknolojik, psikolojik, yönetimsel,
bilimsel pek çok farklı alanla ilgili olduğu görülecektir.
Örneğin modern eğitim metodları ile ezbercilikten uzak,
merak ettiren, şüphe uyandıran, soru sorduran, bilimsel
ve teknolojik gelişmelere paralel kurgulanmış, özgür ve
sınırsız düşünmeye sevk eden, yasaklardan arındırılmış,
araştırmaya, gözleme dayalı bir eğitim sistemi inovasyon

ekosistemi için olmazsa, olmazdır fakat yeterli değildir.
Bunun yanında modern eğitim sistemi ile yetişmiş bilim
ve teknolojiyi özümsemiş, merak eden kişilerin sistem
tarafından desteklenmesi, düşüncelerini pratiğe indirgeyebileceği ortama kavuşması da eğitim kadar önemlidir.
Eğitimin araştırmacı, yeniliklere açık olmasının yanında,
bilginin üretilmesi, paylaşımı, kurumların yapısı, bilinçli
bir özel sektör, devletin desteği gibi parametreler önem
kazanır.
3.6 AR-GE, Buluş ve İnovasyon İlişkisi
Daha önce olmayan yeni bir ürünün ortaya çıkarılması
olarak tanımlanan buluş sayesinde elinizde yeni ve kimsede olmayan bir ürün olabilir, ekonomik bir çıktı beklenmez. Kullanıma sunulup ticarileşmediği sürece yeni
ürün sadece yeni bir buluş olarak kalır. İnovasyona konu
olabilmesi, kullanımda olması ve katma değer yaratması
gerekir.
İnovasyon ile buluş (buluş) kavramlarının da birbiri ile
karıştırılmaması gerekir. Bir icadın, inovasyon olarak değerlendirilmesi için ticari başarı elde etmesi gerekmektedir. Uzun yıllar AR-GE çalışması yapan bir işletme, bu çalışmaları inovatif bir çıktıya dönüştüremediği sürece kâr
ve verim artışı elde edemeyeceği gibi, ayrıca bu duruma
ek olarak AR-GE giderine katlanmış olacaktır. Bu durum
ise, işletme ve ülke düzeyinde kaynak israfına neden olmaktadır. Diğer taraftan, yapılan binlerce proje içerisinde
sadece birisinin dahi başarılı olması önemli olmaktadır.
AR-GE çalışmaları esnasında da yeni bir ürün/düşünce
ortaya konabilir fakat önemli olan bu ürünün topluma
katma değer , finansal bir değer sağlaması olacaktır. Oysa
inovasyonda mevcut ürün üzerinden veya yeni geliştirilen bir ürün üzerinden çalışma yapılarak katma değer
yaratılması sözkonusudur. AR-GE bir ürünü geliştirmek
için yapılırken inovasyonla varolan üzerine yeni bir fikir
de geliştirilebilir.
Bir işletmede yürütülen inovasyon faaliyeti her zaman
AR-GE gerektirmediği gibi, her AR-GE çalışması ticari bir
başarıya dönüştürülmeyebilir. AR-GE sonucu ortaya çıkan
yenilikçi yaklaşımlar, girişimci bir bakış açısı ile ele alındığında, bu yeniliklerin ticarileştirilmesi sonucunda inovasyon ortaya çıkmaktadır.
İnovasyon sürekli devam eden bir süreçtir yeni veya mev-
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cut sistem üzerine yeni değişikliklerle yeni katma değer
alanları yaratılabilir. İnovasyonda firmanın büyüklüğü,
sektör parametreleri, ülke şartları, ürün ömür beklentileri
önemlidir ve yaratılacak katma değeri değiştirir. [4]

