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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin ikinci sayısında Asansör, İş Güvenliği, Fanlar, 
Teknoloji Dünyası, Endüstri, Araştırma, Sanayi Analizleri, Sempozyum,  MİEM, UEM,  
Anma ve Söyleşi bölümleri bulunmaktadır.

Dergimizin Söyleşi bölümünde, Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ile 16 
Nisan’daki Anayasa değişikliği referandumu ve ülkemizin sanayisi hakkında gerçekleştir-
diğimiz söyleşi yer almaktadır. 

Uygulamalı Eğitim Merkezi bölümünde, mühendislerimizin ve ara teknik elemanların 
kaynak, makina bakım, ısıtma, soğutma, havalandırma ve asansör gibi konularda teo-
rik-pratik bilgilerini artırmaya yönelik faaliyete geçen/geçecek olan uygulamalı eğitim 
merkezleri ile ilgili tanıtım haberine ve MİEM bölümünde ise üyelerimize yönelik gerçek-
leştirilen Şubat ayı eğitim takvimine yer verilmiştir. 

Bir Görüş bölümünde, Hayri Kozanoğlu’nun kapitalizm ile teknoloji arasındaki ilişkiyi 
tartıştığı "Endüstri 4.0, Teknolojik Ayıklanma ve Mühendis" başlıklı yazıya; Sempozyum 
bölümünde, TMMOB Sanayi Kongresi 2017 kapsamında, uzman araştırmacılar, akade-
misyenler tarafından Gaziantep’te mühendislere yönelik gerçekleştirilen çalışmanın ve-
rilerinin tartışıldığı “Fabrika Hayatı, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri” başlıklı sem-
pozyumun haberine yer verilmiştir.

Araştırma bölümünde, yine TMMOB Sanayi Kongresi 2017 kapsamında, Edirne’de dü-
zenlenen “Ergene Havzası’nda Mühendisler Sempozyumu”nda Elvin Aydoğan’ın bildiri 
olarak sunduğu “Ergene Havzası’nda İstihdam” başlıklı çalışma; Sanayi Analizleri bölü-
münde, ekonomist Mustafa Sönmez’in hazırladığı “Politik Risklerde Artış Sanayiyi Bunal-
tıyor” başlıklı çalışması yer almaktadır.

Teknoloji Dünyası bölümünde, Medical Device Developments dergisi için Benjamin A. 
Hertzog’un “Kalplere Güç veren Motorlar” ve Product Design and Development dergisi 
için Melissa Fassbender’in “3B Baskı ile Daha Güçlü” başlıklı yazıların çevirileri okurları-
mıza sunuldu.

Asansör bölümünde, Özgür Aren’in “Çift Katlı Asansörlerin Özellikleri ve Akıllı Yolcu 
Yönlendirme Sistemi” başlıklı çalışma; İş güvenliği bölümünde, Mustafa Yazıcı’nın “İş 
Ekipmanları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler-Tüpler” başlıklı çalışma ve İmalat bö-
lümünde ise İbrahim Çakmanus’un “Fanlarda Kullanılan Elektrik Motorlarında Tahrik Sis-
temleri ve Kalkış Karakteristikleri” başlıklı çalışması yer almaktadır. 

Anma bölümünde ise 18 Kasım 2016 tarihinde yitirdiğimiz, Makina Mühendisleri Odası 
eski yöneticisi, yazar, çevirmen olan değerli üyemiz Aykut Göker’in anısına hazırladığı-
mız metine yer verilmiştir. 

Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanı-
tımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
n

u
ş
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http://
www.mmo.org.tr/miem/  

* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

6-7 Şubat 2017 İstanbul Şube 8 Şubat 2017
7-8 Şubat 2017 Kayseri Şube 8 Şubat 2017

13-14 Şubat 2017 Konya Şube 14 Şubat 2017
15-16 Şubat 2017 Antalya Şube 17 Şubat 2017

Asansör

6-8 Şubat 2017 Bursa Şube 9 Şubat 2017
8-10 Şubat 2017 Kayseri Şube 11 Şubat 2017

10-12 Şubat 2017 İstanbul Şube 13 Şubat 2017
17-19 Şubat 2017 Antalya Şube 20 Şubat 2017
23-25 Şubat 2017 Konya Şube 25 Şubat 2017

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 23-26 Şubat 2017 İstanbul Şube 27 Şubat 2017
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı 
Sınavı 3 Şubat 2017 Ankara Şube 3 Şubat 2017

Araç Projelendirme 13-16 Şubat 2017 Ankara Şube 17 Şubat 2017

Araçların LPG’ye Dönüşümü 
20-22 Şubat 2017 Kocaeli Şube 23 Şubat 2017
21-23 Şubat 2017 Ankara Şube 23 Şubat 2017

Doğalgaz İç Tesisat*

2-5 Şubat 2017 İstanbul Şube 6 Şubat 2017
9-12 Şubat 2017 Kocaeli Şube 13 Şubat 2017

15-18 Şubat 2017 Konya Şube 19 Şubat 2017

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü*

9-12 Şubat 2017 İstanbul Şube 13 Şubat 2017
13-16 Şubat 2017 Kocaeli Şube 17 Şubat 2017

Mekanik Tesisat
6-12 Şubat 2017 Konya Şube 13 Şubat 2017

13-19 Şubat 2017 İstanbul Şube 20 Şubat 2017
13-19 Şubat 2017 İzmir Şube 20 Şubat 2017

Klima Tesisatı 6-10 Şubat 2017 Kocaeli Şube 11 Şubat 2017
Soğutma Tesisatı 3-4 Şubat 2017 Kocaeli Şube 4 Şubat 2017
Havalandırma Tesisatı 1-2 Şubat 2017 Kocaeli Şube 3 Şubat 2017

Yangın Tesisatı

6-8 Şubat 2017 Kocaeli Şube 9 Şubat 2017
20-22 Şubat 2017 Konya Şube 22 Şubat 2017
21-23 Şubat 2017 Bursa Şube 23 Şubat 2017
24-26 Şubat 2017 İzmir Şube 27 Şubat 2017

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür 3 Şubat 2017 Ankara Şube 3 Şubat 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (A Sınıfı 
İSG Uzamanı) 4-5 Şubat 2017 Mersin Şube 5 Şubat 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

15-17 Şubat 2017 Gaziantep Şube 17 Şubat 2017
24-26 Şubat 2017 İstanbul Şube 26 Şubat 2017
24-26 Şubat 2017 Bursa Şube 26 Şubat 2017

Şantiye Şefliği

2-4 Şubat 2017 Denizli Şube 4 Şubat 2017
9-11 Şubat 2017 Diyarbakır Şube 11 Şubat 2017

16-18 Şubat 2017 Eskişehir Şube 18 Şubat 2017
17-19 Şubat 2017 İstanbul Şube 19 Şubat 2017
20-22 Şubat 2017 İzmir Şube 22 Şubat 2017
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Öncelikle, bugün nasıl bir sanayi 
görüyorsunuz? 

Tabi söylenecek çok şey var. Çar-
pıklıklar ve yozlaşmalar ülkemizde 
neredeyse her alanda olduğu gibi 
sanayide de mevcut. Fakat en genel 
hatlarıyla bahsetmek gerekirse, söze 
şöyle başlayayım.

Türkiye, uluslararası mal ve finans pi-
yasalarına ucuz ithalat cenneti olma 
yolunda küresel işbölümü içerisinde, 
montaj sanayinin taşeron bir üreti-
cisi haline gelmiştir. İthalata dayalı, 
spekülatif rantiye kazançların özen-
dirildiği bir birikim süreci söz konu-
sudur. 

 TMMOB Makina 
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Sanayiciler hızla müteahhitleşmiş, 
sanayide kârların neredeyse tek kay-
nağı ucuz işgücü haline gelmiştir. 
Sanayiden hızla kopuş, ülke kaynak-
larımızın ve emek gücümüzün ülke-
ye ve toplumsal refaha katkı sunma-
yacak ölçüde kullanılmasına neden 
olmaktadır. 

Oysa sanayi sektörü, ülke kalkınması 
ve toplumsal refah ölçütünde önem-
li bir lokomotif görevindedir. Ülkede 
tarım ve sanayi gibi üretken sektör-
ler gerilerken, öne çıkan kâr alanla-
rının rantiye tipi spekülatif birikim 
alanlarına kayması, ülke geleceği 
açısından da son derece tehlikelidir. 

Türkiye ekonomisinde 15 yıldır iz-
lenmekte olan ekonomi politikaları 
sanayi üretimini geri plana atarken 
döviz üretme kapasitesi zayıf, top-
lumsal refaha katkı sağlamayan, 
gelir dağılımını daha da adaletsiz 
hale getiren kent rantı odaklı inşa-
at-emlak sektörünü, perakendecili-
ği, hizmet sektörlerini özendirmiş, 
öne çıkarmıştır. Üretken olmayan bu 
sektöre yönelişler, Türkiye’nin döviz 
kazanma kapasitesini ve yeteneğini 
zayıflatırken, sanayinin de hızla re-
kabet gücü kaybına ve zafiyetine yol 
açmıştır.

Bugün tüm bu sorunlarla birlikte 
Türkiye’nin gündemine yerleştiri-
len “tek adam rejimi” tasarısının da 
ekonomi ve sanayinin bütün karar-
larını olumsuz etkilediğini görüyo-
ruz. Mevcut durumun daha da ge-
riletilmesi söz konusudur. Hem yerli 
hem yabancı aktörler, yatırım başta 
olmak üzere önemli kararlarını erte-
liyor, tüketici kesim ise tüketme ko-
nusunda iştahsız davranıyor. Bunun 
sonucunda ise özellikle dayanıklı 
sanayi ürünleri ve konutta beklenen 
iç talep oluşmuyor, ihracattaki kötü 

performansın da sonucunda, talep 
daralması ve büyüme temposunun 
iyice hız kaybetmesi söz konusu. 

Bunların yanı sıra, sanayinin güven-
cesiz çalışmanın, yoğun sömürü al-
tında çalışmanın tezgahları haline 
getirilmek istendiği çok açık görü-
lüyor. Sanayi istihdam üretmiyor, 
aksine işsizlik üretiyor. Toparlarsak, 
biz bu duruma sanayisizlik, sanayi-
sizleşme diyoruz ve Türkiye bugün 
bu karanlıkta tutuluyor. 

2013 sonrası küresel ekonomi-
nin de tersine döndüğü izleniyor. 
Küresel para bolluğunun sona 
ermesi ve yükselmeye başlayan 
faizler, Türkiye’de sanayiyi nasıl 
etkiler? 

2013 sonrası küresel dünyada 
ABD’nin başını çektiği daraltıcı para 
politikaları ile Türkiye’nin başka bir 
yola girdiğini söylemek gerekiyor. Bi-
lindiği gibi Türkiye sıcak paraya son 
derece bağımlı bir ekonomik yapıya 

sahiptir. Küresel sermaye hareketleri 
Türkiye’ye giriş yaptığında ekonomi-
nin, özelde sanayinin çarkları ancak 
dönebiliyor. 2013’e kadar dünyada 
para boldu, fakat ne zamanki Ame-
rikan Merkez Bankası Fed faizler ko-
nusunda strateji değiştirdi ve artır-
ma yoluna gitti, Türkiye açısından da 
işler değişti. 2013 sonrası Türkiye ar-
tık sermaye girişlerine değil, çıkışları-
na tanık oluyor.  Son gelişme olarak 
Amerika’daki başkanlık seçimlerinde 
Trump’ın seçilmesi de tüm bu işlere 
tuz biber oldu. Trump’ın ekonomik 
tutumu daha korumacı olarak bi-
lindiği için dolar, TL karşısında yine 
yükselmeye devam ediyor. 

Şunun altını çizmek gerekiyor, dolar 
tüm gelişmekte olan ülkeler karşısın-
da değer kazanırken, dolar karşısın-
da en fazla değer yitiren ülke Türkiye 
oldu, hem de açık ara farkla. 

Biraz açar mısınız?

Bunun nedenleri önemli. Türkiye’de 
iç siyasi gelişmeler ve ekonomi po-
litikaları, gün geçtikçe zayıflayan, 
dengeleri bozulmuş, harap olmuş 
bir ülkeyi öne koyuyor.  Adını tam 
koymak gerekirse, OHAL süreci eşli-
ğinde antidemokratik uygulamalar, 
hukuksuzluk, denetimsizlik, bunun 
yanında dış politikada savaşçı tutu-
mun devam etmesi, sadece Ortado-
ğu değil Batı ile iplerin gerilmesi… 
Tüm bu gelişmeler Türkiye’de sadece 
ekonomiyi değil, yaşamın kendisini 
talan etmekte. 

Dolayısıyla insanların bile yarın na-
sıl bir güne uyanacağını bilmediği, 
öngöremediği bir ülkede yatırım, 
üretim, istihdam gibi alanlar için iyi 
tek bir kelime edemiyoruz. Tüm bu 
reel göstergelerin bu gelişmelere 
tepkisini baş aşağı olan rakamlardan 
görmek mümkün. 

Türkiye, uluslararası mal 

ve finans piyasalarına 

ucuz ithalat cenneti 

olma yolunda küresel 

işbölümü içerisinde, 

montaj sanayinin 

taşeron bir üreticisi 

haline gelmiştir. İthalata 

dayalı, spekülatif 

rantiye kazançların 

özendirildiği bir birikim 

süreci kaynakların ve 

sanayicilerin inşaat-

gayrimenkul gibi 

alanlara kaymasına 

neden oldu
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Türkiye’de sanayiye ilişkin ve-
riler her ay bir gerilemeyi öne 
koyuyor. Bu verilerden dikkat 
etmemiz gerekenler hangileri? 

Sanayiye ilişkin önemli verileri her 
ay değerli araştırmacı-yazar Musta-
fa Sönmez’in katkılarıyla hazırlanan 
Sanayi Analizleri Bültenlerimizde 
yayımlıyoruz. Bültenimizin 24. sayı-
sını politik kaos eşliğinde sanayide 
daralmaya ayırmıştık. Bilindiği gibi 
ülkemizde ekonomik büyüme dur-
gunluk dönemini yaşıyor. Ne yazık 
ki 2017 yılında da büyüme beklenti-
leri düşük, yüzde 2-2,5 aralığında bir 
büyüme beklentisi var. Bültenimizde 
2016 yılının ikinci yarısında önemli 
bir türbülans yaşayan Türkiye eko-
nomisinde, özellikle imalat sanayisi-
nin olumsuz gelişmelerden öncelikli 
etkilenen sektörlerden biri olduğu-
nun altını çizdik. Örneğin TÜİK’in bü-
yüme verilerine göre, imalat sana-
yisinin 2016’nın başından itibaren 
3 mevsim üst üste küçüldüğünü, 
dolayısıyla ilk 9 ayın verilerine göre, 
“resmen” krize girdiği rakamlarla te-
yit ediliyor. 

Bunun yanında imalat sanayisi is-
tihdamında da gerileme görüyoruz. 
2016 Ekim ayında imalat sanayi is-
tihdamı, 12 ay öncesine göre 123 
bin azalmıştır. Bu da krizin bir başka 
yansımasıdır. Türkiye’nin GSYİH’sinin 
2016’nın tamamında küçüldüğü, 
imalat sanayisinde bunun biraz daha 
derin olduğu tahmin edilmektedir.

Özel sektörün dışarıdan uzun vade-
li aldığı borçların 2002’den bu yana 
olan gelişimi, dış kredi kullanımının 
imalat sanayinden uzaklaşıp, öte-
ki sektörlere yöneldiğini ve bunun 
son 12 yılda iyice pekiştiğini ortaya 
koymaktadır. 2002 yılında dışarıdan 
sağlanan 29 milyar dolarlık kredinin 
yüzde 27’si imalat sanayinde kulla-
nılırken,  2014 yılına gelindiğinde 

yapılmış sözleşmelerle kamunun ne 
kadar risk, yükümlülük altına girdiği 
ve bunların karşılanıp karşılanama-
yacağı, getirip-götürdüklerinin mu-
hasebesi yapılmalı, kamu aleyhine 
olan projelerin süratle kamulaştırıl-
ması yoluna gidilmelidir.

Özelleştirmelerden konu açıl-
mışken, malum son 15 yıldır hız-
lı bir özelleşme sürecine tanık 
oluyoruz. Bunun yanı sıra Varlık 
Fonu uygulaması, OHAL döne-
minde hayata geçirildi. Kamu-
oyunda tartışıldı, epey de tepki 
çekti. Odanın da Varlık Fonu’na 
ilişkin açıklaması olmuştu. Bu 
gündeme dair MMO, temel ola-
rak ne diyor, özelleştirmelerden 
Varlık Fonu’na kadar gelinen sü-
reci nasıl yorumluyor? 

Odamız dünden bugüne özelleştir-
meleri  kamu, ülke ve toplum yara-

kullanılan kredi tutarı 164 milyar 
doları bulmuş ve imalat sanayi için 
kullanılan pay yüzde 13,6’ya kadar 
gerilemiştir. 

Türkiye’de, özellikle AKP dönemin-
de hızlandırılan özelleştirmeler ve 
kapsadığı Kamu Özel İşbirliği (KOİ) 
projeleri, büyük bir kapalılık, dene-
timsizlik, kayırmacılık, çevre, tarih, 
kültür varlığı talanı ile uygulanmak-
tadır. Bu denetimsiz, kontrolsüz ve 
içinde büyük riskler barındıran sü-
recin, bir an önce kamu denetimi 
altına alınması bir zorunluluktur. 
Aksi taktirde tüm topluma ait yeral-
tı-yerüstü kaynaklarının daha çok 
tahrip edilmesi önlenemeyecek, bü-
yük çevre felaketleri kaçınılmaz ola-
caktır. Kamu varlıklarını kullandığı 
için kamunun mutlaka denetimin-
de olması gereken KÖİ projelerinin 
TBMM ve onun adına Sayıştay dene-
timine alınmasında gecikilmemeli; 
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rına aykırı bulmuş, bu konuda geç-
miş çalışmalarından taşıdığı bilgi ve 
deneyimiyle birçok konuya ilişkin 
alternatif görüş ve öneriler ortaya 
koymaya çabalamıştır. 

Türkiye 30 yılı aşkın bir süredir özel-
leştirmelere sahne olmakta. Ülke 
kaynakları ve varlıkları hızla özelle-
şirken, toplum ise neyin bile özel-
leştirildiğini tam anlamadan, yani 
bu kurumların zarar ettiği için satıl-
dığını zannederek bu özelleştirme 
deneyimini bir masal gibi dinledi. 
Ülkenin ekonomik açıdan nitelikli 
büyümesi, kalkınması ve gelecekte 
daha yaşanılabilir bir hayat sunması 
açısından son derece önemli ve stra-
tejik kurumlar bugün özel sektörün 
kar güdüsüyle işlettiği alanlar hale 
geldi. Örneğin elektrik, örneğin te-
lekomünikasyon, örneğin ulaşım… 
Bunun dışında, Cumhuriyetin 80 
yıllık tarihinde yaratılan ve petrol, 
demir çelik sanayisini de kapsayan 
bütün değerleri, temel değer olan 
sanayi sektörleri ile serbest piyasa 
koşullarında özel sektöre devredildi. 