4.MEVCUT DURUMDA
TÜRKİYE

AR-GE VE İNOVASYONDA

2017 global inovasyon indeksi(5) sıralamasına bakıldığında ilk 10 sırada İsviçre, İsveç, Hollanda, ABD, İngiltere,
Danimarka, Singapur, Finlandiya, Almanya, İrlanda gibi
ülkeler yer alıyor. Bu ülkelerin sıralamaya baz olan skorları
67.7 -58.1 arasında değişmektedir. Ülkemiz ise 43. sırada
38.9 skorla yer alıyor.
Global sıralamada 2013’ ten 2017’ ye gerçekleşen ön sıralara doğru eğilim bizi 68. sıradan 43. sıraya taşımış, aynı
dönem için skorumuzdaki değişim nispeten daha küçük
adımlarla 36.1'den 38.1'e yükselmiştir.
AR-GE ve inovasyonda varlık gösterebilmek ise bazı parametrelerle değerlendiriliyor.
Ülkelerin araştırma, geliştirme ve yenilikçilik seviyelerinin
ölçülmesinde kullanılan belli başlı göstergeler – istatistikler- şöyle sıralanabilir :
1. AR-GE harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya
(GSYİH) oranı -AR-GE yoğunluğu
2. Finans kaynağına göre AR-GE harcaması oranları
3. Kişi başına AR-GE harcaması
4. AR-GE faaliyetlerinde çalışan araştırmacı ve bilim insanı sayıları ve oranları
5. 10.000 çalışan başına düşen tam zamanlı eşdeğer ARGE insan kaynağı
Global İnovasyon İndeksi-TR
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6. Bilimsel yayın sayısı
7. Patent, faydalı model başvuruları ve tescil sayıları
8. Teknolojik ürün ihracatı
Dünya’da AR-GE ve inovasyon konusunda öncü olan ülkelerin yaşadığı gelişmelere bakıldığında rakamların söylediği gerçekler ve ülkemizin durumu ortaya çıkmaktadır.
4.1 AR-GE Harcamalarının Gayri Safi Milli Gelire
Oranı-ARGE Yoğunluğu
Önemli göstergelerden birisi olan arge harcamalarının
gayri safi milli gelire oranına bakıldığında ülkemizin 2000
li yılların başından beri izlediği olumlu artış trendi umut
vericidir. Nispeten düşük bir eğimle artan grafikle son
yıllarda AR-GE ve inovasyon konusunda yapılan çalışmaların başarısını, artış hızının düşük olduğunu görebiliriz.
Dünya ülkeleri ile kıyaslandığında;
AR-GE ve inovasyonda öncü ülkelerin rakamları 2- 4.25
bandında değişmektedir. Bu rakamlarla Türkiye'nin rakamları kıyaslandığında genel durumun oldukça gerisinde olduğu, AR-GE ve inovasyonda geç kalındığını,
aradaki farkı kapatmak için hızlı, rasyonel çözümlerin hemen uygulanmasının gerekliliğini görmek mümkündür.
4.2 Toplam AR-GE Harcamaları
Ülkemizde AR-GE harcamaları yukarıda verilen grafiğe
göre daha yüksek bir eğimle artış eğilimi gösteriyor ve yapılan arge çalışmalarına yıllar bazında artan şekilde daha
fazla parasal kaynak ayırdığımızı gösteriyor. Buna rağmen
ülkeler bazında değerler incelendiğinde AR-GE ve inovasyonda lider ülkelerin 118453-511089 milyon USD civarında olan AR-GE harcamaları, ülkemizin 18388 milyon USD
lik harcaması arasında 5-25 kat fark olduğu görülür. Bu da
AR-GE için ayrılan parasal kaynağın
başarı için bir gösterge olduğu, ayrılan kaynağın arttırılması ve doğru alanda kullanımının sağlanması
ile ilerlemenin mümkün olduğunu
Sıralama
göstermektedir.
Skor

4.3 AR-GE İnsan Kaynağı
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Grafik 2. Global Innovation Index -2017(5)

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



EKİM 2018



www.mmo.org.tr

2017

Finansal parametrelerin yanında
AR-GE ve inovasyonda insana yapılan yatırımın önemi diğer alan-
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Grafik 3. Gayrisafi Yurtiçi AR-GE Harcaması [6]
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Grafik 4. Ülkeler Bazında AR-GE Harcamalarının GDP ye oranı (AR-GE yoğunluğu) [7]

larda olduğu gibi önemli konulardandır. Yetişmiş insan
gücü olarak ülkenin insan kaynağı ister teknisyen ister
mühendis ve isterse doktora seviyesinde olsun yapılacak
tüm AR-GE çalışmalarında önemi yadsınamaz. Üretimde,
AR-GE'de, yapılacak her türlü yatırımlarda bu insan gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Buradan hareketle ilköğretimden
üniversiteye yetişen her insanın ülke gelişimine katkısı
önemlidir, kritiktir. İstatistiklerden geçmişte zor koşullarda olan ve bugün gayet olumlu performans göstergeleri-

ne sahip olan ülkelerin eğitime yaptıkları yatırımla önemli aşamaları kaydettikleri görülür.
2000'li yıllardan bu yana AR-GE'de çalışan insan sayılarına
bakıldığında15 yıllık bir sürede sayının 3 katına çıktığı görülmektedir. Sürekli artış eğiliminin olması sevindirici bir
özellik olmasına rağmen diğer ülkelerle kıyas yapıldığında
pek çok araştırmacıya, doktoralı mühendislere, iyi yetişmiş
teknik personele ihtiyacımız olduğu görülmektedir.
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TOPLAM ARGE HARCAMASI- YILLAR
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Grafik 5. Toplam AR-GE Harcamaları [6]
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Grafik 6. Ülkeler Bazında AR-GE Harcamaları [7]

İnsan kaynağı değerlendirmelerinde kullanılan tam
zaman eşdeğeri sayılarına bakıldığında ise artış 6 katına ulaşmıştır. TZE değerlerine bakıldığında Türkiye'nin
136,853 değerine karşılık Çin‘in 3,878,056, Japonya’nın
872,340, Almanya’nın 656,727, G.Kore’nin 447,408 TZE
değerleri görülüyor.
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1000 çalışan başına AR-GE personeli sayılarında da benzer bir durum vardır. Türkiye'nin 4.64 değerine karşılık
Almanya, Danimarka, Fransa gibi ülkelerin 15-20 arası değerlerde olduğu görülmektedir.
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Grafik 7. AR-GE İnsan Kaynağı [6]
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Grafik 8. AR-GE İnsan Kaynağı –Tam Zaman Eşdeğeri [6]
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Grafik 9. Ülkeler Bazında TZE İnsan Kaynağı [7]
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Grafik 10. Ülkeler Bazında 1000 Çalışan Başına AR-GE İnsan Kaynağı [7]

FİNANS KAYNAKLARINA GÖRE ARGE HARCAMALARI(TL)
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Grafik 11. Finans Kaynaklarına Göre AR-GE Harcamaları [6]

Grafik 12. Ülkeler Bazında Özel Sektörün AR-GE Harcamaları [7]
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ÜLKELER BAZINDA ÜNİVERSİTELERİN ARGE HARCAMALARI
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Grafik 13. Ülkeler Bazında Üniversitelerin ArgeÜLKELER
Harcamaları [7]
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Grafik 14. Ülkeler Bazında Devletin AR-GE Harcamaları [7]

4.4 Finans Kaynaklarına Göre AR-GE Harcamaları
Ülkemizin finans kaynaklarına göre Arge harcamaları
grafiğine bakılırsa 16 yıllık süreçte artış olduğu ve özel
sektörün artış hızının kamu ve üniversitelere göre daha
hızlı arttığı görülebilir. 2012 yılına kadar üniversite ve özel
sektör harcamaları paralel ilerlerken, 2012 yılından sonra
özel sektörün daha yüksek artışla üniversiteden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Ülkelerin uluslar arası platforma tek-

nolojik mal ve hizmet üretiminde özel sektörün payının
fazla olması gerekir, bu durumda özel sektörün gösterdiği bu davranış oldukça sevindiricidir.
Ülkeler bazında özel sektörün yaptığı harcalamalara bakıldığında ülkemizin bu harcamalarda oldukça gerilerde
kaldığı söylenebilir. Türkiye’nin 8571 M$ değerine karşı
Japonya 132812M$, ABD 363753 M$ ile büyük farklılık
göstermektedir.
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Üniversitelerin AR-GE'ye harcadıklarına bakıldığında,
ülkemizin 2015 rakamı 6798.343 milyon dolar iken Japonya, Almanya, G.Kore, Çin ve ABD’nin 2016 rakamları
sırasıyla 20773.02, 21655.59, 7248.662, 30860.75, 67520
milyon dolar seviyesindedir. Burada dikkati çeken noktalardan birisi de G. Kore’nin AR-GE yoğunluğu ve diğer
göstergelerde yüksek olan sayılarının, üniversite harcamalarında nispeten düşük olduğudur.

Buradan da görülen ülkemizde devlet tarafından AR-GE
harcamalarının yetersiz olduğudur.
4.5 Patent Başvuruları
Finansal ve insan kaynağı açısından durum böyleyken,
yapılan patent başvurularına bakıldığında;
Türkiye’nin 6848 patent başvuru sayısı, G.Kore, ABD, Çin,
Almanya için 67,899-1,338,503 arasında değişiyor. Patent başvurularında da gerilerde olduğumuz en yakın
gelişmiş ülkenin 1/10'u kadar bir değerde olduğumuzu
görüyoruz.