Özelleştirme, geniş ölçekte ekono-
minin, siyasetin serbest piyasa ko-

şullarına devredilmesini öngören bir 
uygulamadır. 

Öte yandan özelleştirmelerin karşı-
sında yer alan, kamu iktisadi teşek-
küllerini bizzat kurarak toplumun 
inşa edilmesinde aktif rol alan mü-
hendislerin birikimleri de toplum 

yararına değil özel çıkarların fayda-
sına sunulmuş oldu. Özelleştirmeye 
bu geniş açıdan bakmanın gerekli-
liğini savunan Odamız, özellikle son 
15 yıldır hız kazanan özelleştirme 
uygulamalarına ayrı bir parantez aç-
maktadır. 

Son 15 yıldır özelleştirmenin kap-
samı kaygı verici boyutlara geldi. 
Özelleştirmeye konu olan KİT’ler tü-
kenince, siyasal iktidar bu kez doğal 
ve kültürel varlıkların hızla satışına 
veya devrine yöneldi. Bugüne dek 
fabrikalardan doğal ve kültürel var-
lıklara; eğitimden, sağlığa dek kamu 
hizmetlerine; madenlere, üniversite-
lere kadar tüm kamusal hizmetleri 
ve kamu işletmelerini satışa çıkaran 
siyasi iktidarın son KHK ve uygula-
maları göz önüne alınırsa, sahip ol-
duğu özelleştirme kapsamı somut 
olarak ortaya çıkıyor. 

1970’li yıllarda yapılan kamu yatırım-
larının yüzde 30’u sanayi sektörüne 
aitti. 1980 sonrası ise kamunun sana-
yiye yatırımı neredeyse durduruldu 
ve payı hızla azaldı. Sanayiye yapı-
lan kamu yatırımlarının payı yüzde 
1’in altına inmiş durumda. Kamu 

Kent rantı odaklı 

inşaat-emlak sektörü, 

perakendecilik, 

hizmetler sektörü öne 

çıkarken, reel üretimin 

bel kemiği sanayi geri 

plana düştü.  Türkiye 

bugün kaynak ve emek 

gücü dağılımını döviz 

üretme kapasitesi 

zayıf, toplumsal refaha 

katkı sağlamayan, 

gelir dağılımını daha 

da bozan alanlara 

kaydırmaktadır. 

Bu yoksullaşma ve 

gerilemenin en somut 

halidir
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kesiminin sanayiden uzaklaştırılma-
sıyla, toplam imalat sanayi içinde 
de KİT’lerin payı da hızla daraldı. 
İmalat sanayinin milli gelir içindeki 
payının 1998’lerden bu yana yüzde 
23’lerden yüzde 15’lere düşmesinin 
yanında, 1970’li yıllarda imalat sana-
yi yatırımlarının yüzde 30’una yakını 
KİT’ler tarafından gerçekleştirilirken, 
özelleştirmelerle bu oran da yüzde 
1’in altına indi. Bu büyük tasfiyenin 
ardından, KİT’lere sanayide, enerji-
de yatırım kapıları kapatıldı. Ancak, 
onlardan doğan açık, özel sektör ya-
tırımlarıyla kapatılamadığı için Türki-
ye, hem sanayisizleşme sorunu yaşa-
maya başladı hem de örneğin enerji 

arzı güvensizliği gibi sorunlarla karşı 
karşıya kaldı.

Sonuç olarak işsizlik, taşeronlaştır-
ma, sendikasızlaştırma, toplumsal 
kaynak ve birikimlerin küresel paza-
rın unsuru haline dönüştürülmesi, 
ülke kaynaklarının talan edilmesine 
sebep olan özelleştirmenin sonuçla-
rından sadece bazılarıdır. 

Kamu kaynaklarının, kamu yararı 
ve toplumsal refaha katkı sunacak 
şekilde yönetilmesi yerine, siyasi çı-
karlar uğruna harcanmasının, ülkeye 
yoksulluk ve yozlaşmadan başka bir 
katkı sunmayacağı açıktır.

Peki Varlık Fonu, bu süreçte han-
gi eğilimleri ortaya koyuyor? 

Varlık Fonu uygulamasının bugün 
ortaya koyduğu eğilim bu işin artık 
daha denetimsiz, daha kapalı ve sı-
nır tanımaz bir iştahla yapılacağına 
ilişkindir. 

Kent rantlarına ve finansallaşmaya 
dayalı büyüme tercihi, son olarak 
Varlık Fonu adı altında bir uygulama-
yı önümüze koydu. Öncelikle bu uy-
gulamanın ne olduğuna değinelim. 

Dünyadaki Varlık Fonu eşdeğerin-
deki fonların geliri genellikle büt-
çe fazlalarından veya cari fazladan 
oluşurken, yüksek miktarda cari açık 
veren ve bütçe fazlası veremeyen 
Türkiye’de zoraki hayata geçirilen 
bu fonun gelirleri; kamu kaynakla-

rı, kamu varlıkları, işsizlik fonu ve 
özelleştirme gelirlerinden oluşuyor. 
Tek bir fon ile ülke kaynaklarının ve 
çalışanların birikimlerinin özel bir 
şirketin mülkiyetine dönüştüren bu 
uygulamanın, ülkeye toplumsal yok-
sullaşmadan başka bir şey sunmaya-
cağı ortadadır. Dahası, Türkiye Varlık 
Fonu AŞ adı altında kurulan şirketin  
her türlü kamusal denetimden muaf 
tutulması, şeffaflık ve demokratik 
kamu yönetimi ilkesinin de yok edil-
diğinin bir kanıtı niteliğindedir. 

Ülkemizin birikimleri ve kaynakları-
nın; “mega projeler” denilen bir dizi 
maceracı ve Türkiye’nin öncelikleri 
arasında yer almayan projelere fi-
nansman kaynağı yapılmasına, kü-
resel finans sermayesinin ve yandaş-
ların rant iştahına servis edilmesine, 
sıcak paranın ülkeye girmesi için 
vitrin olarak kullanılmasına Odamız 
hep HAYIR dedi, demeye de devam 
edecektir. 

Odanın bu yıl Aralık ayında düzen-
leyeceği Sanayi Kongresi 2017’nin 
ele alacağı temel konulardan biri 
mühendislik mesleği ve mühendis-
ler olacak. Bahsettiğiniz tüm bu sü-
reçlerden, yani ekonominin genel ve 
sanayinin özel gidişatından mühen-
disler nasıl etkileniyor? 

Mühendislerin mesleki ve ekono-
mik sorunları elbette bahsettiğimiz 
bu olumsuz yapıdan bağımsız değil. 
Ülkemizin başka ülkelerin teknoloji 
pazarı haline gelmesi; teknoloji üre-

OHAL süreci eşliğinde 

antidemokratik 

uygulamalar, 

hukuksuzluk, 

denetimsizlik, bunun 

yanında dış politikada 

savaşçı tutumun devam 

etmesi, sadece Ortadoğu 

değil Batı ile iplerin 

gerilmesi… Tüm bu 

gelişmeler genelde 

ekonomiyi de etkilerken, 

özelde sanayiyi de 

etkilemekte. Türkiye 

artık yatırım yapılamaz 

ülke olarak ilan edildi. 

Sıcak para, doğrudan 

yatırım gelmiyor, gelse 

de bir katkısı olmuyor. 

Türkiye, kendi liginde 

dolar karşısında ulusal 

paranın en fazla değer 

kaybettiği ülkelerin 

başında geliyor
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timi, projelendirme ve mühendislik 
tasarımı, AR-GE ve yerli üretimin ge-
rilemesi gibi konu ve alanlarda her 
geçen gün daha da olumsuzlaşan 
bir tablo söz konusu. Mühendislik 
mesleğini itibarsızlaştıracak, değer 
kaybetmesine yol açacak bir süreç 
söz konusu. 

Sermaye çevreleri ve siyasal iktidar-
larca, “verimlilik” adı altında, nitelikli 
işgücü istihdamı azaltılmıştır. Türki-
ye’deki işletmelerin büyük bir bölü-
münde mühendis istihdam geleneği 
oluşturulamamıştır. Serbestleştirme, 
özelleştirme, kamuyu tasfiye politi-
kaları, mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı uygulamalarına ve top-
lumsal yaşamın görünür görünmez 
bütün yönlerine dek uzanmıştır. Di-
ğer yandan meslektaşlarımız işsizlik 
ve güvencesizleşme sorunları ile kar-
şı karşıya kalıyorlar. 

Bu sorunları sadece iktisadi açıdan 

değerlendirmek de son derece eksik 
olacaktır. Zira mühendislik mesle-
ğinin toplumsal yaşam içindeki yeri 
ve konumunda yaşanan dönüşüm, 
ülkenin kültürel, siyasal ve ideolojik 
dönüşümlerine de ayna tutmaktadır.  

Unutmayalım ki “teknolojiyi yalnız-
ca kullanan değil, üreten bir toplum 
olma” hedefi odaklı bir anlayış hakim 
olmadıkça mevcut tablo kararmaya 
devam edecektir. Ancak biz bilimin, 
tekniğin, yerli ve planlı üretimin ege-
men olması; sanayi, bilim, teknoloji, 
AR-GE ve inovasyon politikalarının 
ülke çıkarları doğrultusunda yeni-
den yapılandırılması ve mühendisli-
ğin bu süreçlerdeki merkezi rolünün 
kamu idaresi ve sanayi tarafından 
benimsenmesi için mücadelemizi 
sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Peki isterseniz söyleşimizi, 16 
Nisan’da yapılacak olan referandum 

konusuyla bitirelim. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz..

Çok önemli bir konu bu, Türkiye’nin 
geleceğini belirleyecek önemde. Bu 
anayasa değişikliği referandum sü-
reci, dünyadaki ve Türkiye’deki ana-
yasa yapım süreçlerinden, anayasal 
gelenek ve birikimlerden, anayasal 
devlet anlayışının tamamen dışın-
da, OHAL’in siyasal iktidara sunduğu 

Türkiye, mevcut 

iktidarın politikaları 

ile üreten, sanayileşen, 

demokratikleşen bir 

ülke olma hedefinden 

giderek uzaklaşmaktadır. 

Gelişmiş kapitalist 

ülkeler katma değeri 

yüksek, ileri teknoloji 

isteyen yatırımlara, 

teknik eğitime, AR-GE 

çalışmalarına, dolayısıyla 

ulusal sanayilerine 

ve ihracata verdikleri 

desteği sürekli olarak 

artırırken, Türkiye bu 

eğilimleri hızlıca terk 

etmektedir
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Tüm bu sorunların 

yanında 16 Nisan’da 

yapılacak olan 

referandum, Türkiye’nin 

geleceğini belirleyecek 

önemdedir. Ülkemiz 

ve halkımız; bu 

iktidarın iktidarını 

koruyabilmesi, 

iktidarın daha fazla 

kişiselleştirilmesi 

ve kendini güvence 

altına alması için açık 

bir siyasal sistem 

ve rejim değişimi 

baskısı altındadır. 

Var olan fiili rejim 

kurumsallaştırılmak, 

anayasal statü 

kazandırılmak ve daha 

da sertleştirilmek 

isteniyor. Tüm 

gücümüzle HAYIR 

demeliyi

Odalar, 3 Şubat tarihli ortak açıklama-
mızda belirttiğimiz üzere, ülkemizin 
geleceğini tek kişi diktasına terk et-
meyi amaçlayan bu anayasa değişik-
liğine HAYIR demektedir. TMMOB’nin 
de bu yönde birçok açıklaması bulun-
maktadır. 

Piyasacı, emek ve doğa düşmanı, la-
iklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı; 
fiili olarak uygulanan dinci-mezhep-
çi dikta rejimine yasal statü kazan-
dıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik bütünlüğüne dar-
be vuracağı; parlamenter demokra-
siyi, yasama, yargı, yürütme erkleri 
arasındaki denge, fren, denetleme 
mekanizmalarını, Meclisin yasamaya 
dair tek ve en üst yetkili organ olma 
özelliğini, bağımsız yargının varlık 
koşullarını ortadan kaldıracağı için 
Anayasa değişikliği teklifine “hayır” 
diyoruz. 

olanaklarla antidemoktarik bir şekil-
de işletilmektedir. 

Açıkçası, ülkemiz ve halkımız; bu ik-
tidarın iktidarını koruyabilmesi, ik-
tidarın daha fazla kişiselleştirilmesi 
ve kendini güvence altına alması 
için açık bir siyasal sistem ve re-
jim değişimi baskısı altındadır. 
Var olan fiili rejim kurumsallaş-
tırılmak, anayasal statü kazandı-
rılmak ve daha da sertleştirilmek 
isteniyor. 

Odamız ve TMMOB’ye bağlı bütün 

Konuya ilişkin TMMOB’nin kapsam-
lı bir görüşü de bulunmaktadır. Bu 
metinlere Odamız ve TMMOB’nin 
internet sitelerinden ulaşmak müm-
kün. Bu nedenle kısaca belirtmek 
isterim, demokrasiden, parlamenter 
sistemden, kuvvetler ayrılığından, 
yargı bağımsızlığından; yasama ve 
yargı güçlerinin yürütme gücünü 
dengeleme, frenleme, denetleme 
işlevlerinden, yani iktidarın kuvvet-
ler ayrılığı yoluyla sınırlanmasından 
uzaklaşmak ve tek kişi egemenliği-
ne dayalı yeni bir sisteme yönelmek, 
Türkiye’nin 140-150 yıllık anayasal 
yönelimlerinden, kazanımlarından 
ve aynı şekilde demokrasi yönünde 
atılan adımlardan köklü bir kopuş 
anlamına gelmektedir. Bu çok teh-
likeli bir gidişattır. Bu nedenle hayır 
demek yurttaş bilincimizin ve so-
rumluluğumuzun bir gereğidir.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odamız, üyelerimizin üniversitelerde edindiği 
bilgileri pekiştirmek, günümüz dünyasında mühendislik alanında devamlı 
olarak artan teknik bilgi açıklarını gidermek, mühendislik alanında uzman-
laşmalarını sağlamak için 6 Temmuz 1998 tarihinden itibaren meslek alan-
larıyla ilgili Meslek İçi Eğitimlerin (MİEM) verilmesine karar vermiştir. MİEM 
tarafından verilen eğitimler sonrasında yapılan sınav ve belgelendirme faali-
yetinin Teknik Mevzuata uyumlu, tarafsızlığı ve bağımsızlığı üçüncü taraflar-
ca da onaylanmış bir şekilde yürütülmesi için TS EN ISO/IEC 17024 “Personel 
Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar” Standardı kapsamında 
kurulan Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (PBK) Türk Akreditasyon Ku-
rumu (TÜRKAK) tarafından 19 Ocak 2007 tarihinde akredite edilmiştir. Kuru-
luşumuz, 12 alanda Mühendis Yeterlilik Belgesi, 3 alanda EN ve ISO standart-
larında Kaynakçı Belgesi, 19 alanda Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan alınan 
yetki kapsamında Mesleki Yeterlilik belgesi olmak üzere toplam 34 alanda 
belgelendirme yapmaktadır. Bu yapılanma, üyelerimizin teknik konularda 
bilgi açığını gidermeye, iş hayatlarında karşılaştıkları kimi sorunları pratik 
doğrultuda çözmeye, uzmanlık alanlarını geliştirmeye yönelik bir girişimdi. 
Ancak Makina Mühendisleri Odası olarak biz, mühendislerimizin bilgilerini 
eğitimler-sınavlar aracılığıyla teorik yönde geliştirirken, bu eğitimlerde veri-
len teorik bilgiye uygulamanın da eklenmesi gerektiğine karar verdik. Mü-
hendisliğin uygulamalı bir bilim dalı olduğu düşüncesinden hareketle, üye-
lerimizin, teknik elemanların faydalanacağı uygulamalı eğitim merkezlerinin 
altyapı çalışmalarına başladık. Bu düşünce doğrultusunda, ilk Uygulamalı 
Eğitim Merkezi’ni mühendislerimize, teknik elamanlara, halkımıza hizmet 
vermesi için 2009 tarihinde Kocaeli Şube’de hizmete açtık. Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’nin meslektaşlarımıza ve sanayide çalışan teknik elemanlara sağladı-
ğı katkı sebebiyle, süreç içinde Bursa, Eskişehir, İzmir ve Kayseri şubelerinde 
de Uygulamalı Eğitim Merkezleri açtık. Bunlara 2017 yılı içinde Adana, İstan-
bul, Kocaeli ve Mersin şubelerinde yenilerini de ekleyeceğiz. 
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Odamız, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında 2009 yılın-

da B Sınıfı Yetki Belgesi alarak Enerji Yöneticisi eğitimlerine, 

2011 yılında da A Sınıfı Yetki Belgesi alarak Bina ve Sanayi 

Etüt-Proje Eğitimlerine başladı. Bu kapsamda; İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü ve MMO işbirliğiyle 2010 yılında kuru-

lan Kocaeli Şube Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde; Enerji Yö-

neticisi, Sanayi Etüt Proje, Bina Etüt Proje eğitimlerinin yanı 

sıra, mühendislere ve ara teknik elemanlara yönelik, Enerji 

Yönetimi ve Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği Odakları, 

Hijyen Klimaları, Enerji Verimliliği ve Yönetimi, Buhar Kazan-

ları ve Enerji Verimliliği, Buhar Tesisatları ve Enerji Verimliliği, 

Pompa Sistemleri ve Enerji Verimliliği, Soğutma Sistemleri ve 

Enerji Verimliliği konularında uygulamalı eğitimler veriliyor. 

Bursa’da kurulan Uygulamalı Eğitim 

Merkezi’nde kaynakçı eğitimleri ile hid-

rolik ve pnömatik eğitimleri gerçekleş-

tiriliyor. Kaynakçı eğitiminin ardından, 

EN 287-1, EN ISO 9606-1 veya EN 13067 

standartlarına göre sınav yapılarak başa-

rılı olanlara uluslararası geçerlilikte olan 

“Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası” verili-

yor. Hidrolik ve pnömatik eğitimlerinden 

sonra başarılı olanlara ise her iki konuda 

da “Temel Seviye ve İleri Seviye Başarı 

Belgeleri” veriliyor. 
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Eskişehir’de kurulan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Uy-
gulama Merkezi bünyesinde Hızlı Prototipleme, 3 Bo-
yutlu Hassas Ölçme ve Yüzey Tarama işlemleri ile Bilgi-
sayar Destekli Tasarım ve Eğitimleri başta olmak üzere 
çok sayıda bilgisayar eğitimi ve meslek içi eğitimi uygu-
lamalı olarak veriliyor. Stratasys Fortus 250 mc 3B Yazıcı 
ile Hızlı Prototipleme, Breuckmann smartSCAN3D-HE 
Tarama Cihazı ile 3 Boyutlu Hassas Ölçme ve Yüzey Tara-
ma hizmetleri, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve eğitim 
başta olmak üzere AutoCAD 2008, Mechanical Desktop 
2008, Inventor 2008, Solidworks 2009, Solidworks Simu-
lation (Static), Solidworks – Surface Modeling – Mold Di-
zayn, Catia V5 CAD, Catia V5 CAM & Plastik, Ansys, Pro/
Engineer gibi çok sayıda bilgisayar eğitimi ve meslek içi 
eğitimler uygulamalı olarak veriliyor. 

2013 tarihinde İzmir’de 4 uygulama atölyesi ve 1 
derslikte faaliyetlerine başlayan UEM’de, Kaynak 
Uygulamalı Eğitim Birimi ile Türkiye`de bir ilk olan 
Asansör Montaj ve Bakım Uygulamalı Eğitim Birim-
leri ile beraber Hidrolik ve Pnömatik Devre Ekip-
manları ve Uygulama Teknikleri Eğitimi, Soğutma 
Teknisyeni Yetiştirme Kursları, PLC Eğitimi ve CNC 
Programlama Eğitimi veriliyor ve Kaynakçı Belge-
lendirme Sınavları gerçekleştiriliyor. 
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Kocaeli'nde Enerji Verimliliği Uygulamalı Eğitim Merkezi'ne bir yeni-

si daha ekleniyor. 2017 yılında açılması planlanan ikinci Uygulamalı 

Eğitim Merkezi'nde ise kaynak teknolojisi, otomasyon, mühendislik 

ve teknoloji yazılımları gibi alanlarda mesleki yeterlilik kapsamında 

eğitimler yapılması planlanıyor. Mersin’de 2016 yılında temeli atı-

lan Güneşpark Enerji Kompleksi Projesi kapsamında kurulacak olan 

MMO Mersin Şube Güneş Evi Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde yeni 

ve yenilenebilir enerji sistemleri konusunda eğitimlerin verilmesi 

hedefleniyor. Adana‘da 2017’de açılacak olan MMO Adana Şube 

Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde ise makina mühendislerine yönelik 

eğitimlerin yanı sıra, asansör, kaynakçı, iş operatörü, klima başta ol-

mak üzere teknik eleman yetiştirilmesi için uygulamalı eğitimlerin 

verilmesi planlanıyor.

Kocaeli, Mersin, Adana ve İstanbul'da yıl içinde açılacak olan yeni 

merkezlerle birlikte, 2017 yılından itibaren MMO bünyesinde top-

lam 10 Uygulamalı Eğitim Merkezi'nde eğitim verilecek. Ayrıca Ma-

kina Mühendisleri Odası Ankara Şube başta olmak üzere, diğer şu-

belerde de  yeni uygulamalı eğitim merkezlerinin açılması için etüt 

ve planlama faaliyetleri yürütülüyor.  

Kayseri Makina Mühendisleri Odası Uygu-

lamalı Eğitim Merkezi ocak 2017 itibarıyla 

hizmete başlamıştır. 20 kişilik eğitim ve 

sınav salonu, 30 m2’lik uygulama alanı ile  

makina mühendislerinin yanı sıra,  Mesleki 

Yeterlilik Kurumu kapsamındaki kaynakçı 

sınavları  başta olmak üzere teknik eleman 

yetiştirilmesi için uygulamalı eğitim verile-

cektir.

MMMMM OO
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D
avos’ta her yıl toplanan 
Dünya Ekonomik Forumu 
(DEF) küresel sermayenin 

önündeki fırsatları ve riskleri be-
lirlemeye çalışan, bir anlamda 
küresel elitlerin vizyonunu oluş-
turan kuruluştur. 2016 yılının ana 
temasının “Dördüncü Sanayi Dev-
rimi” olması bir rastlantı sayılma-
malıdır. Davos'un kurucusu Klaus 
Schwab da aynı yıl, “Dördüncü 
Sanayi Devrimi” başlıklı bir ki-
tap yayımlamıştı. Schwab ana tezini 
“önceki sanayi devrimlerinin aksine, 
bu sonuncusu doğrusal değil üssel 
biçimde evriliyor… Bu bizim “neyi”, 
“nasıl” yapacağımızı değil, “kim” ol-
duğumuz da değişime uğratıyor” 
şeklinde özetliyor. 

DEF raporu da ileri robotları devri-
min ana teknolojik unsuru olarak gö-
rüyor. Robotların artık sadece “daha 
akıllı ve becerikli”, dolayısıyla “imalat 
sanayinde insan emeğinden daha 
pratik” değil, aynı zamanda “hizmet 
sektörü istihdamında da bir tehdit” 
olarak görülmesi gereğinin altını çi-
ziyor. Bu yaklaşıma göre, Dördüncü 

Endüstri 4.0, Teknolojik 

Sanayi Devrimi, elektrik ve enformas-
yon teknolojisiyle üretimde gerçek-
leşen otomasyonu daha ileri taşıyor. 
Fiziksel, dijital ve biyolojik alanlar 
arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak, 
teknolojileri buluşturuyor. Hız, kap-
sam ve sistemsel anlamda sıçrama 
yaratarak, her sektörde yıkıcı etkilere 
neden oluyor; tüm üretim, yönetim 
ve yönetişim sistemlerini değişime 
zorluyor.

İşte bu tartışmalar geniş kitlelerin 
kapitalist küreselleşmeye bayrak aç-
tığı, neoliberal öğretinin inandırıcı-
lığının ortadan kalktığı bir konjonk-
türde gerçekleştiriliyor. Özellikle 

işini kaybeden veya gele-
ceğini tehlike altında gören 
mavi yakalı sanayi işçileri-
nin gazabı Birleşik Krallığı 
Brexit’e götürdü, Donald 
Trump’ı da ABD başkanlık 
koltuğuna oturttu. Acaba 
Trump’ın “milyonlarca ima-
lat sanayi istihdamını geri 
getirme” vaadi gerçek mi? 

Birleşmiş Milletler Sanayi 
Kalkınma Örgütü’ne (UNI-

DO) göre, 1991’de GOÜ’de 234 mil-
yon kişi imalat sanayinde çalışıyor-
du. 2014’te bu rakam 304 milyona 
yükselirken, gelişmiş ülkelerde sade-
ce 63 milyon imalat sanayi istihdamı 
kalmıştı. Buna karşın küresel imalat 
sanayi işçilerinin altıda birini oluş-
turan zengin ülke emekçileri, katma 
değerin ise üçte ikisini yaratıyordu.

İmalat sanayinin tümden yoksul ül-
kelere kaydığı algısı, düşük katma 
değerli, üretimin nihai aşamasındaki 
istihdamın buralarda gerçekleştiğini 
göz ardı ediyordu. Farklı parçaları 
bir araya getirmenin imalat süreci-

1

1  Prof. Dr., Kemerburgaz Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü - hayri.kozanoglu@kemerburgaz.edu.tr
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nin özünü oluşturduğu düşünülür. 
Halbuki bu aşamanın nihai değere 
katkısı sınırlıdır. En bilinen örnek, 
Çin’deki montajın Apple ipad’lerin 
perakende fiyatından ancak %1.6 
pay alması gerçeğidir.

Tüm önemli dönüşümler, bir yandan 
insanlığı ileri taşırken, öte yandan 
Joseph Schumpeter’in ünlü sözüyle 
“yaratıcı yıkıcılık rüzgarları estirir”; bu 
süreçten yaşamı ve çıkarı zarar gören 
“mağdur” kesimler yaratır. Bu genel-
leme su ve buhar gücü kullanımıyla 
üretimi mekanize eden Birinci Sana-
yi Devrimi için de, elektrik gücüyle 
kitle üretiminin yolunu açan İkinci 
Sanayi Devrimi için de, elektronik ve 
enformasyon teknolojisi aracılığıyla 
üretimde otomasyonu gerçekleşti-
ren Üçüncü Sanayi Devrimi için de 
geçerlidir. 

Araştırmacı-yazar Larry Elliot, Dör-
düncü Sanayi Devrimi’ne de tama-
men pembe gözlüklerle yaklaşma-
nın sorunlarına işaret ediyor, enine 
boyuna tartışılması gereken üç mit 
saptıyor. 

Birinci mit, Sanayi 4.0 kapsamındaki 
değişimler öncekiler kadar, özellikle 
İkinci Sanayi Devrimi ölçüsünde bü-
yük bir etki yaratmayabilir. Geçmiş-
te, teknolojik değişimin sonuçlarını 
görmek oldukça zaman almıştı, bu-
günün ilerlemeleri de henüz emek-
leme aşamasında. Araba veya hava 
yolu seyahatinin gen haritasının 
çizilmesinden veya sentetik biyolo-
jiden daha az olduğunu söyleyebil-
mek için çok erken.

İkinci mit ise her şey piyasa karar-
larına bırakılırsa sürecin sorunsuz 
yaşanacağıdır. Dördüncü Sanayi 
Devrimi'nin yaratacağı refahın zen-
ginlerden yoksullara doğru akacağı-

na ve işinden olanların aynı gelir sağ-
layan başka bir istihdam olanağına 
kavuşacağına inanma  fantezisidir. 

Gerçekten tüm kanıtlar değişimin 
yararlarının göreceli küçük bir elit 
arasında yoğunlaşacağına ve eşitsiz-
liklerin daha da artması yönündeki 
eğilimi körükleyeceğine işaret edi-
yor. 

Davos yöneticisi Klaus Schwab da 
otomotiv sektörüne yönelik şu ista-
tistikleri veriyor: 1990’da Detroit’teki 
üç otomotiv devinin piyasa değe-
ri 36 milyar dolar iken, ciroları 250 
milyar dolar, çalışan sayıları 1.2 mil-
yondu. 2014’te Silikon Vadisi’ndeki 
üç büyük şirket kayda değer ölçüde 
daha yüksek piyasa değerine (109 
milyar dolar) sahipken, kaba taslak 
aynı ciroyu sağlıyor (247 milyar do-
lar) ama çok daha az kişiye istihdam 
sunuyordu (137.000). 

Bugün çeyrek asır öncesine göre çok 
daha az işçiyle para kazanmak ola-
naklıdır. Bir otomobil firması kurmak 
ve yönetmek pahalı bir iştir ve çok sa-
yıda işçi gerektirir. Akıllı uygulamalar 
(APP) sayesinde para kazanmak hem 
daha az sermaye gerektirir hem de 
otomobil firmaları gibi depolama ve 
taşımacılığa gerek duymadıkları gibi 
kullanıcı sayısının artışı onlara ekstra 
bir maliyet yüklemez. Ekonomi jar-
gonuyla, bir birim çıktının marjinal 
maliyeti sıfıra yaklaşır ve ölçek eko-
nomisi devreye girer. Bu da teknoloji 
girişimcilerinin neden çok genç yaş-
ta büyük servetlere kovuştuklarını 
açıklar.

Son kırk yılda teknolojinin yayılması-
na ön ayak olan ve bu gelişmenin yı-
kıcı sonuçlarına karşı belli bir koruma 
sağlayan politik model saldırı altında 
kaldı. Refah devletleri daha az bon-
kör hale gelirken, uzun süreli işsizlik 
düzeyi yükseldi, vergileme müterak-
ki niteliğini yitirdi, politika cebi şişkin, 
dolayısıyla lobi faaliyetleri yürüten 
kimselerin egemenliğine girdi.

Üçüncü ve son mit ise suni zeka (AI) 
ve akıllı robotların egemenliğindeki 
bir ekonominin nimetleri kolayca 
dağıtılabilir, makineler tüm işleri 
yürütürken belki de yurttaşlık geliri 
sayesinde hepimiz daha fazla boş za-
mana sahip olabiliriz (The Guardian 
24 Ocak 2016).

Teknoloji konularında yaptığı ça-
lışmalarla bilinen Northwestern 
Üniversitesi’nden Robert Gordon 
2016’da basılan yeni kitabı, “Ame-
rikan Büyümesinin Yükselişi ve 
Düşüşü”nde bu “teknolojik iyimser-
liğe” karşı çıkıyor. Gordon’a göre, 
bilgi teknolojisi devrimi, İkinci Sa-
nayi Devrimi’ndeki elektrik, motorlu 
taşıtlar, uçaklar gibi buluşlara göre 
ikincil önemde. Sadece yaşamımız-
da sınırlı sayıda faaliyet bu süreçten 
etkileniyor. 

Irmgard Nübler Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) kıdemli ekono-
mistlerinden. Nübler, Endüstri 4.0’un 
orta tabaka bir çok istihdamın yok 
olmasını getireceğini, buna karşın 
en tepede ve hiyerarşinin dibinde 
yeni işler yaratacağını düşünüyor. 

Nübler’e göre, daha çok sayıda yük-
sek becerili çalışana ihtiyaç duyula-
cak; örneğin mühendisler ve yazı-
lımcılar. Geçmişte makineler rutin 
işleri yürüten işçilerin yerine ikame 
ediliyordu. Şimdi öğrenen makine-
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ler söz konusu ve bu onların daha 
zor işlerin üstesinden gelebileceğine 
işaret ediyor. Mimarların ve doktor-
ların rolleri de temel değişimler gös-
terecek. Sanayide olduğu gibi, işler 
standardize olacak ve bilgisayarlar 
tarafından yürütülecek. Tıptaki teş-
his bu kapsama girecek. 

Küresel rekabet karşısında ayakta 
kalmak isteyen her örgüt üretken-
liğini ve etkinliğini artırmak zorun-
da. Bu amaç, sanayileşmiş ülkelerde 
otomasyon sürecini körüklüyor. Fa-
kat makineler tarafından ele geçi-
rilen bir çok istihdam işsizliğin art-
masına neden olacak. Dijitalleşme 
emek piyasalarında giderek artan bir 
kutuplaşma yarattı. Çok düşük gelir-
le çalışanların ve çok yüksek paralar 
kazananların oranı artarken, ortala-
ma niteliklere sahip kişilerin çalıştığı 
işler ortadan kalkıyor. Satın alma gü-
cünü göz önüne alarak da güçlü bir 
orta sınıfa gereksinme duyuyoruz. 
Bugün her ülkenin önünde duran 
sorun, kalkınma hedeflerini belirle-
mek ve üretkenlik, istihdam ve cazip 
işler arasında bir denge tutturmaktır 
(Dekra Solutions, Interview 2016-1).

Endüstri 4.0 kapsamındaki gelişme-
lere daha iyimser bir açıdan yaklaşan 
yorumcular da eksik değil. İyimserler 
dünyanın teknoloji öncülüğünde bir 
Rönesans yaşadığını düşünüyorlar. 
Bu kamptakilere göre, makineler 
rutin, sıkıcı, tekrara dayalı işlerin in-
sanlardan daha etkin biçimde üste-
sinden geldiği ölçüde otomasyon 
yaygınlaşacak. Bu gelişme emekçile-
rin kendisini kapının önünde bulma-
sını değil; aksine daha özgür, daha 
yaratıcı, daha nitelikli beceri gerek-
tiren işlere odaklanmasını getirecek. 
Yordam Kitap’tan, “Kapitalizm Son-

rası” başlıklı eseri yayımlanan Paul 
Mason da enformasyon teknolojisin-
deki temel değişiklikleri sıralarken, 
teknolojinin çalışma gereksinimini 
azalttığını, iş ve boş zaman arasın-
daki çizgiyi flulaştırdığını, çalışma ve 
ücretler arasındaki ilişkiyi gevşettiği-
ni öne sürüyor. 

Gelgelelim bazı kapsamlı araştır-
malar ise siber fiziksel sistemler ve 
bilgisayar teknolojisinin giderek 
yaygınlaşmasının işgücü piyasası 
üzerindeki olumsuz etkilerinin altı-
nı çiziyor. Martin Ford’a göre, yapay 
zeka, öğrenen makineler ve yazılım 
otomasyonu uygulamaları artık dü-
şük ücretli, eğitimsiz emekçilerden 
ziyade, eğitim ve donanım düzeyi 
yüksek, aralarında mühendislerin de 
bulunduğu üniversite mezunlarını 
etkileyecek. 

Randall Collins ise tarihsel süreç içe-
risinde 5 ayrı aşamada teknolojik 
ayıklanmaya karşı kapitalizmin istih-
dam fırsatları yarattığını vurguluyor. 
Ne var ki bu kez kaçışın imkansız ol-
duğunu şu cümlelerle öne sürüyor:

Bilgisayarlaşma, robotlaşma, insan 
emeğinin makinelere ikame edil-
mesi şeklindeki yüksek teknolojili 
buluşlar doludizgin sürüyor. Tam ge-
lişkin suni zeka, henüz insanın esnek 
ve yaratıcı bilişsel kapasitesini tam 
ifa edecek düzeyde değil. Yapay zeka 
bu standarda yaklaştıkça, işgücünün 
üst kademelerinde yerini alabilecek. 
Belki elli yıldan daha az bir süre son-
ra, tüm işler bilgisayarlar ve robotlar 
tarafından yapılırken, az sayıda insan 
teknisyen ve tamir personeline ihti-
yaç duyulacak. Robotlar işçi sınıfının 
kol emeğinin eş değeri iken, fabri-
ka robotları tatminkar gelirli imalat 
sanayi işlerinin yerini almış olacak. 
Daha ileri robotlar, hareket kabiliye-
tine sahip ve sensorlar ve üstlerine 
monte edilmiş bilgisayarlarla dona-

tılmış olarak insan benzeri robotla-
ra evrilebilirler ve işçi sınıfının üst 
katmanlarının ve orta sınıf becerili 
emeğin yerini alabilirler, sonra yö-
neticileri ve uzman personeli saf dışı 
bırakabilirler. Bu, bilim kurgu filmle-
rinin korkutucu fantezilerine benze-
meyecek. Geleceğin gerçek tehdidi 
robotların Frankeştayn tarzı isyanı 
değil, robot sahibi küçük sermaye sı-
nıfının emeği teknolojik ayıklanma-
sının son aşaması olacak. 

Teknolojik geleceğin ayrıntıları na-
sıl şekillenirse şekillensin, emeğin 
teknolojik ayıklanmasını ifade eden 
yapısal trend kapitalizmi krize sü-
rükleyecek. Giderek artan eşitsizlik 
eğilimi tüketici piyasalarını sekteye 
uğratarak, sonunda kapitalizmi sür-
dürülemez hale getirecektir.

Şematik biçimde, krizin tek çözümü 
kapitalizmin kapitalist olmayan bir 
sistemle yer değiştirmesinden geçe-
cek, sosyalist mülkiyet ile güçlü mer-
kezi düzenleme ve planlama günde-
me gelecektir.

Sonuç ise 21. Yüzyıl bitmeden orta 
sınıfın teknolojik ayıklanmasının ka-
pitalizmin çöküşünü getirmesidir.
Geçişlerin barışçıl mı yoksa şiddete 
dayalı mı olacağını zaman göstere-
cektir (Does Capitalism Have a Fu-
ture Oxford University Press 2013 
içinde ).

Gerçekten de bize şirin varlıklar ola-
rak sunulan robotların gerçek hayat-
ta Facebook, Google, Amazon gibi 
şirketlerin malı olduğunu biliyoruz. 
Ne var ki aralarında mühendislerin 
de bulunduğu emekçiler tüm tek-
noloji ürünlerinin insanlığın kollektif 
mirası üzerinde yükseldiğini hatırla-
dıkları zaman, bu zenginliğin kar için 
değil insan ihtiyaçlarının karşılanma-
sı için seferber edilmesi yolunda mü-
cadele etmek de kolaylaşacaktır. 