Ülkelerin devlet olarak AR-GE'ye yaptıkları harcamalarda ülkemizin 2015 değeri 1771.79 milyon dolar iken Almanya 16280.30, Japonya 12730.45, G.Kore 9161.06, ABD
59028, Çin 70818.47 milyon dolarlık seviyelere sahiptir.
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Grafik 15. Ülkeler Bazında Toplam Patent Başvurusu [7]
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İleri teknoloji ihracatı -USD
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Grafik 17. İleri Teknoloji Ürün İhracatı [7]

4.6 Bilimsel Yayın Sayısı
2016 yılına ait makale sayıları incelendiğinde diğer grafiklerde olduğu gibi burda da AR-GE ve inovasyonda ileri
olan ülkelerin yayın sayılarında da ileri olduğu görülmektedir. Diğerlerine göre nispeten düşük nüfusa sahip
İsrail 11892 sayısına ulaşmışken, 51milyon nüfusla G. Kore
63063 ve Türkiye 80 milyonluk nüfusu ile 33902 sayısına
ulaşmış görünüyor.
4.7 İleri Teknoloji İhracatı
Ülkelerin gelişmişliğini AR-GE ve teknolojide bulundukları seviyeyi konuşurken dikkate alınan göstergelerden birisi de ülkenin yaptığı yüksek teknolojili ürünler ihracatıdır.
Dünya Bankası'nın konu ile ilgili verileri incelendiğinde
ülkemizin 2016 yılında 2.182.767.291$'lık, Çin’in 496 milyar, Japonya’nın 92.8 milyar, Kore’nin 118 milyar, ABD’nin
153 milyar dolarlık ihracat seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Bu da yüksek teknolojili ürünleri yeterince üretmedğimiz dolayısıyla satamadığımız sonucunu veriyor.

ileride konumlandılar. Bu da bugüne kadar yaptıklarımızla AR-GE ve inovasyonda başarılı olmamızın mümkün
olmadığını ve yenileşmeye, değiştirmeye, geliştirmeye
ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bu nedenle geçmişte
yapılanları bilerek, gelecek için neler yapılacağını belirlememiz gerekiyor.
AR-GE performansımızı ülkeler bazında gösteren grafikleri yorumladığımızda;
• AR-GE ve inovasyonda dünya sıralamasında gerilerden
geldiğimizi,
• Şu ana kadar yapılan çalışmalarla gelinen   noktanın
tatmin edici olmadığını, performans artış hızımızın yetersiz olduğunu, mevcut hızla bir varlık göstermenin
mümkün olmadığını,
• Mevcut kurumlar ve sistem ile  başarılı sayılamayacağımızı,
• Firmalarımızın halen AR-GE ve inovasyon kültürü konusunda yetersiz kaldıklarını,

5. İNOVASYONDA ÖN SIRALARA YÜKSELMEK İÇİN

• Eğitim  sistemimizin AR-GE ve inovasyon düşünülerek
yapılandırılmadığını

Ülkemizde sanayi, teknolojide yıllar önce başlayan çalışmalarımıza, oldukça iyi akademisyenler yetiştirmemize,
nispeten çok genç bir nüfusa sahip olmamıza, bilimsel
ve teknolojik çalışmaları yürütebilecek finansal yapımıza
rağmen önceleri aynı seviyede olduğumuz (örneğin Güney Kore) gibi ülkeler AR-GE ve inovasyonda bizden çok

• Teşviklerin  doğru projelere/firmalara  verilmediğini,
• Teknokentlerde teşviklerden yararlanmak isteyen ama
değer üretemeyen firmaların olduğunu, dolayısıyla
kontrolün yetersiz olduğunu,
• Halen  nicelik ve nitelik konusunda karar veremediğimi-
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zi, firma sayısının, teknokents sayısının, teşvik miktarının
çok olmasının başarı demek olmadığını, dünya çapında
faaliyet gösteren ve teknolojik ürünler üreten ve pazarlayan firmalarımızın olmadığını (Samsung, LG vs.),
• AR-GE'ye daha fazla finans ayırmak zorunda olduğumuzu,
• Araştırmacı, doktoralı insan sayımız yanında teknisyen
seviyesinde yetişmiş eleman ihtiyacımızın çok olduğunu,
• Önümüzdeki yılları düşünerek hızlı bir şekilde yapılanmaya gidilerek, hedef ve stratejilerin belirlenmesi gerektiğini,
• Bu hedeflerden geriye doğru gelerek eğitim sistemimizi, AR-GE, inovasyon farkındalığımızı ve bilincimizi
yeniden değerlendirmemiz gerektiğini,
• Hedef sektörler seçerek hem ulusal hem uluslararası
alanda öncü olabileceğimiz konulara yönelmemiz gerektiğini söylemek mümkündür.
Kaldı ki, bilim ve teknoloji politikaları açısından gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler bağlamında çeşitli
ülke uygulamalarından başarılı olarak görülen politikaların şu özellikleri dikkat çekmektedir:
• Sektörel hedefler çerçevesinde bazı alanlara öncelik
verilmesi,
• Mutlaka dış rekabete açılması,
• Devletin imalat sanayisine girmekten kaçınması ve var
olanlardan çekilmesi,
• Etkin bir rekabet ortamının sağlanması,
• Bilimsel ve teknolojik AR-GE’ye büyük önem verilmesi
ve finansmanı,
• Beşeri sermaye yatırımlarının hızla arttırılması,
• Üniversiteler ve kamu araştırma kurumları ile özel sektör arası AR-GE sürecinde işbirliği,
• Araştırma birimleri arası karşılıklı etkileşim ve enformasyon akışının sağlanması,
• Etkin bir teşvik sistemi,
• İleri teknoloji alanlarında yeni birimlerin kurulmasına
yönelik faaliyetler,

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



EKİM 2018



www.mmo.org.tr

• Yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmeye yönelik faaliyetler. (8)
Tüm bu yazılanlardan sonra konu başlıkları ile incelendiğinde;
5.1 Eğitim sistemimiz
Eğitim sistemimiz AR-GE ve inovasyon için gereken özellikleri taşıyor mu, destekliyici mi ?
İlköğretimden doktora seviyesine kadarki her aşamada
yetişen öğrencilerimizin yeniliklere açık, özgür sınırsız
düşünebilen, analitik olarak problemleri analiz edebilen,
olayları sistematik olarak çözümleyebilen, teknolojiye
paralel yürüyen bir eğitim sistemi ile yetişmiş, soru sorabilen, merak edebilen, öğrenmeye hevesli, eğitim hayatı
boyunca laboratuvar, ekipman, cihaz kullanımı ile normal
hayatında görmediği şeylere yabancılık çekmeyen öğrenciler olduklarını söylemek mümkün müdür?
5.2 Ekosistem ve Yenilikçilik Konusunda Farkındalık,
İklimin Yaratılması
İnovasyon, AR-GE konuları bize tanıdık konular mı? Herkesin bir fikri, farkındalığı var mı?
Eğitim sistemimizde yapılacak reformlarla özgür düşünebilen, soru soran, meraklı, öğrenmeye istekli, kitapları seven bir nesil yetiştirilmesi AR-GE ve inovasyon için
gereken düşünsel iklimin ortaya çıkması içinde önemli
olacaktır. Bu şekilde yetişen çocuklar kendilerine güvenecek, soru sormaktan çekinmeyecek, kendi özelliklerine
göre hobileri, alışkanlıkları olacak, okul ortamında tanıştığı tekniklerle, teknolojiyle, cihaz ve ekipmanlarla barışık
olacak ve bir şeyleri değiştirme, geliştirme, ileriye götürme konusunda düşünmeye başlayacak ve inovasyonun
istediği iklime uygun bir öğrenci olacaktır.
5.3 AR-GE ve İnovasyon Sistemi
Bugüne kadar uygulanan politikalar, stratejiler başarı için
yeterli mi?
AR-GE ve inovasyon dediğimizde ilköğretimden doktora
ve sonrasına kadar eğitim, öğretim hayatını, ülkemizin
sanayi kuruluşlarını, yüksek öğrenim kurumlarını, insan
kalitesini, teknisyenlik, mühendislik yapısını, devletin bu
alandaki kuruluşlarını, AR-GE ve inovasyon konusunda