19SEMPOZYUM

   2017 www.mmo.org.tr

Açış konuşmalarını Oda Yö-
netim Kurulu Sekreter Üyesi 
Yunus Yener ve Gaziantep 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gür-
can Ülgey‘in yaptığı Sempozyum, 
üç ayrı oturumda gerçekleştirildi. 
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Yunus Yener konuşmasında; “Siz-
lerin de takip ettiği gibi meslek di-
siplinlerimizin bilimsel ve toplumsal 

gereksinimler doğrultusunda geliş-
mesi ve ülkemizin sanayileşmesine, 
kalkınmasına, demokratikleşmesi-
ne, halkımızın mutlu, bilimsel-tek-
nik gerekler ve standartlara uygun 
çağdaş bir yaşam sürmesine yöne-
lik katkı sunmak için,  Odamız her 
çalışma döneminde birçok kongre, 
kurultay, sempozyum etkinlikleri 
düzenlemektedir. Geçtiğimiz yıldan 
başlamak üzere bu çalışmaları, saha 
araştırmaları, üretim bölgeleri baş-
ta olmak üzere bölgesel ve yerinde 
araştırmalar, üretim ve kent odaklı 
çalışmalara doğru genişlettik. Bu 
kapsamda Odamız, geçmiş çalışma-
larından taşıdığı bilgi ve deneyimle-
riyle birçok konuya ilişkin alternatif 
görüş ve öneriler ortaya koymak 
için çabalamaya devam etmekte, 
bu doğrultuda birçok platformda 
fikirleri buluşturmaya devam etmek-
tedir. Bugün de burada birbirinden 
değerli uzman, akademisyen katı-
lımcılarımızla ve değerli meslektaş-
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larımızla bir araya geldik. Tüm gün 
boyunca üretim organizasyonunda 
yaşanan değişimin içinde sanayileş-
meyi, mühendisliği, emek süreçleri-
ni, kentleşme, kentsel dönüşüm ve 
sanayi-mekân ilişkisini tartışacak, bu 
geniş ve ön açıcı olacağını umdu-
ğum geniş meselelere dair doyurucu 
bir gün geçireceğimizi umuyorum.

Öncelikle, TMMOB Sanayi Kongre-
si 2017`ye doğru sürdürdüğümüz 
çalışmalar kapsamında yerellerde 
başlattığımız çalışmalar hakkında 
kısa bir bilgi vereyim. Odamız bu yıl 
da geçtiğimiz sene Gebze‘de başarılı 
bir şekilde tamamladığımız araştır-
manında verdiği bilgi ve deneyimle, 
dört farklı sanayi kenti ve havzasında 
mühendislerle yüz yüze görüşme-
leri içeren saha çalışmalarını önü-
ne koymuştur. Ergene Havzası ve 
Gaziantep`te çalışmaların büyük bir 
kısmını hızlıca tamamladık, bu çalış-
malardan sonra Bursa ve Konya`da 
da çalışmalara başlayacağız. Peki bu 
çalışmalardan ne murat ettik? Geniş 
bir kapsamda gerçekleştirdiğimiz ve 
daha önce sistematik-bilimsel ça-
lışmanın olmadığı bir alanda ilk ve 
öncü bir atılımla, yapılmamış olanı 
hedefleyerek, Türkiye`de yeni mü-
hendislik örüntülerini incelemeyi 
amaçladık. Mühendislerin iş dene-
hendislik k örüntülerinini iincncncelelelememe eyeyyyi
amammmmaaaaamaaaaaaaaaaamaaammaammmamamamaçaççaçaçaçççlllalalalaladddıdıdıdıdıkkkkkk.k. MMMMMMühühühühühühü enenennenendidididdddii lslslslslsls erereereeeerrrrerrerrrrererriinininininin iiiiiişşşş şş ddededdedenenene-

yimlerini, gündelik hayat deneyim-
lerini, kültürel, toplumsal ve politik 
deneyimlerini ve de kent deneyim-
lerini bir bütün olarak inceledik. Bu 
araştırma sırasında iş deneyimi ala-
nında çalışma koşullarını, ücretlerini, 
vasıf yahut yaratıcılıklarını, otonomi, 

denetim, teknoloji, kariyer, meslek 
gibi konuları sorguladık. Anket ve 
görüşmeler yaptık, hem birebir hem 
de grup olarak mühendislerle görüş-
me olanağı yakaladık.

Araştırmanın sonucunda, Türkiye`nin 
önemli bir üretim bölgesi olan 
Gaziantep`te mühendislerin meslek, 
statü ve hayat tarzlarının temel be-
lirleyenlerini ortaya koymayı amaç-
ladık. Özellikle üçüncü oturumda 

yaptığımız çalışmanın detayları sizle-
re sunulacak. Amacımız, Türkiye`nin 
farklı üretim merkezlerinde yaptığı-
mız bu çalışmanın sonuçlarını sizler-
le ve geniş kamuoyu ile paylaşmak, 
Türkiye`nin güncel mühendis örün-
tülerini daha somut hale getirmek-
tir. Geçtiğimiz yıl Gebze`de üretim 
süreçlerindeki dönüşümün mühen-
disler üzerindeki etkilerini inceleyen 
çalışmamızla startını verdiğimiz bu 
çalışmaların bulgularındaki bölgeler 
arası benzerlik ve farklılıkların tablo-
nun bütününe önemli bir katkı yapa-
cağını umuyoruz.

Ülkemiz bugün siyasi, ekonomik 
ve toplumsal anlamda her türlü kri-
zin eşik noktasındadır. Çok ciddi bir 
kavşakta bulunduğumuzu söylemek 
isterim. Bugün; OHAL Kararname-
lerinin Anayasa, Meclis ve yargının 
üstünde fiili bir konum edindiği, top-
lumsal muhalefetin baskı ve şiddetle 
sindirilmeye çalışıldığı, basın-yayın 
organlarının, derneklerin kapatıldı-
ğı, gazetecilerin, belediye başkanla-
rının, milletvekillerinin cezaevlerine 
kapatıldığı, aralarında yöneticileri-
mizin ve üyelerimizin de bulunduğu 
ilerici, demokrat kamu çalışanlarının, 
ülkemizin beyinleri olan öğretim gö-
revlilerinin bütün özlük haklarının 
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ellerinden alınarak işten atıldığı bir 
dönemin içinden geçiyoruz. Ülke-
miz ve halkımız siyasal sistem ve re-
jim değişimi baskısıyla kaosa, krize, 
çatışmalara yönlendiriliyor. İçinde 
bulunduğumuz anayasa değişikli-
ği referandum süreci, dünyadaki ve 
Türkiye`deki anayasa yapım süreçle-
rinden, anayasal gelenek ve birikim-
lerden, anayasal devlet anlayışının ta-
mamen dışında bir süreçle, OHAL`in 
siyasal iktidara sunduğu olanaklarla 
anti-demoktarik bir şekilde işletil-
mektedir. Odamız, ülkemizin gele-
ceğini tek kişi diktasına terk eden bu 
referanduma sunulan anayasa deği-
şikliğine HAYIR demektedir. Piyasacı, 
emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı 
düzeni kalıcılaştıracağı; fiili olarak uy-
gulanan dinci-mezhepçi dikta rejimi-
ne yasal statü kazandıracağı; bağım-
sızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik 
bütünlüğüne darbe vuracağı; parla-
menter demokrasiyi, yasama, yargı, 
yürütme erkleri arasındaki denge, 
fren, denetleme mekanizmalarını, 
Meclisin yasamaya dair tek ve en üst 
yetkili organ olma özelliğini, bağım-
sız yargının varlık koşullarını ortadan 
kaldıracağı için Anayasa değişikliği 
teklifine HAYIR diyoruz.

Bugün de burada tartışacağımız 

konu başlıklarının işaret edeceği 
ekonomik rejime de hayır diyoruz. 
Üretimsiz, istihdamsız, sırtını eme-
ğiyle geçinenlere yaslayarak ülkemi-
zin tüm kaynaklarının dilediği gibi 
dağıtıldığı bir ekonomik dayatmaya 
HAYIR diyoruz. Bilimin ve teknolo-
jinin terk edilerek, rant sisteminin 
yerleşik hale getirilmesine, neolibe-
ral, rantçı, kapkaççı, usulsüzlük ve 
yolsuzlukların sıradanlaştırılmasına, 
üretim, mühendislik, sanayi, kent ve 
çevre koşullarının yok edilmesine 
HAYIR diyoruz.

Sözlerimi bitirirken bugün burada 
tartışacağımız, konuşacağımız konu-
ların nasıl bir mühendislik, nasıl bir 
üretim gibi çok temel soruların ya-
nıtlarına ışık tutacağına inanıyorum. 
Ülkemizin başka ülkelerin teknoloji 
pazarı haline gelmesi, teknoloji üre-
timinde, projelendirme ve mühen-
dislik tasarımında, AR-GE ve yerli 
üretimde her geçen gün daha da 
olumsuzlaşan bir tabloyu nasıl ter-
sine çevirebileceğimiz yönünde çok 
değerli fikirlerin ve katkıların oluşa-
cağını umuyorum. Bu noktada sem-
pozyuma katkıda bulunan herkese 
içtenlikle teşekkür ediyor, hepinizi 
2017`nin Aralık ayında Ankara`da 
yapılacak olan TMMOB Sanayi Kong-BBuBuBuBu ügügügügüg nnnn ddededede bbbbburururururadadadadadaaa a a tatatartrtışışşşşacacağağğğımımızız yayayyy pıpıpp lalacacakk ololanan TTMMMMOBOB SSananayayyii KoKongngg-

resi 2017`ye davet ediyor, Oda Yöne-
tim Kurulumuz adına saygılar sunu-
yor, etkinliğimizin başarılı geçmesini 
diliyorum” dedi.

Sempozyum’da; Gaziantep Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan 
Ülgey’in Oturum Başkanlığı’nı yap-
tığı "Türkiye’de Ekonominin Duru-
mu" konulu I. Oturum’da Prof. Dr. 
Hayri Kozanoğlu ve Gaziantep Şube 
Sekreter Üyesi Esra Elitaş’ın Oturum 
Başkanlığı’nı yaptığı "Gaziantep: Eko-
nomik, Sosyal ve Kültürel Dönüşüm" 
konulu II. Oturum’da Yrd. Doç. Dr. 
Nevra Akdemir ve Yrd. Doç. Dr. Ser-
kan Öngel konuşmacı olarak yer aldı. 

"Gaziantep’te Mühendisler: Araştır-
ma Sunumu, Tartışmalar ve Forum" 
başlıklı III. Oturum’un Başkanlığı’nı 
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Yunus Yener yaptı. Prof. Dr. Gamze 
Yücesan Özdemir’in sunumunu yap-
tığı "Fabrika, Toplumsal Yaşam ve 
Kent Deneyimleri" konulu bölümde 
ise Arş. Gör. Mehmet Atilla Güler ve 
Arş. Gör. Çağdaş Gemici tartışmacı 
olarak yer aldılar. 

Sempozyum, Ahmet Patatoğlu’nun 
yönetmenliğini yaptığı "Gaziantep’te 
Mühendis Olmak" isimli belgesel  
film gösterimiyle son buldu. 
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1. NÜFUS

TR21 Bölgesi'nde 2015 yılı itibarıyla toplam nüfus 
1.687.420’dir. En kalabalık şehir olan Tekirdağ’da nüfus 
937.910 iken Edirne'nin nüfusu 402.537, Kırklareli'nin 
nüfusu ise 346.973 kişidir. 

Sarı sütun TR21 Bölgesi'nin toplam nüfusunu gösterir-
ken mavi sütun Tekirdağ'ı, turuncu Edirne'yi, gri sütun 
ise Kırklareli’yi göstermektedir. Grafikte de görüldüğü 
gibi, bölgedeki toplam nüfus artışına benzer bir ar-
tış Tekirdağ'da gözlemlenirken Edirne ve Kırklareli’de 
benzer bir eğilimin olduğunu söylemek yanlış olacak-
tır. Bölgedeki artışın büyük bir çoğunluğu Tekirdağ nü-
fusunda meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır 
(Şekil 1). 

Nüfus artış hızlarını ayrıntılı bir biçimde incelediği-
mizde, pembe sütunda gösterilenler Tekirdağ nüfus 
artışını, mavi Edirne'yi, yeşil sütun ise Kırklareli'yi gös-
termektedir. Görüldüğü gibi bölgede en yüksek nü-

1 24 Aralık 2016 tarihinde Makina Mühendisleri Odası tarafından Edirne-Çorlu'da düzenlenen  "Ergene Havzası'nda Mühendisler Sempozyumu"nda bildiri olarak sunulan bu metin, 
yazarınca dergimiz için yeniden düzenlenmiştir.

2  Öğr. Gör., Trakya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü - elvindinler@gmail.com

2
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Şekil 1. Ergene Havzası Nüfus 2007-2015 [1]

 Şekil 2. Nüfus Artış Hızı TR21 ve Türkiye 2008-20015 [1]

fus artış hızına sahip il Tekirdağ’dır. 2008 
yılında nüfus artış hızı 5,82 olarak ölçülür-
ken 2009 yılında ciddi bir düşüş yaşamış-
tır. Aynı yıl Edirne’de nüfus artış hızı -0.46 
olarak hesaplanırken, Kırklareli’de 1,11, 
Türkiye’de ise 1,3’tür. Tekirdağ nüfus artış 
hızında Türkiye ortalamasının çok üstün-
dedir. 2009’da Tekirdağ’da yaşanan nüfus 
artış hızı 2008 yılına göre ciddi bir ivme 
kaybederek 1,63 olarak hesaplansa da yine 
de Türkiye ortalamasının üzerinde kalmış-
tır. Aynı yıl Edirne’de nüfus artış hızı 0,21, 
Kırklareli’de ise -1,12 olarak hesaplanmıştır. 
Kriz ile birlikte bölgede nüfus artış hızında-
ki azalma özellikle Tekirdağ ilinde net bir 
şekilde görülebilir. Bu durum da sanayinin 

İlçe     İlçe Nüfusu  Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
Nüfus 

Yüzdesi (%)

Çorlu 245.588 125.777 119.811 26,18

Süleymanpaşa 187.727 95.829 91.898 20,02

Çerkezköy 133.626 69.698 63.928  14,25

Kapaklı 97.700 50.834 46.866 10,42

Ergene 58.311 30.237 28.074  6,22

Malkara 52.663 26.980 25.683  5,61

Saray 48.272 24.622 23.650  5,15

Hayrabolu 32.602 16.795 15.807  3,48

Şarköy 30.982 15.623 15.359 3,30

Muratlı 26.987 13.786 13.201 2,88

Marmaraereğlisi 23.452 12.223 11.229 2,50

 Tablo 1. İlçelere Göre Tekirdağ Nüfusu [1]



24

   2017 www.mmo.org.tr

yoğunlaştığı Tekirdağ ilinde gerçekleşen nüfus artışının 
işgücü ile doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir. 
Bölgede en az nüfus artış hızına sahip olan il Edirne olur-
ken, onu Kırklareli takip etmektedir (Şekil 2). 

İlçelere göre nüfusa baktığımızda, Tekirdağ'da nüfu-
sun %26'sı Çorlu'da, %20'si Süleymanpaşa' da, %14'ü 
Çerkezköy’de ve %10'u Kapaklı'da toplanmış olmakla 

birlikte, nüfusun bu ilçelerde ikamet etmesinin sebebi 
Tekirdağ sanayisinin bu ilçelerde yoğunlaşmasından kay-
naklanmaktadır (Tablo 1). 

Kırklareli’de ise nüfusun %41'i yine sanayinin yoğunlaş-
tığı bir bölge olan Lüleburgaz'da, %27'si ise Merkez'de 
yaşamaktadır. Nüfusun yoğun olduğu bir diğer ilçe Ba-
baeski olmakla birlikte, en az nüfusa sahip ilçeler ise sıra-
sıyla Vize, Pınarhisar, Demirköy, Pehlivanköy ve Kofçaz’dır 
(Tablo 2). 

Edirne'nin nüfusuna baktığımızda ise nüfusun %42'si-
nin Merkez'de toplandığı, %20,14’nün Keşan ilçesinde, 
%15,7’nin Uzunköprü ilçesinde toplandığı görülmekte-
dir. Bölgede en az nüfusa sahip ilçeler ise sırasıyla İpsala, 
Havsa, Meriç, Enez, Süloğlu ve Lalapaşa ilçesidir (Tablo 3). 

2. GÖÇ 

Nüfusa etki eden en önemli faktörlerden biri göçtür. 
Özellikle Tekirdağ'ın sanayinin gelişmesi ile birlikte yoğun 
göç aldığı bilinmektedir. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ille-
rinde net göç hızlarını incelediğimizde, nüfus ile benzer 
eğilimler göze çarpmaktadır. Bölgede net göç hızı en yük-
sek il Tekirdağ’dır. Türkiye'de göç eden nüfusun yaklaşık 
%20'si eğitim için göç ederken,  %12'si yeni bir iş aramak, 
%13'ü iş değişikliği ya da tayin nedeniyle göç etmektedir. 
Bu doğrultuda düşünüldüğünde, Tekirdağ’ın bu bölgede 
en yüksek net göç hızına sahip şehir olması beklenen bir 
sonuçtur. Tekirdağ’da 2015 yılı net göç hızı 22,1 olarak 
karşımıza çıkarken, Kırklareli’de 6,6 ve Edirne’de ise 3,3’tür 
(Şekil 3). 

3. İŞGÜCÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

TR21 Bölgesi emek piyasası genel görünümüne baktığı-
mızda, 2005 yılında 1,036 milyon çalışma çağında nüfus 
bulunurken, yıllar içerisinde  süreğen bir artış göstere-

Nüfusu
Erkek 

Nüfusu

Kadın 

Nüfusu

Nüfus 

Yüzdesi (%)

Lüleburgaz 142.840 72.477 70.363 41,17

Merkez 95.274 48.923 46.351 27,46

Babaeski 47.851 24.219 23.632 13,79

Vize 27.422 13.949 13.473 7,90

Pınarhisar 18.704 9.832 8.872 5,39

Demirköy 8.448 4.612 2,43

Pehlivanköy 3.790 1.897 1.893 1,09

Kofçaz 2.644 1.443 1.201 0,76

 Tablo 2. İlçelere Göre Kırklareli Nüfusu [1]

 Tablo 3. İlçelere Göre Edirne Nüfusu [1]

İlçe
İlçe 

Nüfusu

Erkek 

Nüfusu

Kadın 

Nüfusu

Nüfus 

Yüzdesi (%)

Merkez 171.386 85.016 86.370 42,58

Keşan 81.054 41.388 39.666 20,14

Uzunköprü 63.193 31.817 31.376 15,70

İpsala 28.249 14.763 13.486 7,02

Havsa 19.380 9.607 9.773 4,81

Meriç 14.259 7.235 7.024 3,54

Enez 10.580 5.346 5.234 2,63

Süloğlu 7.457 4.408 3.049 1,85

Lalapaşa 6.979 3.769 3.210 1,73

Şekil 3. TR21 Bölgesi Net Göç Hızı [2] 
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rek 2015 yılında 1,296 milyona yükselmiştir. İşgücü 2005 
yılında 576 bin iken 2015 yılında 744 bin kişi olmuştur. 
İstihdam edilenler ise 2005 yılında 529 binden on yılda 
160 bin kişi artarak 689 bine yükselmiştir. Ayrıca bölgede 
2005 yılında 47 bin işsiz bulunurken 2015 yılında işsiz sa-
yısı 54 bine yükselmiştir. Son on yılda yaşanan dönüşüme 
genel olarak bakmak gerekirse, 15 ve üzeri yaştaki nüfus 
260 bin kişi artarken, işgücündeki artış 168 bin kişidir. İs-
tihdamda da160 bin kişilik bir artış dikkat çekmektedir. 
İşsiz sayısındaki artış istihdam ve işgücü ile birbirini ta-
mamlar nitelikte olup, 7 binlik bir artış gözlemlenmekte-
dir. Bu durum, bölgenin istihdam yaratma kapasitesinin 
yüksek olduğunu, buna rağmen belli bir oranda işsizliği 
de emek piyasasında barındırdığını bize göstermektedir.  