51
yapılan yapılacak teşvik sistemini, seçilecek hedefleri,
hangi alanlarda gelişeceğimizi, dünya pazarlarında ihtiyaç olan ürünleri, pazarlama stratejilerini kapsayan bir
havuzdan bahsetmek gerekiyor. Bu şekilde düşünüldüğünde ekosistemin içinde yeralan her başlığın hedefleri
stratejileri, ekosistem içindeki fonksiyonları, sorumlulukları, ekosistemin tek bir elden yönetimi konuları da ayrıca
değerlendirilmesi gereken konulardandır.
5.4 Teknokentler, AR-GE Merkezleri, Teşvikler
Teknokentlerden aldığımız katma değer geçen zaman ve
harcanan para düşünüldüğünde yeterli midir?
Mart 2018 sonu itibariyle 56’sı aktif olmak üzere toplam
77 teknoparkta 4846 firma 47533 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. 2001 yılında yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bu firmalara
• Şirketler için kurumlar vergisi muafiyeti,
• AR-GE destek personeline yönelik gelir vergisi muafiyeti,
• Teknokent şirketlerinde çalışan akademik personel için
teşvikler,
gibi olanaklar sağlandı. Sağlanan bu olanaklarla varılan
noktada (9);
• Yürütülen AR-GE Projesi Sayısı: 8.113
• Tamamlanan AR-GE Projesi Sayısı: 27.547
• Teknolojik Ürün İhracatı: 3,4 Milyar USD
• Yurtiçi AR-GE Satış (TL):  57,6 Milyar TL
• Yabancı/ Yabancı Ortaklı Firma Sayısı: 282
• Tescil edilen Patent(Ulusal/Uluslararası) sayısı: 997
2001 yılında çıkarılan kanunu baz alarak bakıldığında
geçen 17 yılda 27500 AR-GE projesi ile 997 patent ve
3.4 milyar $'lık bir teknolojik ürün ihracatı sağlanmış. Bu
rakamlarla daha önce verilen ülkeler bazındaki grafikler
yanyana konulduğunda;
• Teknokentlerin kurulmasının faydalı olduğunu fakat
harcanan zaman, teşvikler karşılığında gelinen noktanın tatmin edici olmadığını söylemek mümkündür. Buradan hareketle;

• Teknokentlerin performans kriterlerinin belirlenmesi
bu kriterlere göre alınacak teşviklerin, buralarda kurulacak firma sayılarının belirlenmesi,
• Kaynakların etkin kullanımı için bu kriterleri  belirli bir
dönem sonrası sağlayamayan teknokentlerin ve firmaların sonlandırılması, teşviklerin kesilmesi,
• Teknokentlerde bulunan firmaların  performans kriterlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, teşviklerin
elde edilen başarıya göre verilmesi,
• Teknokentlerin ve  firmaların önüne hedefler konması,
• Kriterlerin belirlenmesi, değerlendirme  ve de  yönetim
organizasyonunun sağlanması için üst kurul oluşturulması,
• Firmaların seçiminde halihazırda   yürüyen üretim ve
mühendislik faaliyetlerini AR-GE faaliyeti yapılıyormuş
gibi gösteren firmaları ayıklayarak, yüksek getirisi olacak projelere sahip firmaların desteklenmesinin sağlanması,
• Uluslararası alanda  teknokentlerde yapılan çalışmaların reklam, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalışma yapacak birimlerin oluşturulması,
• Katma değeri yüksek olacak projelerin desteklenmesi,
• Farklı teknokentlerde benzer konuları çalışan firmalar
arasında işbirliğinin zorunlu tutulması ve benzer veya
aynı projelere farklı teşviklerin sağlanmaması , projeler
ve dolayısıyla teknokentler, firmalar arasında koordinasyonun sağlanması,
• Yapılacak tüm çalışmaların politikadan   bağımsız olarak yürütülmesi,
konularında çalışmaların yürütülmesi kaynakları etkin
kullanmak ve hızlı yol almak ve sonuçlandırmak için gerekecektir.
5.5 KOBİ'ler
Ülkemizde KOBİ, ilgili mevzuat gereği iki yüz elli kişiden
az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı
veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk
Lirasını aşmayan girişim olarak tanımlanmaktadır. Mali
büyüklüğe (yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço) ilişkin herhangi bir kriter uygulanmaksızın sadece çalışan sayısı 250’den az olan girişimleri KOBİ olarak dikkate alırsak;
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Tablo 1. KOBİ'lerin Teknolojik Düzeyleri [10]

(%)
Teknoloji Düzeyi
Büyüklük Grubu

İleri Teknoloji

Orta-İleri Teknoloji

Orta-Düşük Teknoloji

Düşük Teknoloji

Toplam

0,3

9,1

30,9

59,6

1-19

0,2

8,3

31,1

60,4

20-49

0,9

17,6

28,4

53,0

50-249

1,5

17,4

31,4

49,7

KOBİ (1-249)

0,3

9,1

31,0

59,7

250+

2,6

18,8

24,7

54,0

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), 2014 yılında toplam girişim sayısının %99,8’ini oluşturdu. Buna karşılık; istihdamın %73,5’ini, maaş ve ücretlerin %54,1’ini, cironun %62’sini, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD)
%53,5’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın ise
%55’ini oluşturdu. Bu rakamlara göre kobilerin ekonomi
için önemi ortaya çıkmaktadır.
2014 istatistiklerine gore imalat sanayindeki KOBİ’ler düşük teknoloji ile çalıştı küçük ve orta büyüklükte imalat
sanayindeki girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, %59,7’si düşük teknoloji ile çalışırken, bu
girişimler istihdamın %54’ünü, faktör maliyetiyle katma
değerin ise %43,4’ünü oluşturdu. [10]