İşgücüne katılma oranı (İKO) 2005 yılında 55,7’den  2015 
yılında 57,4’e yükselirken, işsizlik 2009 yılında bölgede 

%13 olarak ölçülmüştür. 2015 yılında ise  işsizlik %7,3 iken 
istihdam oranı 2005 yılında 51,1’den 2015 yılında 53,2’ye 
çıkmış, işgücüne dahil olmayan nüfus ise on yılda 94 bin 
artarak 2015 yılında 553 bin kişi olmuştur (Tablo 4). 

TR21 Bölgesi'ndeki İKO Türkiye çapındaki ivmelenme ka-
dar bir artış göstermese de Türkiye ortalamasının üzerin-
de seyretmektedir. Yıllar itibarıyla gelişime baktığımızda, 
Türkiye ile TR21 Bölgesi'ndeki makas daralmaktadır. Öyle 
ki  TR21 Bölgesi'nin İKO 2005 yılında %55,7 iken 2015 yı-
lında 57,4’e yükselmiş, Türkiye’de de benzer bir eğilim ser-
gileyerek % 44,9’dan %51,3’e yükselmiştir.  TR21 Bölgesi 
İKO Türkiye ortalamasının üzerinde seyrederek bölgenin 
Türkiye istihdamına olan katkısını açıkça göstermektedir 
(Şekil 4). 

Bölgede okur yazar olmayanların İKO %16 olurken 
Türkiye’de bu oran %18,6’dır. Dolayısıyla bölgede işgü-

Yıllar
15 ve Daha Yukarı 

Yaştaki Nüfus
İşgücü

İstihdam 

Edilenler
İşsiz

İşgücüne 

Katılma Oranı

İşsizlik 

Oranı

İstihdam 

Oranı

İşgücüne Dahil 

Olmayan Nüfus

2005 1.036 576 529 47 55,7 8,1 51,1 459

2006 1.052 572 525 47 54,4 8,3 49,9 480

2007 1.094 569 525 45 52,0 7,8 47,9 525

2008 1.151 613 544 69 53,2 11,2 47,3 538

2009 1.191 643 559 83 54,0 13,0 47,0 548

2010 1.194 652 588 64 54,6 9,8 49,3 541

2011 1.252 693 632 61 55,4 8,8 50,5 559

2012 1.300 713 660 53 54,8 7,4 50,8 587

2013 1.347 748 692 56 55,5 7,5 51,3 600

2014 1.269 714 660 54 56,3 7,6 52,0 555

2015 1.296 744 689 54 57,4 7,3 53,2 553

 Tablo 4. TR21 Bölgesi Emek Piyasası Genel Görünümü (Bin kişi) [2]

 Şekil 4. Türkiye ve TR21 Bölgesinde İşgücüne Katılma Oranı 2005-2015 [3]



26

   2017 www.mmo.org.tr

cüne katılma oranı bu eğitim seviyesinde Türkiye’nin 
gerisinde kalmaktadır. Eğitim durumu lise altı olanların 
işgücüne katılma oranı Türkiye’ye göre daha yüksek sey-
rederek %52,5 olarak karşımıza çıkarken, aynı şekilde 
yüksek öğrenim mezunlarının İKO Türkiye ortalamasının 
üzerinde seyrederek %81,4 olarak ölçülmüştür. Yüksek 
öğrenim mezunu kadınların İKO Türkiye ortalaması ile 
benzer duruş sergilerken yüksek öğrenim mezunu er-
keklerde  yaklaşık %3 daha yüksek olan İKO %89,6 olarak 
hesaplanmıştır. Bölgede en yüksek İKO yükseköğrenim 
mezunlarında görülürken, bu oran erkeklerde %89,6 ve  
kadınlarda ise %71,2 olmuştur (Tablo 5). 

4. İŞSİZLİK

İşsizlik oranı TR21 Bölgesi'nde Türkiye ortalamasına göre 

daha düşük seyretmektedir.  Türkiye’deki işsizlik oranın-
daki artışa karşın TR21 Bölgesi'ndeki işsizlik çok daha az 
artış göstermekte ve Türkiye ile arasındaki makası gide-
rek açmaktadır. 2005 yılında Türkiye'de işsizlik oranı %9,5 
iken 2015 yılında %10,3’e yükselmiş; ancak TR21 böl-
gesinde 2005 yılında işsizlik oranı %8,1 iken 2015 yılına 
geldiğimizde işsizlik oranı %7,3 seviyelerine gerilemiştir 
(Şekil 5). 

Eğitim durumuna göre işsizliği incelediğimizde ise ilk 
dikkat çeken nokta, eğitim durumu arttıkça işsizlik ora-
nın da artmasıdır. Okuma yazma bilmeyen nüfusun 2015 
yılı işsizlik oranı %4,3, lise altı eğitimlilerde %6,3,  lise ve 
dengi meslek okulu mezunlarında %6, yüksek öğrenim 
mezunlarında işsizlik oranı %9,8'dir. Yüksek öğrenim me-
zunlarında işsizlik oranı TR21 Bölgesi ile Türkiye karşılaştı-
rıldığında beklenenden daha farklı bir tablo çıkmaktadır. 
Öyle ki sanayinin yoğunlaştığı bir bölge olan TR21 bölge-
sinde yüksek öğrenimden mezun olanların işsizlik oranı 
9,8 iken Türkiye’de bu oran 7,6’dır.  Cinsiyete göre işsizlik 
incelendiğinde, kadınların işsizlik oranı erkeklerden daha 
yüksek olmakla birlikte, cinsiyete göre işsizlik oranları Tür-
kiye ortalamasının altında seyretmektedir (Tablo 5). 

Eğitim durumuna ve cinsiyete göre işsizlik oranlarını in-
celediğimizde, yüksek öğrenimden mezun erkeklerde 
işsizlik %5,9 olarak ölçülürken kadınlarda bu oran nere-
deyse erkeklerin 3 katı kadar daha yüksektir. Lise ve Den-
gi meslek okulu mezunlarında da benzer eğilimler dikkat 
çekmektedir. Bu gruptaki erkeklerde işsizlik oranı %5,2 
olurken  kadınlarda bu oran %15,4'tür. Kadınlarda eğitim 
durumu yükseldikçe işsizlik oranlarındaki artış dikkat çek-
mektedir.  Erkeklerde ise bu konuda belirgin bir artıştan 
bahsetmek mümkün değildir (Şekil 6).

Yaş grubuna göre işsizliği incelediğimizde, en yüksek iş-
sizlik oranı turuncu renkte gösterilen alan olan 20-24 yaş 

Eğitim Durumu 
Yıllar 2015

Cinsiyet Türkiye TR21

Okur Yazar Olmayan

Toplam 18,6% 16,0%

Erkek 30,9% 29,2%

Kadın 16,1% 12,2%

Lise Altı

Toplam 48,1% 52,5%

Erkek 68,8% 72,2%

Kadın 26,6% 33,2%

Lise ve Dengi 

Meslek Okulu

Toplam 65,4% 71,8%

Erkek 81,1% 83,7%

Kadın 40,8% 52,2%

Yükseköğrenim

Toplam 79,8% 81,4%

Erkek 86,2% 89,6%

Kadın 71,6% 71,2%

 Tablo 5. Eğitim Durumuna Göre İşgücüne Katılma Oranı [3]

 Şekil 5. Türkiye ve TR21 İşsizlik Oranı 2005-2015 [3]



27

   2017 www.mmo.org.tr

aralığındaki bireylerde %35 olarak ölçülmüştür. İkinci 
en yüksek işsizlik oranına sahip yaş aralığı %28 ile 15-19  
gelmektedir. Bu durum bize genç işsizliğinin bölge için 
önemli bir problem olduğunu göstermektedir. 25-34 yaş 
arasındaki bireylerin işsizlik oranı %18, 35-64 yaş grubun-
dakilerin ise %12 olarak gözlemlenirken 55 yaş üzeri bi-
reylerde işsizlik oranı %7’dir (Şekil 7).

Trakya Bölgesi’nde istihdam edilenlerin sektörel dağılımı-
na bakıldığında, 2015 yılında sanayi sektöründe istihdam 
edilenlerin oranının%39,2 ile Türkiye geneli oranından 
%12 fazla olduğu, hizmet ve tarım sektörlerinde istih-
dam edilenlerin oranlarının sırasıyla %19 ve %41,8 olarak 
Türkiye genelinin altında düzeylerde gerçekleştiği görül-
mektedir. Sanayi sektöründeki istihdam artışını tarım ve 

 
  Şekil 6. Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre İşsizlik Oranı TR21 (2015) [3]

 Şekil 7. Yaş Grubuna Göre İşsizlik Oranı TR21 (%, 2015) [3]

%12
35-64

%18
25-34

%35
20-24

%28
15-19

%7
55+

15-19 20-24 25-34 35-64 55+

Yıllar Tarım Sanayi Hizmet

2005
TR21 25,1 28,3 46,7

Türkiye 25,7 26,3 48,0

2006
TR21 21,1 30,4 48,6

Türkiye 24,0 26,8 49,2

2007
TR21 21,1 33,1 45,9

Türkiye 23,5 26,7 49,8

2008
TR21 20,3 34,6 45,2

Türkiye 23,7 26,8 49,5

2009
TR21 22,1 32,7 45,1

Türkiye 24,6 25,3 50,1

2010
TR21 21,7 38,1 40,3

Türkiye 25,2 26,2 48,6

2011
TR21 19,4 38,7 41,9

Türkiye 25,5 26,5 48,1

2012
TR21 15,9 37,7 46,5

Türkiye 24,6 26,0 49,4

2013
TR21 17,1 36,3 46,6

Türkiye 23,6 26,4 50,0

2014
TR21 19,6 39,9 40,4

Türkiye 21,1 27,9 51,0

2015
TR21 19,0 39,2 41,8

Türkiye 20,6 27,2 52,2

Tablo 6. İstihdamın Sektörel Dağılımı TR21- Türkiye [3]

Yüksek Öğretim

Lise ve Dengi Meslek Okulu

Lise Altı Eğitimliler

Okuma Yazma Bilmeyenler

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli-TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli-TR21
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hizmet sektöründeki azalış Türkiye ile karşılaştırıldığın-
da dikkat çeken bir diğer noktadır. Türkiye genelindeki 
%4,2’lik artışın aksine 2005 yılında TR21 bölgesinde hiz-
met sektöründeki istihdam oranı %46,7 iken 2015 yılın-

 Şekil 8. Eğitim Durumuna Göre İstihdamın Sektörel Dağılımı TR21 (2015, Bin kişi) [3]

hizmet sektörlerinde gerçekleşen azalış karşılamaktadır. 
Son 10 yılda sanayi sektöründeki istihdam %28,3'ten 
%39,2'ye kadar yükselmiştir. Oysa Türkiye'de bu oran aynı 
süre içerisinde sadece %0,9 yükselmiştir. Diğer yandan 

Yıllar Bölge Toplam
Ücretli, Maaşlı ve 

Yevmiyeli

İşveren ve Kendi 

Hesabına
Ücretsiz Aile İşçisi

2005
TR21 529 291 156 83

Türkiye 20.066 11.435 5.790 2.841

2006
TR21 525 319 138 67

Türkiye 20.423 12.028 5.717 2.678

2007
TR21 525 318 133 73

Türkiye 20.738 12.534 5.575 2.628

2008
TR21 544 332 139 73

Türkiye 21.194 12.937 5.573 2.684

2009
TR21 559 325 157 77

Türkiye 21.277 12.770 5.638 2.870

2010
TR21 588 366 151 71

Türkiye 22.594 13.762 5.750 3.083

2011
TR21 632 409 151 72

Türkiye 24.110 14.876 5.931 3.303

2012
TR21 660 432 162 66

Türkiye 24.821 15.619 5.933 3.268

2013
TR21 692 456 170 66

Türkiye 25.524 16.353 5.954 3.217

2014
TR21 660 446 145 68

Türkiye 25.933 17.125 5.652 3.155

2015

(11 Yıllık Değişim)

TR21 689 %30 484 %66 138 -%12 68 -%18

Türkiye 26.621 %33 17.827 %56 5.643 -%3 3.150 %11

Tablo 7. Eğitim Durumuna ve Cinsiyete göre İşsizlik Oranı TR21 (2015) [3]
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da %41,8’e gerileyerek, bölgede istihdamın sanayi sek-
töründe yoğunlaşmaya devam ettiğini göstermektedir 
(Tablo 7). 

İstihdam edilenlerin işteki durumları incelendiğinde, 
bölgede yaklaşık 10 yılda istihdamın sayısal olarak %30 
artarken Türkiye'de bu oran %33 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Ücretli, maaşlı ve yevmiyeli istihdamda 
olanların sayısı bu süreçte Türkiye'de %56 artarken TR21 
bölgesinde %66 artmıştır. Bölgede işveren ve kendi hesa-
bına çalışanların sayısı %12 azalırken Türkiye' de %3'lük 
bir azalma söz konusudur. Bölgede istihdam yoğun ola-
rak ücretli, maaşlı ve yevmiyeli olarak istihdam edilirken, 
en düşük istihdam ücretsiz aile işçiliği olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ücretsiz aile işçiliğinde söz konusu 10 yıllık 
süre içerisinde Türkiye'de %11'lik bir artış söz konusu iken 
bölgede %18'lik bir azalma söz konusudur (Tablo 7). 

Bölgede eğitim durumuna göre istihdam oranına baktı-
ğımızda ise yüksek öğrenim mezunlarında istihdam oranı 
%73,4 iken lise ve dengi meslek okulundan mezunlarda 

istihdam oranı %66, lise altı eğitimlilerde ise %49,2'dir.

Şekil 8’de görüldüğü gibi, eğitim durumuna göre istihda-
mın sektörel dağılımında lise altı eğitimliler sanayi sektö-
ründe daha fazla istihdam edilirken, lise ve dengi meslek 
okulundan mezunlarda da 83 bin kişi sanayi sektörün-
de istihdam edilmesine karşın, 78 bin kişi de hizmetler 
sektöründe istihdam edilmektedir. Yüksek öğrenimden 
mezunlarda 26 bin kişi sanayi sektöründe, 82 bin kişi hiz-
metler sektöründe istihdam edilmektedir.  Bir diğer ifa-
deyle, sanayi sektöründe  sayı olarak lise altı eğitimliler ve 
benzer şekilde lise ve dengi meslek okullarından mezun 
olanlar, yükseköğrenim mezunlarından daha fazla istih-
dam edilmektedir.

Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) işçi sayıları oldukça 
değişmekle birlikte (Tablo 8), Tekirdağ Çerkezköy OSB’de 
43.430 işçi, Velimeşe OSB’de 21.200 işçi, Ergene-2’de 
13.000 işçi, Ergene 1’de 9.000 işçi ve Çorlu Deri OSB’de 
5.000 işçi çalışmaktadır. Edirne OSB’de 450, Kırklareli 
OSB’de ise 3.000 işçi istihdam edilirken, OSB’lerde toplam 

Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Hektar Firma Sayısı İşçi Sayısı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1973 1.251,29 264 43.430

Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi 1997 120 134 5.000

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi 1994 100 13 479

Malkara Organize Sanayi Bölgesi 2001 105,6 4 99

Avrupa Serbest Bölgesi 1997 200 140 3.012

Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi 2012 438,25 57 9.000

Ergene-2 Organize Sanayi Bölgesi 2012 720 111 13.000

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 2012 988,10 180 21.200

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi 2012 367 65 4.156

Muratlı Organize Sanayi Bölgesi 2012 300 34 2.182

Karaağaç Organize Sanayi Bölgesi 2012 210,7 30 600

Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi 2012 340,47 41 4.800

Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi 2014 426 - -

Veliköy Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi 2013 38 19 1492

Toplam 108.450

Tablo 8. Tekirdağ Organize Sanayi Bölgeleri  [3]
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bölge istihdamının %16’sını karşılamaktadırlar (Edirne ve 
Kırklareli Valiliği, 2016).

5. SONUÇ

TÜİK 2015 yılı verilerine göre, Türkiye’de en yüksek istih-
dam oranı %53,2  ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 
Bölgesi'nde gözlemlenirken, Türkiye’de işgücüne katıl-
ma oranının en yüksek olduğu bölge %57,4 ile yine TR21 
(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'dir. Bölgenin sanayi 
anlamında en gelişmiş ve nüfus olarak en kalabalık şehri 
Tekirdağ aynı zamanda da yoğun göç alan bir ildir. Bölge-
de işgücüne katılma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde 
seyrederken, işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu 
eğitim seviyesi, yükseköğrenim mezunlarıdır. Ayrıca işsiz-
lik oranı Türkiye ortalamasının altında kalmasına rağmen, 
sanayi anlamında bu kadar gelişmiş bir bölgeye göre yine 
de yüksek seyretmektedir. 2015 yılı işsizlik oranı TR21 
Bölgesi'nde %7,3 olarak karşımıza çıkarken Türkiye’de 
%10,3’tür. Ayrıca kadınlarda eğitim oranı yükseldikçe, iş-
sizlik oranının artışı bölgenin emek piyasası açısından Tür-
kiye ile benzer bir yapı içerisinde olduğunu göstermekte 
olup kadın istihdamı önündeki engeller bu bölgede de  

dikkat çekmektedir. En yüksek işsizlik oranlarının gençler-
de gözlemlendiği bölgede istihdamın genel olarak sanayi 
sektöründe ve işteki durumuna bakıldığında ise ücretli, 
maaşlı ve yevmiyeli olarak yoğunlaştığı görülmektedir. 
Bölgede özellikle Tekirdağ’da bulunan OSB’lerin istihda-
ma katkısının önemli olduğu görülmektedir. 
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1 Dergimiz için özetlenen bu yazının  tamamına http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Mustafa Sönmez2

Özet

2016 yılının ikinci yarısında önemli bir türbülans yaşayan Türkiye ekonomisinde, özellikle imalat sanayisi olumsuz gelişmelerden 
öncelikle etkilendi ve krize giren ilk sektör oldu. TÜİK’in mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme verileri, imalat san-
ayisinin 2016’nın başından itibaren 3 mevsim üst üste küçüldüğünü, dolayısıyla ilk 9 ayın verilerine göre, “resmen” krize girdiğini 
teyit etmektedir. Küçülmenin özellikle ithal girdi fiyatları artan ana metal sanayisi ve iç talebe dönük dayanıklı tüketim malları 
sektörlerinde yaşandığı gözlenmektedir. 