Kobilerin teknoloji düzeylerine bakıldığında yüksek teknoloji üretimi yapanların oranının %1.5’i geçmediği görülmektedir. Bu da istihdamın büyük kısmını barındıran
kobilerin teknolojik ürünler üretmeleri konusunda desteklenmesi ve kobi sahiplerininde AR-GE ve inovasyon
alanına çekilmesi gereğini ortaya koymaktadır.
5.6 Özel Sektörün AR-GE ve İnovasyona Bakışı
AR-GE ve inovasyonda ileri olan ülkelerde özel sektörün
harcamaları ülkemizdeki özel sektörün harcamalarının
çok üstündedir. Japonya’daki özel sektörün 132 milyar
dolarlık harcaması yanında Türkiye’nin 8.5 milyar dolarda
kalması bunu açıkça göstermektedir. Özel sektör teşvik

Grafik 18. Dünya’da Otomotiv Sektöründe AR-GE Harcamaları ( ilk 5) ve Ford Otomotiv Türkiye [11]
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oladıkça kıpırdamamakta ve alışılagelmiş yöntemlerle bildiği dışında biralana yönelmek için çaba harcamamaktadır. Bu da özel sektörün arge ve inovasyona uzak durmasına, bilinçlenmenin yetersiz kalışına neden olmaktadır.
Ekosistem içinde en önemli aktörlerden birisinin AR-GE
ve inovasyona ilgisiz kalması ve riskleri göze almaması
tüm sistemi etkilemektedir. Bu nedenle AR-GE ve inovasyona zorlayıcı, onu üzerinde düşünmeye, yatırım yapmaya zorlayan bir iklimin doğması önemlidir.
Örneğin Otomotiv endüstrisinde AR-GE yatırımları açısından ilk 5 firma VW, Toyota, GM, FordMotor, Daimler
şeklinde sıralanmaktadır. VW'in 2017 AR-GE harcaması
12.15 milyar dolar, Daimler’in 5.86 milyar dolardır. Global
innovaton 1000 çalışmasına Türkiye’den giren tek firma
Ford Otomotivin 2017 AR-GE harcaması 0.13 milyar dolar
dır. [11]

DEĞERLİ ÜYELERİMİZE

Ford otomotivin 130 milyon dolarla en azından listeye
girdiğine sevinsek de sonuçta diğerleriyle kıyas yapıldığında ülkemizdeki en önemli ihracat sektörlerinden olan
otomotive AR-GE harcaması yok demek daha mantıklı
olacaktır.
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Bugün, siz değerli
üyelerimizin örgütlü gücüne
her zamankinden daha fazla
ihtiyaç duymaktayız.
İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın
can güvenliğini ortadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hizmet alanlarının daralmasına da yol açmaktadır.
Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler
ışığında, mühendislik uygulamalarının önemini ortaya koyan raporlar yayınlama; mesleğimizi geliştirmeye ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik bülten, dergi, kitap, broşür
vb. yayın çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.
Bu nedenle sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin yanında çok temsili kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının
ödenmesi konusunda katkılarınızı bekliyoruz.
https://aidat.mmo.org.tr
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OMYS

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ ONLİNE MAKALE
YÖNETİM SİSTEMİ
Mühendis ve Makina dergimiz akademik alanda, sektörde
önemli bir yeri olan, bilim insanları ve uzmanların, öğrencilerin, mühendislik konularına ilgi duyanların yararlandığı bir
başvuru kaynağıdır. 60 yıldır bilimsel çalışmalara verdiği katkıyla yayın hayatını sürdüren dergimiz, AR-GE merkezlerinde,
kurum ve kuruluşlarda çalışanların, bilim insanlarının, öğrencilerin, uzmanların teorik ve uygulamaya yönelik çalışmalarına yer vermektedir.
Aylık periyotlarla yayımlanan dergimiz makina, endüstri,
işletme, sanayi, uçak-havacılık, uzay, sistem, enerji sistemleri,
imalat, üretim, mekatronik ve otomotiv mühendisi
üyelerimize, abonelerimize, üniversitelerin ilgili bölümlerine,

http://omys.mmo.org.tr/muhendismakina/
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Mühendis ve Makina Dergisi

YAZAR

| ANA SAYFA (GİRİŞ SAYFASI) |
»

Online Makale Yönetimi
HAKEM

EDİTÖR

HOŞGELDİNİZ
YAZAR GİRİŞİ
e-Posta :

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ'ne makale
gönderebilmek için sisteme kayıt olmanız
gerekmektedir. Kayıt olabilmek için sol kısımda
yer alan [Yeni Kullanıcı] bağlantısına tıklayınız.