Büyüme verisi 31 Mart’ta açıklanacak. 2016 son çeyreğinde ise genelde milli gelirin, özel olarak da imalat sanayisi katma değerinin 
performansının iyi olmadığı bilinmektedir. İmalat sanayisi istihdamı, 2016 Ekim ayında, 12 ay öncesine göre 123 bin azalmıştır. 
Bu da krizin bir başka yansımasıdır. Türkiye’nin GSYİH’sinin 2016’nın tamamında küçüldüğü, imalat sanayisinde bunun biraz daha 
derin olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye ekonomisi ve sanayisi 2017 yılına da oldukça olumsuz koşullarda giriş yaptı.. Özellikle iç politikadaki yüksek gerilimin 
etkisiyle, portföy yatırımcısı “sıcak para”, Türkiye’den uzak durmakta, daha çok vur-kaç girişleri yapmaktadır. Buna ek olarak, 213 
milyar dolara ulaşan döviz borcu yüküne sahip firmaların açık pozisyon kapatma çabaları ile dövize talep artmakta ve doların 
fiyatı yükselmektedir. Bunların yanı sıra, irili ufaklı birikim sahiplerinin TL’den uzaklaşarak dövize, özellikle dolara dönüşleri gözlen-
mektedir. Döviz mevduatının toplam mevduattaki payı yüzde 40’ın altına inmemektedir. 

Bu talepler dizisi dışarıda da doların güçlenmesi ile birleşince dolar fiyatı yılın ilk 15 gününde yüzde 10’ları aşan oranda arttı. 
Bunu frenlemek için Merkez Bankası’nın bankalara kullandırdığı fonlara dönük uyguladığı örtülü faiz artışı ise, beklenen “yüksek 
döviz-yüksek faiz” kıskacına ekonomiyi sokmak üzeredir. Bu durum, doların artışına belli bir tempo kaybı getirse de bu kez faizleri 
artıracaktır. Yükselen faizler ile tüketici kredi kullanımı azalacağı için iç talep baskılanacak, yatırım cephesinde de en küçük yatırım 
niyeti bile ertelenecektir. Sonuçta, “Yüksek döviz /yüksek faiz” kıskacına giren ekonomide küçülme kaçınılmaz hale gelecektir. 

Türkiye ekonomisi 2017 yılına politikadaki kaosun derinleştiği koşullarda girerken, 2016’da başlayan küçülmenin 2017’de 
pekişerek sürmesi beklenmektedir. 

Bütün bu yaşananların olumlu bir kulvara taşınması ve düşük maliyetlerle bu dönemden çıkılması ise ekonomik önlemlerden 
çok, politik adımlarla, demokratikleşme rüzgarlarının iklime hakim olmasına bağlı görünmektedir. Ancak bu olursa, Türkiye’nin 
hem içeride hem dış dünya gözünde politik riskleri azalabilecek ve sermaye trafiğinde, iç dengelerde ve ekonomi aktörlerinin 
davranışlarında normalleşmeye dönülebilecektir; tersi durum, ödenecek bedelleri daha da ağırlaştıracaktır.
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GİRİŞ

Türkiye’nin politik ve jeopolitik düzey-
de biriken riskleri, özellikle Başkanlık 
odaklı Anayasa değişikliğine gidilerek 
parlamentonun zayıflatılması ve yet-
kilerin Cumhurbaşkanlığında toplan-
ması amacını güden siyasi hamlelerin 
yarattığı kaotik durum, genelde eko-
nomiyi, özel olarak da sanayiyi daral-
tıyor. 

Ekonomide, sanayide baş gösteren 
küçülme süreci, düzelme yerine, de-
rinleşiyor.  Açıklanan veriler ve bazı 
öncü göstergeler, bu daralmanın art-
ması endişesini doğuruyor. Türkiye’de 
2016’nın ikinci yarısında başlayan 
küçülmenin, 2017’de de sürme riski 
büyüyor. Bunun hem istihdamı hem 
gelir bölüşümünü hem de Türkiye’nin 
dünyadaki rekabet gücünü önemli 
ölçüde geriletmesi ihtimali büyüyor. 
Ekonomik kırılganlıklar kadar politik 
ve jeopolitik yönetim hataları ve hata-
daki ısrarların, toplumsal faturayı daha 
da büyütmesinden endişe duyuluyor. 

KRİZ ÖNCE SANAYİDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3. çey-
rek büyüme verisini yeni seri üstün-
den açıkladı.  AB standartlarına uygun 
olarak yöntemi yenilenen büyüme se-

risi, ulusal gelirin, eski seri ile hesapla-
nandan yüzde 20 daha büyük olduğu-
nu öne sürdü. Bu hesaplama yöntemi 
üstüne tartışmalar süredursun, eko-
nominin 3. çeyrekteki büyümesi, daha 
doğrusu küçülmesi de tahminlerin çok 
üstünde, yüzde 1,8 olarak açıklandı. 

TÜİK verileri, 3. çeyrekte küçülmenin 
imalat sanayisi özelinde yüzde 3,2’yi 
bulduğunu, bu anlamda sanayideki 
gerilemenin, ekonominin bütünün-
den daha derin olduğunu gösterdi.  

TÜİK, yeni bir veri açıklamasında daha 
bulundu. Çeyrekten çeyreğe, mev-
simsel ve takvim etkilerinden arınmış 
biçimde değişim, büyüme, daha doğ-
rusu küçülme ile ilgili bazı ayrıntılar 
sergilendi. Bu veriye göre, 2016’nın 

üçüncü çeyrek küçülmesi,  ikinci çeyre-
ğe göre yüzde 2,7’yi buldu. Milli gelirin  
2016’nın ilk çeyreğinde de, bir önceki 
çeyreğe göre  yüzde 0,4 küçüldüğü, 
ikinci çeyrekteki yüzde 1,1 büyümenin 
ardından  üçüncü çeyrekte de yüzde 
2,7’lik sert düşüş yaşandığı açıklandı. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırıl-
mış verilerin ayrıntıları, daha olumsuz 
bir görünümü sergiliyor. Ekonominin 
bel kemiğini oluşturan imalat sana-
yisinde 3 çeyrektir üst üste küçülme 
yaşandığı açıklandı. İmalat sanayisi 
yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,7 geri-
lerken ikinci çeyreğin küçülmesi, birin-
ciye göre yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.
Esas gerileme üçüncü çeyrekte yaşan-
dı ve 2. çeyreğe göre yüzde 4,8 küçül-
me görüldü. Bu durum, imalat sanayi-
sinin 2016’da, öteki sektörlerden daha 
erken krize girdiğini göstermektedir. 

TÜİK, üçüncü çeyrekte, inşaat sektörü-
nün de resesyona girdiğini ve bir ön-
ceki çeyreğe göre yüzde 5’e yakın kü-
çüldüğünü açıkladı. TÜİK’e göre, tarım 
da yine 2016’nın başından beri yüzde 
1 dolayında küçülme halinde. Hizmet-
ler sektöründe de yüzde 2’yi bulan ve 
2016 başından beri süren bir küçülme 
var. 

İÇ TÜKETİM VE İHRACAT

2016’nın son çeyreğinde ekonomik 
Grafik 1. GSYİH ve İmalat Sanayinde Büyüme (2009=1000, Çeyrek Yıllar İtibarıyla, %) 
Kaynak: TÜİK

Grafik 2. Mevsim-Takvim Etkisinden Arındırılmış (GSYİH ve İmalat Sanayinde KD, %, 2009=100)
Kaynak: TÜİK
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büyümenin ne olduğuna ilişkin iç tü-
ketim ve ihracat ile ilgili öncü göster-
geler, küçülmenin sürmüş olacağına 
ilişkin işaretler vermektedir.

Büyümenin sürükleyici gücü  iç tüke-
time ilişkin öncü gösterge sayılabi-
lecek perakende satışlar, son aylarda 
reel olarak gerilemiştir. Gıda ve yakıt 

dışarıda tutularak sabit fiyatlarla he-
saplanan perakende satışların Ekim ve 
Kasım aylarının her birinde yüzde 1,4 
gerilediği görülmüştür.  

İç talepteki iştahsızlığı ortaya koyan 
perakende satış verilerinin yanında, 
büyümenin bir diğer kaldıracı dış 
talebin de olumlu seyretmediği ifa-

de edilmektedir. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin kayıtları 2016’nın tama-
mında ihracatın 132 milyar dolarda 
kaldığını ve 2015’teki 133,5 milyar 
dolarlık ihracatın yüzde 1,4 gerisine 
düştüğünü açıkladı.  Bu da, büyüme-
ye dış talepten gelebilecek rüzgarın 
da pek görülmediğini göstermektedir. 
Üstelik, dolar fiyatının yüzde 20 arttığı 
2016’da, kur artışının ihracatı yeterince 
motive edemediği görüldü.

Sanayide, ihracatın lideri olan otomo-
tiv sanayisi hem iç talepte hem de ih-
racatta, sanayiyi sırtlayan sektör duru-
munda .Otomotiv ihracatı 2016’da  24 
milyar dolara yaklaşarak 2015 ihracatı-
nı yüzde 13 oranında geçti. 

İkinci önemli ihracat sektörü hazır gi-
yimde ise 2016’da ihracat, 2015’teki 17 
milyar dolarlık performansını aşamadı. 

İmalat sanayi ihracatının üçüncü 
önemli alt sektörü demir ve demir-dışı 
metallerde ise ihracat gerilemesi ya-
şandı. Bu dalda 2016 ihracatı, önceki 
yıla göre 1,1 milyar dolar azaldı ve 15 
milyar dolara geriledi, yani yüzde 6,7 
azaldı. 

İhracatta gerileme gösteren bir diğer 
önemli sektör kimya sanayisi oldu. Bu 
dalda 2016 ihracatı 14 milyar doların 
altına düşerek 2015’e göre yüzde 10’a 
yakın düştü. 

Son üç ayı kapsayan önemli bir gös-
terge de çeşitli güven endekslerini 
topluca ifade eden Ekonomik Güven 
endeksi. Bu endekste Aralık ayında 
büyük bir çöküş yaşandı. Endeks 70 ile 
2012’den bu yana en düşük düzeyine 
geriledi. Endeks 15 Temmuz’un şokuy-
la 73’e düşmüş ve daha sonra 88’e ka-
dar yükselmişti, sonra da 70’e düşerek 
dip seviyesine indi.

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 

Krize girişin göstergeleri işgücü veri-
lerinden de izlenebilmektedir. En son 
açıklanan Ekim 2016 işgücü verileri 
resmi işsizliğin yüzde 11,8’e çıktığını 

Grafik 3. Perakende Satışlarda Değişim (Gıda ve Yakıt Hariç/Ocak-Kasım, 2015-2016, %)
Kaynak: TÜİK

10 11

 

 

Milyar Dolar Değ.

2015 2016 %

TOPLAM 133,5 131,7 -1,4

SANAYİ 108,9 107,7 -1,1

     Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 21,2 23,9 12,9

     Hazırgiyim ve Konfeksiyon 17,0 17,0 0,1

     Demir ve Demir Dışı Metaller 16,1 15,0 -6,7

     Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 15,4 13,9 -9,5

     Elektrik - Elektronik 10,5 10,0 -4,6

     Tekstil ve Hammaddeleri 7,9 7,9 -1,0

     Makine ve Aksamları 5,5 5,3 -4,0

     İklimlendirme Sanayii 3,6 3,5 -3,8

     Çimento ve Toprak Ürünleri 2,8 2,7 -3,6

     Değerli Maden ve Mücevherat 2,6 2,4 -7,4

     Halı 2,0 1,9 -4,7

     Savunma Sanayii 1,7 1,7 1,4

     Deri ve Deri Mamulleri 1,5 1,4 -5,7

     Gemi ve Yat 1,0 1,0 -5,6

     Diğer Sanayi Ürünleri 0,1 0,1 -4,6

TARIM 20,8 20,2 -2,6

MADENCİLİK 3,9 3,8 -2,8

 Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi

Tablo 1. İhracatta Gerileme (2015-2016)
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göstermektedir. Bu, 2014 yılından bu 
yana en yüksek işsizlik oranıdır. Buna 
en yakın oran yüzde 11,3’tü. TÜİK’in 
verilerine göre, Ekim 2016’da resmi 
işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı ayına 
göre 500 bin artarak 3 milyon 647 bine 
ulaştı. TÜİK, tarım dışı işsizliği ise yüz-
de 14 dolayında açıkladı. Genç işsizli-
ğinin yüzde 21’e ulaştığı, ne eğitimde 
ne de işte olmayan gençlerin toplam 
genç nüfustaki oranının ise yüzde 24’ü 
aştığı bildirildi.

Geniş tanımlı işgücü verileri kullanıl-
dığında ise, işgücü içinde sayılmayan 
ama “İş bulursam çalışırım” diyen 2,4 
milyon dolayında bir gayri resmi işsiz 
daha bulunmaktadır. Bunlar, resmi 
olanlara eklendiğinde gerçek işsiz sa-
yısı 6 milyonu, gerçek işsizlik oranı da 
yüzde 18,5’u bulmaktadır. 

2015 Ekim ayı istihdamına göre, 2016 
Ekim ayı istihdamı 411 bin artmış gö-
rünmektedir. Ancak, üretken sektörler 
tarım ve imalat sanayisinde önemli is-
tihdam azalışları söz konusudur. Bu 12 
ayda tarımdaki gerileme 168 bin, ima-
lat sanayisinde 123 bindir.  Tarımdaki 
gerilemeyi mevsimsel olarak anlamak 
mümkündür ancak imalat sanayisin-
deki istihdam azalışı, krizin bir başka 
sonucu olarak değerlendirilebilir.  

Özetlemek gerekirse, dolar fiyatının 
hızlı artışı, daralan iç talebin ve iler-

lemeyen ihracatın etkisiyle, 2016’nın 
son çeyreğinde de tahminen küçülme 
yaşandı ve ekonomi 2016’yı daralmış 
olarak kapadı. Böylece Türkiye, “yük-
selen çevre ülkeleri” arasında, 2016’yı 
yüzde 3,3 küçülme ile kapattığı tah-
min edilen Brezilya ve yüzde 1,2 daral-
ma beklenen Rusya’dan sonra, üçüncü 
krizdeki ülke durumuna düştü. 

2017’YE GİRERKEN

Türkiye ekonomisinin 2017’deki duru-
mu da iç açıcı görünmüyor, alarm ve-
riyor. 2016’dan devralınan sorunların 
yılın en azından ilk yarısında sürmesi 
bekleniyor. Sert şirket sarsıntıları,  ban-
ka çalkantıları, yoğun işsizlik ve gelir 
erimesi kaçınılmaz görünüyor. Bu ön-
görüye yol açan etkenlerin başında, 
Türkiye ekonomisinin dış kaynağa ba-
ğımlılığı ve bu kaynağın Türkiye’den 
uzaklaşmasının da etkisiyle, dolar fiya-
tının hızlı yükselişi geliyor. 

En son açıklanan ödemeler dengesi 
verileri, özellikle yılın ikinci yarısında 
dış kaynak girişinde önemli bir azalma 
olduğuna işaret ediyor. Eylül-Kasım 
dönemine ait veriler, 3 ayda cari açığın 
5,6 milyar dolara ulaşırken, açığı finan-
se edecek bir kaynak girişi olmadığı 
gibi, 1,5 milyar dolarlık çıkış olduğunu 
göstermektedir. Bu durumda, açığın, 
“kaynağı belirsiz”(net hata-noksan) 

kalemden giren 4,4 milyar dolar ve 
Merkez Bankası döviz rezervlerinden 
karşılandığı anlaşılmaktadır. 

Eylül-Kasım döneminde 4,4 milyar 
dolar olan kaynağı belirsiz döviz giri-
şinin yılın 11 ayında 9,6 milyar dolara 
ulaşması ve 11 ayda 28,6 milyar dola-
rı bulan cari açığın üçte birinden faz-
lasını karşılaması dikkat çekicidir. Bu 
kaynaktan girişlerin, 2015’te de 9,3 
milyar dolar olduğu ve cari açığın yüz-
de 29’unu finanse etTiği burada hatır-
lanmalıdır. 

Dış kaynak girişinin özellikle yılın ikinci 
yarısında azalması ve girişin yerini son 
aylarda çıkışa terk etmesiyle, dolar fi-
yatında da sert yükselmeler gözlendi. 

2015 Aralık ayında 2,91 TL olan dolar, 
2016 Aralık ayı ortalamasını 3.50 TL’ye 
yakın kapadı ve 12 ayda yüzde 20’nin 
üstünde fiyatlandı. Dolar, 2015’te de 
yüzde 25 pahalanmıştı.

Dolar fiyatı özellikle, Eylül sonrası 
hızla yükseldi. Derecelendirme ku-
ruluşlarının Türkiye’nin notunu “ya-
tırım yapılamaz” ilan etmesi, ABD’de 
Trump’ın seçimleri kazanması, Avrupa 
Parlamentosu’nun rejim eleştirileri, 
canlı bomba eylemleri, Rusya’nın yap-
tırımlarını değiştirmemesi, “tek adam” 
rejimine dönük Anayasa değişiklik 
hamleleri, ülkenin risk birikimini artı-
rınca, sıcak para çıkışı da hızlandı ve 
dolar yılı yüzde 20 pahalanmış olarak 
kapadı. 

2017’nin ilk 10 gününde ise dolar 3,94 
TL’ye kadar çıktı. Bu tırmanış, Merkez 
Bankası’nın dövize talebi azaltıp hat-
ta döviz bozmaya zorlamak amacıyla, 
bankalara kullandırdığı kredilerin faizi-
ni 2 puan artırmasıyla, yani “örtülü faizi 
artırımı” ile kısmen yavaşlasa da dolar, 
3.75 basamağına yerleşti.

RİSKTEKİ FİRMALAR

Dolar kurunun daha yılın başlarında 
3.75 TL basamağına yerleşmesinin, 
özellikle yabancı para ile borçlanmış 

Grafik 4. İmalat Sanayinde İstihdam (Bin Kişi)
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Grafik 5. 2016 Eylül-Kasım Dönemi: Cari Açığa Kayıt Dışı ve Rezerv Desteği

Kaynak: TCMB Veri Tabanı

Grafik 6. 2015-2016 Yılları Arasında Dolar/TL (Aylık)
Kaynak: TCMB 

Cari 

ve döviz açığı olan firmalar için ön-
görülmüş, hazırlıklı oldukları bir veri 
olduğu söylenemez. Bundan dolayı 
uykuları kaçan birçok büyük firma var. 
Öyle ki, Merkez Bankası, finans dışı, 
yani, çoğu sanayi, inşaat, hizmetler 
sektörlerinde olan firmaların net döviz 
açığının 2016 Eylül ayı sonu itibariyle 
213 milyar doları bulduğunu açıkladı. 
Firmalar, özellikle 2010 sonrası hızla 
borçlanmışlardı. 2009’da 67 milyar do-
lar döviz yükümlülükleri, 2016’da  213 
milyar dolara çıkarak yüzde 218 arttı. 

Doların fiyatının hızlı artışı, özellikle bu 
tür yükümlülükleri olan şirketleri te-
laşlandırdı ve dolar talebini kamçıladı. 
Dolardaki her 1 kuruşluk artış, toplam 
yükümlülükte 2 milyar TL’lik bir kur 
zararına yol açtı. Döviz açığı olan şir-
ketler, ödemeyi belki bir gün önce yap-

Tablo 2. 2015-Ocak 2017 Yılları Arasında  Dolar/TL (Ay-

lık, %)

Aylar $/TL Değer, $

Şubat 14 2,29  -

Ocak 15 2,33 1,8

Şubat 15 2,45 5,4

Mart 15 2,58 5,2

Nisan 15 2,65 2,5

Mayıs 15 2,64 -0,1

Haziran 15 2,70 2,1

Temmuz 15 2,69 -0,2

Ağustos 15 2,84 5,6

Eylül 15 3,00 5,5

Ekim 15 2,93 -2,4

Kasım 15 2,87 -2,0

Aralık 15 2,92 1,6

Ocak 16 3,00 3,1

Şubat 16 2,94 -2,2

Mart 16 2,89 -1,7

Nisan 16 2,83 -2,0

Mayıs 16 2,92 3,2

Haziran 16 2,91 -0,3

Temmuz 16 2,96 1,4

Ağustos 16 2,96 0,2

Eylül 16 2,96 -0,1

Ekim 16 3,07 3,6

Kasım 16 3,27 6,5

Aralık 16 3,49 6,8

Ocak 17(T) 3,75 7,6

Tablo 3. Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlıkları ve Yükümlülükleri (Milyon USD)

Kaynak: Merkez Bankası Veri Tabanı

 2002 2009 2016-10 

NET DÖVİZ AÇIĞI -6,5 -66,7 -212,6

YÜKÜMLÜLÜKLER 31,6 147,1 312,4

Nakdi Krediler 26,3 131,9 280,0

   Yurt İçinden Sağlanan Krediler 0,6 50,3 183,6

   Yurt Dışından Sağlanan Krediler 25,7 81,5 96,4

İthalat Borçları 5,3 15,2 32,4

VARLIKLAR 25,1 80,4 99,8

Mevduat 16,7 57,3 67,1

Menkul Kıymetler 0,1 1,1 0,2

İhracat Alacakları 3,5 9,3 11,6

Yurtdışına Doğrudan Sermaye Yatırımları 4,8 12,7 20,9

makla çok ciddi bir zarar telafisi elde 
etme şansı olduğunu düşünerek dolar 
alımına yöneldi. Örneğin 1 milyar dolar 
borcu olan bir şirketin, dolar kuru 3.45 
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TL düzeyindeyken ödeme yapmasıyla, 
kurun örneğin 3.50’ye çıkması duru-
munda ödeme yapması arasında tam 
50 milyon lira (14 milyon dolar) fark 
var. Kurun artacağından endişe eden 
şirketler ödemeyi bir an önce gerçek-
leştirmek için döviz alımına yöneldiler,  
bu da kur artışını körükleyen, döviz ta-
lebini canlı tutan bir etki doğurdu. 

Merkez Bankasının 2016/II Finansal 
İstikrar Raporu’nda döviz borcu bu-
lunan firma sayısının yaklaşık 27 bin 
olduğu belirtiliyor. Raporda, toplam 
borcun yüzde 75’inin, 100 milyon lira 
üstü yabancı para borca sahip 1.114 
firmaya ait olduğu ifade ediliyor. Bu 
firmaların kullandığı tüm yabancı para 
kredilerin ağırlıklı ortalama vadesinin 
7 yılın üstünde olduğuna dikkat çeki-
len raporda, daha sonra şu görüşlere 
yer veriliyor: 

“Ayrıca toplam yabancı para kredileri-
nin yüzde 20’sini oluşturan en yüksek 
montanlarda yabancı para kredi kulla-
nan 30 firma incelendiğinde yatırımla-
rın daha çok enerji, havalimanı, otoyol, 
şehir hastanesi ve telekomünikasyon 
gibi kamu-özel işbirliği projeleri ile 
yüksek ihracata sahip otomotiv ve me-
tal sanayi gibi sektörlerde toplandığı 
gözlenmektedir.” 

Bu durumun firmaları kur şoklarına 
karşı koruduğunun altı bir kez daha 
çizilerek şöyle devam ediliyor: 

“Altyapı yatırımlarında büyük oranda 
devlet hizmet satın alma garantisinin 
bulunması ve ihracat yoğun sektörle-
rin döviz riskine karşı korumaya sahip 
olması, oluşabilecek talep ve kur şok-
larına karşı firmalara ek direnç yapıl-
ması, finansal risklere karşı şirketlere 
koruma sağlamaktadır. Bu yatırımlara 
bağlı alınan borçların zaman içerisin-
de ödenmesi reel sektör borçluluğunu 
aşağı çeken bir unsur olacaktır.” 

Bu “rahatlatıcı” açıklamaya karşılık, 
firmaların ihracatlarında gerileme, 
iç talepteki düşüş, YP yükümlülüğü 
olan firmalara şimdiden kabus yaşa-

tıyor. Dahası, “mega projeler” olarak 
adlandırılan işleri yürüten firmaların 
durumunun “devlet garantisi” altında 
olması da iç rahatlatıcı değil. Çünkü 
bu kez, devlet maliyesinin YP riskin-
den payını alması gerçeği var. Bu risk 
ne kadar? Merkez Bankası bu konu 
ile ilgili edindiği bilgileri raporunda 
şöyle paylaşıyor: “YP kredilerin önemli 
bir kısmının KÖİ projelerinde toplan-
dığı değerlendirilmektedir. Mevcut 
durumda KÖİ projeleri kapsamında 
faaliyet gösteren firmaların YP kredi 
borcu (...), en geniş varsayımlar altında 
46 milyar ABD dolarına ulaşmaktadır. 
Analizimize göre bu rakamın yaklaşık 
31 milyar ABD doları kamu hizmet/
ürün satın alma, kiralama veya dolaylı 
garanti yöntemleriyle kur ve talep risk-
lerine karşı korumaya sahiptir.”

Daha da endişe verici olan, Merkez 
Bankası raporundaki “mega projeler” 
ile ilgili verilerin sağlıksızlığı. Bu veri-
ler, derli-toplu olarak, birinci kaynak 
olandevlette bulunmadığı için,  ikinci 
kaynaktan, Dünya Bankası’ndan elde 
edinilmiş. Bu kaynağın veri seti ise, 
Türkiye’de, Kalkınma Bakanlığı’ndaki 
verilerle hiç uyuşmamaktadır! 

Bir “kara delik tahribatı”nın yaşanması  
ihtimali, her geçen gün daha da art-
maktadır. 

SONUÇ OLARAK…

2016 yılının ikinci yarısında önemli bir 
türbülans yaşayan Türkiye ekonomi-
sinde, özellikle imalat sanayisi olum-
suz gelişmelerden öncelikle etkilendi 
ve krize giren ilk sektör oldu. TÜİK’in 
mevsim ve takvim etkilerinden arındı-
rılmış büyüme verileri, imalat sanayisi-
nin 2016’nın başından itibaren küçül-
düğünü, dolayısıyla ilk 9 ayda “resmen” 
krize girdiğini teyit etmektedir. 

Büyüme verisi henüz açıklanmayan 
2016 son çeyreğinde ise genelde milli 
gelirin, özel olarak da imalat sanayisi 
katma değerinin performansının iyi 
olmadığı ve 2016’da milli gelirdeki bü-

yümenin negatif olma ihtimalinin yük-
sek olduğu söylenebilir. 

Türkiye ekonomi ve sanayisi 2017 yılı-
na da oldukça olumsuz bir iklimde gir-
miş bulunuyor. Özellikle iç politikadaki 
yüksek gerilimin etkisiyle, portföy yatı-
rımcısı “sıcak para”nın çıkışı sürmekte, 
buna ek olarak döviz borçlusu firma-
ların pozisyon kapatma çabaları ile 
dövize talep artmakta ve fiyat yüksel-
mektedir. Bunların yanı sıra, irili ufaklı 
birikim sahiplerinin TL’den uzaklaşarak 
dövize, özellikle dolara dönüşleri göz-
lenmektedir. Bu talepler dizisi dışarıda 
da doların güçlenmesi ile birleşince, 
dolar fiyatı yılın ilk 15 gününde yüzde 
10’ları aşan oranda arttı. Bunu frenle-
mek için Merkez Bankası’nın bankalara 
kullandırdığı fonlara dönük uyguladığı 
örtülü faiz artışı ise, beklenen “yüksek 
döviz-yüksek faiz” kıskacına ekonomi-
yi sokmak üzeredir. Bu durum, doların 
artışına belli bir tempo kaybı getirse 
de bu kez faizleri artıracaktır. Yükselen 
faizler ile tüketici kredi kullanımı azala-
cağı için iç talep baskılanacak, yatırım 
cephesinde de en küçük yatırım niyeti 
bile ertelenecek, sonuçta, “Yüksek dö-
viz /yüksek faiz” kıskacına giren eko-
nomide küçülme kaçınılmazlaşacaktır. 

Türkiye ekonomisi 2017 yılına politi-
kadaki kaosun derinleştiği koşullarda 
girerken, 2016’da başlayan küçülme-
nin 2017’de pekişerek sürmesi beklen-
mektedir. 

Bütün bu yaşananların olumlu bir kul-
vara taşınması ve düşük maliyetlerle 
bu dönemden çıkılması ise, ekonomik 
önlemlerden çok, politik adımlarla, 
demokratikleşme rüzgarlarının iklime 
hakim olmasına bağlı görünmektedir. 
Ancak bu olursa, Türkiye’nin hem içeri-
de hem dış dünya gözünde politik risk-
leri azalabilecek ve sermaye trafiğinde, 
iç dengelerde ve ekonomi aktörlerinin 
davranışlarında normalleşmeye dö-
nülebilecektir; tersi durum, ödenecek 
bedelleri daha da ağırlaştıracaktır. 
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Dr. Benjamin A. Hertzog 2

1 Medical Device Developments dergisinin Haziran 2015 tarihli sayısında yayımlanan bu yazı, Fatma İldem Erbay tarafından dilimize çevirilmiştir.
2 Procyrion şirketinin başkanı ve CEO’sudur. Daha öncede AlphaDev’in genel müdürü ve BCM Technologies’in başkan yardımcısı olarak görev almıştır.

MOTORLAR

kalplere 

Motors Keep Hearts Running1 

Kalp yetmezliği dünya genelinde yaygın olan 
ölümcül bir hastalıktır ve ilaç tedavisi tüm hastalar 
için mümkün olmamaktadır. Alternatif olarak 
ventriküler yardımlı cihazlar (VAD) sorunlu kalplerin 
işlevlerini kısmi ölçüde yerine getirmek üzere sık sık 
kullanılır, ancak bunlar oldukça riskli ve pahalıdır. 
Procyrion şirketinin CEO’su Benjamin Hertzog – en 
az düzeyde yer kaplayan kardiyoloji cihazlarına 
duyulan ihtiyacı ve mikro motor teknolojisi ile kişiye 
özel olarak uyarlanan bileşenlerin güvenilir ve etkili 
tedavi seçeneklerini nasıl mümkün kıldığını açıklıyor.

Aortix, uzun süreli kullanım için 

geliştirilen dünyanın ilk kateter 

kullanımlı dolaşım destek aygıtıdır
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4
0 yaşın üzerindeki her elli ki-
şiden birinde kalp yetmezliği 
görülmektedir. Amerika'da 

her yıl bu rahatsızlıktan dolayı 3.6 
milyon kişi hastaneye kaldırılıyor ve 
300.000'den fazla kişi hayatını kay-
bediyor; sonuçta bu rahatsızlık yak-
laşık toplamda 35 milyar dolarlık bir 
sağlık hizmeti maliyetine yol açıyor. 
Bu rahatsızlığı yaşayan insanların 
yalnızca 6 milyon civarı ilaç tedavisi 
ile etkili bir sonuç elde edebiliyor. 
Kalan kısmın çoğunluğu -ilaç teda-
visine cevap vermeyen fakat geniş 
çaplı bir cerrahi müdahale gerekti-
recek kadar da hasta olmayanlar ise 
kronik yorgunluk, nefes darlığı, ve 
günlük aktiviteleri yerine getirirken 
ağrılı şişliklerden mustarip oluyor.

Bu hastalar için uygun olan tek teda-
vi yöntemi kalp nakilleridir, fakat bu 
da az bulunurluktan ve ventriküler 
yardımlı cihaz (VAD) denilen, cer-
rahi yollarla implante edilmiş pom-

paların oldukça riskli, pahalı olması 
ve çok yer kapladıkları için son çare 
olarak başvurulmasından dolayı ol-
dukça nadir kullanılabilen bir yön-
temdir. Toplamda, bu teknikler her 
yıl Amerika'da yaklaşık 6000 hastaya 
ulaşırken iki milyardan fazla insanı 
güvenli ve etkili tedavi seçeneklerin-
den yoksun ve giderek kötüleşen bir 
yaşam kalitesine mahkum bırakıyor.

Daha iyi bir yol olmalı... Houston'da 
kurulmuş olan tıbbi cihaz firması 
Procyrion,  uzun süreli kullanım için 
dünyanın ilk kateter kullanımlı dola-
şım destek aygıtını geliştiriyor. Texas 
Kalp Enstitüsü'nün kalp yetmezliği 
tıbbi destek aygıtları tıbbi direktörü 
kardiyolog Dr. Reynold M. Delgado 
tarafından tasarlanan Aortix, yüksek 
riskli cerrahi aygıtların yerini alabilir 
ve uzun süre hastanede kalmak ye-
rine ayakta düşük riskli kardiyoloji 
tedavisini yeterli kılabilir. Aortix'in 
yalnızca kronik kalp yetmezliği olan 

milyonlarca hastanın yaşam kalitesi-
ni yükseltmekle kalmayıp, ayrıca te-
davi masraflarını ve yeniden hasta-

neye kaldırılma oranlarını düşürerek 
hem hastanelerin hem de ödemeleri 
yapan kişilerin yararına olacağı ümit 
ediliyor.

"Aortix 
yüksek riskli 
cerrahi aygıtların 
yerini alabilir ve uzun 
süre hastanede kalmak 
yerine ayakta düşük 
riskli kardiyoloji 
tedavisini yeterli 
kılabilir"

Aortix, 30 dakika süren ve ameliyat gerektirmeyen bir 

prosedür ile yerleştirilebilecek kadar küçüktür
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Cihaz, bir grup genişleyebilen çubuk 
üzerine yerleştirilen güçlü bir mikro 
motor çevresinde oluşturulmuştur. 
Artyükü azaltarak ve hayati önem 
taşıyan organlara kan akışını düzen-
leyerek kalbin dinlenmesini ve iyi-
leşmesini sağlayacak şekilde tasar-
lanmıştır.  Çok yer kaplayan, yüksek 
risk taşıyan yöntemlere dayalı diğer 
dolaşım destek aygıtlarının aksine, 
bu cihaz en az riskle ve ameliyatsız 
bir şekilde yerleştirilebilecek kadar 
küçüktür - yalnızca 6 mm genişliğin-
de ve 6.5 cm uzunluğundadır. Procy-
rion, cihazın 30 dakika süren basit 
bir yöntem ile yerleştirilebildiğini 
belirtiyor. Dolaşım yardımlı aygıt, bir 
kardiyolog tarafından uyluk atarda-
marındaki bir sonda ile inen göğüs 
aortuna (kalbe, böbreklere ve diğer 
hayati organlara ortak fayda sağla-
yan, kalpten aşağı inen stratejik bir 
nokta) yerleştirilecektir.

Kateter (catheter) kılıf yerine ko-
nulduktan sonra, pompayı aortik 
duvara sabitleyen kendiliğinden 
genişleyen nikel-titanyum çubukları 
yerleştirmek üzere geri çekilecektir. 
Bu tersinir sabitleme, Aortix'in yü-
rüyebilen, aktif bir hasta tarafından 
uzun süre kullanıma uygunluğu için 
gereklidir.

Ayrıca, pompanın konumu, ventri-
küler yardımlı cihazların yaygın ola-
rak görülen kalbe zarar verme veya 
trombotik felç risklerini de ortadan 
kaldırır. Bir hatanın genelde ölümle 
sonuçlandığı geleneksel cihazların 
aksine, bu cihaz doğal kan akışını 
engellemez ve işlevdeki bir aksaklık 
hayatı bir tehdit oluşturmaz.

Vücudun mikro pompa içerisinde-
ki doğal kan akışını hızlandırarak 

kalbin doğal işlevlerini geliştirmek 
amacıyla tasarlanan Aortix, kan akı-
şını pompanın yanından (bypass yo-
luyla) geçerek jetlerdeki akışın ilerle-
mesini sağlar. Preklinik çalışmalarda, 
bu ürün kalbin enerji ihtiyacını %40 
oranında azaltırken, kalbin pompa-
ladığı kan miktarını %10 ila 15 ora-
nında artırmıştır. Sonuç: organlara 
sağlıklı kan akışı ve basınç sağlayan, 
uzun soluklu düzeyde çalışan bir 
kalp.

Procyrion, Aortix'i sınıfının en iyisi 
olan bir kan pompası olarak tasarla-
mak amacıyla, diğer uygulamalarla 
doğrulanan stent sabitleme veya sıvı 
sürükleme gibi teorileri uygulamaya 
ve bunları motor teknolojisindeki 
gelişmelerle bir araya getirmeye 
odaklandı.

Tıbbi cihaz şirketi böylesine ilgi ge-
rektiren bir uygulamaya uyacak özel 
bir motor geliştirmek için tam üç yıl 
boyunca bir motor uzmanları şirketi 
olan Maxon Motor ile yakın çalışma-
lar içerisinde bulundu.

Procyrion, yüksek güçlü, özel tasa-
rım bir EC6'yı seçti. Daha sonra, şir-
ketin fason imalatçısı bir pervaneyi 
dakikada 300.000 devirde çalıştır-
mak için yeterli dönme momenti 
üretimini dengeleyebilecek bir yol 
olarak bu fırçasız doğru akım bile-
şenini geliştirdi; böylelikle dolaşan 
kanın en az ölçüde zarar görmesi ve 
batarya ömrünün uzaması için ısı ka-
pasitesi azaltıldı. Benzer bir şekilde, 
özel elektrik girişleri, motor yuvaları, 
rulman tertibatları ve özel kaplama-
lar için materyal seçimleri, dayanık-
lılığı optimize ederken biyouyum-
luluk elde edilmesi temel alınarak 
yapılmıştır.

Aynı zamanda Procyrion, karıştırma-
yı ve akışı iyileştirmek ve güvenli bir 
kan akışı sağlamak için madencilik 
ve soğutma gibi endüstriyel uygula-
malarda yaygın bir şekilde kullanılan 
jet pompalamayı uyarlamaya çalıştı. 
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Bu teknik, tıbbi uygulamalar için he-
nüz yeni olduğundan, yıllarca simü-
lasyon ve preklinik araştırmalar kan 
hücrelerine zarar vermeden maksi-
mum akışı sağlayacak bir sürükleme 
kurulumunun tasarlanmasına odak-
lanmıştı.