Şifre :

Giriş

Daha önce kayıt olduysanız, e-posta adresiniz
ve şifrenizi girmeniz yeterlidir.

Yeni Kullanıcı | Şifremi Unuttum

Şifrenizi hatırlamıyorsanız, şifrenizin e-posta
adresinize gönderilebilmesi için [Şifremi
Unuttum] bağlantısına tıklayınız.
Sistemle ilgili sorularınızı yayin@mmo.org.tr
e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Makalelerinizi Online Sistem Üzerinden Ulaştırabilirsiniz

Şekil 1. OMYS Giriş Sayfası

sektöre ve kamu kurumlarına ücretsiz gönderilmektedir.
Ayrıca, www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden de
ihtiyacı olan herkesin erişimine sunulmaktadır.
Mühendis ve Makina dergimiz online kütüphane hizmeti sunan, dünyanın en çok kullanılan veri tabanlarından biri olan
EBSCO’da taranmaktadır. Ayrıca, dergimize online üzerinden erişebilirliği artırmak için ulusal ve uluslararası birçok
kurum/kuruluşa başvuruda bulunulmuştur.
Online Makale Yönetim Sistemine Giriş (OMYS)
Makale alımları, Online Makale Yönetim Sistemi (OMYS)
üzerinden, http://omys.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden gerçekleştirilmektedir. Dergimize ilk defa makale
gönderecekseniz, www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden yeni kullanıcı olarak kayıt olmalısınız (Şekil 1). Kaydınızı yapıp şifrenizi aldıktan sonra makalelerinizi sisteme
yükleyebilirsiniz (Şekil 2). Göndermiş olduğunuz makaleler
editör tarafından ön değerlendirmeleri yapıldıktan sonra
hakemlere gönderilir. Hakem değerlendirmesinin ardından
makalelerinizin kabul edilip edilmediğine, eksikliklerin olup
olmadığına dair bilgilendirme mesajı/maili makalelerin iletişim yazarlarına gönderilir. Kabul edilen makaleler en kısa
sürede dergimizde yayımlanırken, eksiklikleri bulunan makaleler için “kör hakemlik” süreci devam ettirilir. Bu makalelerin yazarı veya iletişim yazarları eksikliklerini tamamladıkları
metinlerini yine aynı adres üzerinden sisteme yükleyebilirler.
OMYS bütün bu işlemlerin yapıldığı bir sistemdir. Kısacası bu
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Şekil 2. OMYS Yazar Ana Sayfası ve Makale Gönderim Sayfası

sistem, makale yazarlarına gönderdikleri makalelerin ilk ve
son durumlarını görebilme, yani makalelerinin hangi aşamada (editör veya hakem sürecinde) olduğunu öğrenebilme,
mevcut bilgilerini güncelleyebilme, makaleleri hakkında editörle diyalog kurabilme imkânı sunmaktadır.

ETKİNLİK

55

ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
18-20 EKİM TARİHLERİ ARASINDA İZMİR’DE
GERÇEKLEŞTİ

T

MMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve
TMMOB Makina Mühendisleri Odası kendi meslek alanlarını doğrudan ilgilendiren

asansör sektörüne yönelik çalısmalarını her anlamda
artırarak meslek, üye ve toplum yararı çerçevesinde
yoğunlaştırmaktadır.
Asansör ve yürüyen merdiven sektörüne yönelik
1993 yılından itibaren birçok kez etkinlik düzenleyen
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubeleri yürütücülüğünde gelenekselleşen Asansör Sempozyumu,
18-20 Ekim 2018 tarihlerinde 9. kez İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.
1993 yılından beri sektörün tüm paydaşlarının yer
aldığı ilk ve tek buluşma noktası olan Asansör Sempozyumu ve Sergisi bu yıl “Tasarım ve Teknoloji” ana
temasıyla düzenlendi. Ülkemizde asansör alanındaki teknolojik yeniliklerin, uygulamaların ve bilginin paylaşıldığı en önemli platform olan, Asansör
Sempozyumu’nda bildiriler sunuldu; atölye çalışması ve kurs, konferans, söylesi, açık oturumlar düzenlendi.
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YAYIN POLİTİKASI

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

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

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

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

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