Şu anki kurulumunda, Aortix'e güç, 
cep tipi bir mikro kontrolöre bağ-
lanan esnek, derigeçişli bir giriş ile 
sağlanır. Bu sistem, dolu bir pil ile 
sekiz saatten fazla çalışabilir, an-
cak hem harici pil takımları hem de 
motor kontrolörü cihaz çalışıyorken 
değiştirilebilir; yani hastalar pompa-
lamada aksaklık yaşamaksızın pilleri 
şarj edebilir ya da değiştirebilir.

Umut vaat eden preklinik deneyler 
ve bu yılın ileri bir tarihi için planla-
nan insanlık tarihinin bir ilk olacak 
başka bir çalışma sayesinde çok daha 
büyük bir teknoloji platformu hali-
ne gelen Procyrion, Aortix'e sürekli 
olarak yatırımda bulunuyor. Cihazın 
verimliliği ve düşük enerji ihtiyacı, 
şirketin transkütanöz enerji transfe-
ri kullanan bir model tasarlamasının 
önünü açtı. Bu sistem deriden çıkan 
güç girişini gereksiz kılarak ve diğer 
kalp pompalarında yaygın görülen 
bir yan etki olan enfeksiyon riskini 
önemli ölçüde azaltarak tam olarak 
implante edilmiş, kablosuz bir şekil-
de şarj edilebilen bir pil kullanımına 
olanak verir.

Pilot cihazın diğer modelleri arasın-
da  iki taşıma yüzeyi arasında den-
gede kalan bir pervaneyi döndüren 

manyetik kuplajlı bir tork da bulu-
nuyor. Bu manyetik kuplaj çok daha 
büyük petrol sahası pompalarında 
da yaygın olarak kullanıldığı halde, 
Procyrion ve Maxon şirketleri onu 
Aortix'de başarılı bir şekilde kulla-
nılacak kadar küçültebilmek için 
işbirliği yaptılar. Bu kurulum motor 
çekirdeğini elimine ederek motorun 
sızdırmaz bir şekilde kapatılmasına 
olanak verir.

Procyrion, yetişkinlerdeki kronik kalp 
yetersizliğine bir çözüm getirmenin 
yanı sıra, kateter kullanımlı dolaşım 
destek aygıtını doğuştan kalp rahat-
sızlığı olan çocukların ihtiyaçları için 
de kullanılabilecek şekilde adapte 
etmeyi hedefliyor. 2014 yılının Ni-
san ayında, Amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi (FDA) sponsorluğundaki bir 
bağış organizasyonu olan Pediatrik 
Aygıt İnovasyonu Yerli Sermaye Kon-
sorsiyumu, tek ventrikül (karıncık) 
fizyolojisi olan hastalara bir çözüm 
geliştirmesi için Procyrion'a 50.000 
dolarlık bir ödenek sundu.

500 doğumda bir karşılaşılan bu 
univentriküler kalp yetmezlikleri 
için günümüzde uygulanan tedavi 
yöntemi tüm vücuda kan pompala-
yan tek ventrikül ile sonuçlanan açık 
kalp ameliyatlarıdır. Çocuklar büyü-
dükçe, kurtarılan kalpleri yetersiz 
kaldığı için kaçınılmaz olarak düşük 
kalp debisi, aktivite intolerası, bodur 
büyüme ve kalp yetersizliği ortaya 
çıkma ihtimalinin önemli ölçüde art-
ması gibi ciddi sağlık problemleri ile 
karşılaşıyorlar.

Yetişkinler için geliştirilen bir ürünü 
pediatrik ölçümlere göre uyarlamak 
oldukça zordur. Temel farklılıklardan 
biri pediatrik kurulumun yeri ve ge-
ometrisidir.

Aortix, sol karıncığın işlevini artırır-
ken, bu pediatrik pompa, benzer bir 
rolü sağ karıncık için yapar - kanın 
vücuttan akciğerlere dönmesine 
yardımcı olur.

Farklı damar karakteristikleri, do-
laşım yolları ve hemodinamik şart-
ların tamamı bu yeni ölçüme göre 
ayarlanırken uzun değerlendirmeler 
yapılmasını gerektirir. Bu bağlamda 
Maxon, çok daha az yer kaplayan 
ve daha az kan alımı yapan özel bir 
4 mm çaplı mikro motor geliştirerek 
motorlarını daha da küçültme fırsa-
tını yakaladı.

Procyrion, pompa familyasını organ 
nakline ve cerrahi tedaviye giden bir 
yol olarak görüyor ve kalbin dinlen-
mesini sağlayarak, organın işlevleri-
ni artırarak ve hastayı hareketliliğe 
kavuşturarak hastaların yaşam kali-
tesini artırmayı hedefliyor. Procyri-
on ayrıca yakın bir gelecekte, henüz 
tedavisi olmayan bir alanda güvenli 
ve etkili tedavi seçenekleri sağlayan, 
minimal ölçüde yer kaplayan geniş 
bir dolaşım destek aygıtları yelpazesi 
sunmayı ümit ediyor. Kalp yetmezli-
ğinin daha genç ve daha sağlıklı has-
talarda tedavi edilmesiyle, hastalığın 
yıllarca ilerlemeden müdahale edil-
mesini mümkün kılacaktır.
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Greg Mark, malzemeleri gele-
neksel olarak katmanlar ha-
linde istifleyerek inşa edilen 

kompozit parçalarla yıllarca çalışmış 
bir havacılık mühendisidir. Mark, bu 
çalışma sayesinde 3B baskının sü-
reci otomatikleştirebileceğini fark 
etti. "İhtiyaç, icatların anasıdır," diyor. 
Mark, güçlü son kullanım parçaları 
üretmenin daha hızlı bir yoluna ih-
tiyaç duymuştur. Birçok mühendis 
gibi, prototipleri hızla üretmek için 
3B baskı kullanıyordu, ama bunlar 
sadece örneklerdi. "Parçaların, düşük 
hacimli bile olsa son parça olmamala-
rının nedeni, plastik olmalarıydı" diye 
açıklıyor. Bu, Mark'a göre yeni başla-
yan bir şirket için ömür gibi bir süre 

olan iki buçuk yıl önceydi. "Başlangıç 
yılları köpek yılları gibidir" diyor. Şim-
di, Mark One, kalıp, maliyet ve emeği 
malzemeyi kullanımından çıkaran ilk 
karbon fiber 3B yazıcıdır. Mark, "3B 
baskı size uygunluk ve form sağlıyor, 
ancak fiber ekleyerek işlev elde edi-
yorsunuz," diyor.

Mark One, geleneksel kaynaklı fila-
ment üretimi (FFF) ile birlikte patent-
li bir işlem olan kompozit filament 
üretimi (CFF) kullanıyor. Çift baskı 
kafalı tasarımı, parçaların CFF veya 
FFF ile basılmasının yanı sıra bunla-
rın her ikisinin birlikte kullanımına 
da olanak tanır. Aynı zamanda, baskı 
yatağını tutarlı bir seviyede tutmak 
için kinematik bağlantı da içerir. 
Mark, "Daha önce haftalar süren iş-
lerinizi bir günde yapabiliriz," diyor 
ve ekliyor; "Bu bir oyuncak değildir 
ve oyuncak basmaz." CFF ile yapılan 
parçalar, karbon elyafına yapışma 
için özel olarak formüle edilmiş tes-
cilli bir naylon karışım içine gömü-
lü olan sürekli fiber tellerle takviye 
edilmiştir. Malzeme toksik değildir 
ve kürleme sonrası işlem gerektir-
mez. Parçalar, ABS'den 20 kat daha 
sert ve beş kat daha güçlüdür ve 
CNC işlenmiş alüminyumdan daha 
yüksek mukavemet/ağırlık oranına 
sahiptir. Mark One, çok daha ucuz 
ve elektronik olarak yalıtıcı olan 

1 
Melissa Fassbender 2

Karbon fiber son 

1 Product Design and Development isimli derginin Mayıs 2015 tarihli sayısında yayımlanan bu makale, Fatma İldem Erbayar tarafından dilimize çevrilmiştir.
2 Engineering Answers Dergisi editörü, www.pddnet.com

Mark One Kompozit 3B Yazıcı

MarkForged
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Kevlar ve Fiberglas da kullanabilir. 
Pound başına malzeme maliyetine 
bakarsanız pahalı, ancak parça ba-
şına maliyet muhtemelen bu parça-
yı üretmenin en ucuz yoldur" diyor 
Mark. Geleneksel olarak 1.000 dolara 
yapılacak olan parçalar artık 50 dola-
ra basılabilecek. Bununla birlikte, 3B 
yazdırılmış herhangi bir bileşen gibi, 
yalnızca düşük hacimlerde mantık-
lı olacaktır. "Eğer 15 parçaya kadar 
yapacaksanız, karbon elyaf alümin-
yumdan daha ucuzdur," diye ekliyor. 

Parçaları güçlü yapan şey sadece 
malzeme değil aynı zamanda tek bir 
sürekli elyafa basılmış olmalarıdır.

"[İşlem] hesaplama açısından yoğun-
dur" diyor Mark. Karbon fiber, mal-
zemeye toz halinde kesilerek daha 
kolay (ve ucuza) eklenebilirken, onu 
beş kat daha zayıf hale getirir.

Yazıcının yazılımı, elyafın tek bir sü-
rekli tel içinde tutulmasından sorum-
lu olan Eiger, fiberi parçanın içinde 
otomatik olarak yönlendiren tasarı-
mın "bilinmeyen kahramanı"dır. El-
yaf yoğunluğu ve yönsellik katma-
nın bazında düzenlenebilir, böylece 
parçanın gücü ve esnekliği bölgeye 
göre değişebilir. Duraklatma nokta-
larıda seçilebilir, bu da kullanıcıların 
çeşitli elektronik bileşenleri yerleş-
tirmesine izin verir ve yazılım her 
türlü cihazda çalıştırılabileceğinden, 
Mark, "Şanghay'da olabilirsiniz ve 
hala Boston'ta yazdırabilirsiniz" di-
yor. Yazılım ayrıca, bir destek düğ-
mesi içeriyor; böylece kullanıcılar, 

şirketin destek ekibi ile dosyaları 
paylaşabilecek ve kullanıcının gör-
düğü şekilde, aynı ayarlara, konuma 
ve destek yapısına sahip bir parçaya 
erişim imkanı verebilecekler.

"Yazılımımız web tabanlı olduğun-
dan destek işi çok basittir" diyor 
Mark. "Kimseyi aramanız ya da kim-
seyle konuşmanız gerekmiyor, o 
düğmeye basmanız yeter." Ekip so-
runla ilgilendikten sonra, paylaşılan 
tüm veriler yok edilir.

Baskı kafası, donanım 
tasarımının en zor yönü 
idi. Özellikle, nozül tıkan-
madan karbon elyafında 
baskı konusunun üste-
sinden gelmek çok zordu.

"Gerçekten de sistemi 
birer birer uygulayabi-
leceğiniz, idare edilebi-
lir küçük görevler veya 
adımlar grubuna indiri-
yor. Bu, her mühendislik 
işlemi için bu şekilde ol-
malı" diye işaret ediyor 
Mark. Bu ilk adımlardan 
bir tanesi, karbon telinin 
bir diğerine yapışmasının 
nasıl yapılacağını bul-
maktı.

"Sadece bu bile kolay de-
ğildi," diye itiraf ediyor. 
Ancak projedeki her yeni 
adımla birlikte, farklı bir 
tasarım zorluğu geliyor - 
sıradaki ne mi? Daha bü-
yük bir endüstriyel maki-
ne tasarlamak. Mark, "Bu 

teknoloji doğal olarak büyümek isti-
yor" diyor, güç denklemin bir parçası 
olduğu zaman basılabilecekler için 
bir sınırlama olmadığını da ekliyor. 
Bir gün, özel otomobiller inşa eden 
büyük bir karbon fiber yazıcı göre-
biliriz. Mark, şirketin daha büyük, 
daha pahalı bir makina tasarımı ile 
başlamış olabileceğini ancak mevcut 
baskı kafasının halen daha olgun-
laşmamış olduğunu açıklıyor. Daha 
büyük bir makinenin maliyeti daha 
yüksektir, bu nedenle kullanıcılar 
daha yüksek düzeyde bir güvenilirlik 
beklemektedir ve Mark bu teknoloji-
yi mükemmelleştirmek için çalışma-
ya devam etmektedir. "Daha büyük 
makine ortaya çıktığında, daha geliş-
miş bir baskı kafasına sahip olacak-
tır," diyor ve ekliyor "Daha yapmamız 
gereken çok şey olduğundan değil, 
en ufak katkı bile faydalıdır."
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1. GİRİŞ

Kat sayısı arttıkça binalardaki dikey taşımacılık kavra-
mı daha da önem kazanmakta ve çok yüksek kat se-
viyelerine ulaşıldığında mevcut taşıma sistemlerinin 
yetersiz olduğu görülmektedir. Bu yetersizliğin önüne 
geçebilmek için asansör teknolojisinde çift katlı asan-
sörler ve yolcu yönlendirme sistemleri kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Çift katlı asansörler, yolcu taşıma kapasitesini arttırır-
ken bina içinde kullanılan alanı azaltır. Aynı kuyu için-
de hizmet veren çift katlı kabinler, tek ve çift katlar için 
ayrı ayrı hizmet sunar. Sistem programlamasına göre, 
alt kabin tek numaralı katlara giderken, üst kabin çift 
katlara hizmet verir. Ara duraklama sayısını azaltır ve 
seyir sürelerini kısaltır. Daha küçük boyutlu kabinlerle 
daha iyi hizmet sunar ve bu özellikleri ile enerji tasar-
rufu sağlar.

1 13-15 Ekim 2016 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir’de düzenlenen "Asansör Sempozyumu ve Sergisi"nde bildiri olarak sunulan bu metin, yazarınca dergimiz için 
yeniden düzenlenmiştir.

2  Buga Otis Asansör San. ve Tic. AŞ. - ozgur.aren@otis.com

2
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Akıllı Yolcu Yönlendirme sistemi, yüksek katlı konut ve 
ofislerde hızlı ve etkin taşımacılık için geliştirilmiştir. 
Sistem, binayı ve bekleyen yolcuları segmentlere ayı-
rarak en uygun kabin atamasını yaparak kullanıcılara 
kişiselleştirilmiş bir hizmet sunar ve gidilecek yere hızla 
ulaşmasına olanak sağlar. Uzun asansör kuyruklarını, ara 
durakları ve ekstra bekleme sürelerini minimuma indi-
ren sistem, asansörlerin daha verimli çalışması sonucu 
enerji tasarrufu sağlar. 

2. ÇİFT KATLI ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ

Çift katlı asansör sisteminde aynı kuyu içinde birlikte ha-
reket eden iki kabin üst üste konumlandırılmıştır. Alt ve 
üst kabin birlikte hareket ederek aynı sürede daha fazla 
yolcu taşınmasını ve daha az duraklama yapılmasını sağ-
lar. 

Sistem gereği, alt kabin en üst kata çıkamaz ve üst kabin 
en alt kata inemez.

Çift katlı asansörler, bina için gereken kabin sayısını aynı 
kuyu içinde karşıladığı için asansör kuyusu için ayrılan 
alanı azaltır. Çift katlı asansör, geleneksel sisteme göre 

%30 oranında yerden tasarruf sağlar. Bu özelliğiyle kulla-
nım alanı tasarruf sağlar ve proje sahipleri ve mimarlarına 
daha esnek hareket edebilmeleri imkanı verir. 

Yüksek katlı binalarda birden fazla lobi alanı kullanımıy-
la daha fazla alan tasarrufu mümkündür. %50’ye varan 
oranlarda kullanım alanı kazandıran sistem, belirlenen 
katta ikinci bir lobi alanı oluşturulması ile mümkündür. 
Bu kat, yüksek binalarda seyir alanı ya da rezidans katları 
için ayrı lobi alanı olarak kullanılır. 

Çift katlı asansörler hizmet verdiği kat aralığına göre 
gruplandırılarak trafik akışı daha da etkin yönetilebilir. 
AVM, otel ve ofis gibi farklı kullanım alanları bulunan bü-
yük projelerde kullanım alanı ve enerji tasarrufu sağladı-
ğı için gruplandırma yapılması tercih edilir. Shuttle Mod, 
giriş katta bulunan bir asansörün ara duraklama yapma-
dan ikinci lobi alanına gidecek şekilde görevlendirilme-
sidir. Bu sayede, rezidans müşterileri ikinci lobi alanına 
gelmeden önce ara duraklarda vakit kaybetmezler. Lokal 
modda ise asansörler tüm katlara yolcu taşır ya da sadece 
belirlenen katlar arasında taşıma yaparlar. 

Farklı çalışma modlarında gösterdikleri yüksek perfor-
mansla proje sahiplerine kullanım alanından tasarruf 
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imkanı sağlarlar. Mimarlar da bu özellikleri bina için farklı 
giriş alternatifleri tasarlamak için kullanır. Özellikle misa-
firlere kendilerini özel hissedecekleri karşılama alanları 
oluşturmak isteyen kompleks yapılar için önemli avantaj 
sağlar.

Çift katlı asansörler taşıma kapasitesini arttırdığı için 
daha küçük kabinler kullanılması mümkündür. Bu sebep-
le montaj süreleri daha kısa sürmektedir. Proje sahipleri-
ne hem zaman hem de alan tasarrufu sağlar.

Aynı anda hareket eden iki kabin, bina içinde tüketilen 
elektriğin büyük oranda azalmasını sağlar.  Bina içinde 
kullanılan elektrik tüketimini büyük oranda azaltır. Proje 
aşamasında bu özelliğiyle BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method) ve 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
sertifikaları alınmasını kolaylaştırır. Projenin değerini ve 
prestijini arttırır.

Çift katlı asansörlerde bulunan monitörler kabin içindeki 
yolculara diğer kabin hakkında bilgi verir ve yolculuğun 
kalitesini arttırır. Kabinler aynı anda duraklar ve yolcu iniş 
binişi yaparlar. Sadece tek bir kabin için duraklama yapıl-
dığında diğer kabinde kapılar açılmaz ve ekranda gerekli 
bilgi verilir. Kabin içi ekranlarda bir sonraki durak yolcula-
rın bilgisine sunulur.

Çift katlı asansör ilk olarak Otis tarafından 1931 yılında 
New York’ta inşa edildi. 1960’larda yüksek katlı binaların 
artmasıyla çift katlı asansörlere olan talep de artış göster-
di. Bugüne baktığımızda, yaklaşık 50 binada toplam 650 
çift katlı kabin bulunuyor. Bu rakam, 6.500.000 adet ol-
duğu tahmin edilen asansör sayısının %0.01’i oranında. 
%80’i Otis tarafından inşa edilen mevcut çift katlı kabinle-
rin çoğu Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de bulunuyor 
[1]. 

En hızlı çift katlı asansör 10 m/sn hızıyla Dubai’de bulu-
nan Burj Khalifa için inşa edildi. Burj Khalifa yapıldığında 
828 metre boyuyla dünyanın en yüksek binası oldu. 

3. AKILLI YOLCU YÖNLENDİRME SİSTEMİ (COMPASS 

PLUS) ÖZELLİKLERİ

Akıllı Yolcu Yönlendirme sistemi, geleneksel asansörlerle 
kıyaslandığında pek çok avantaj barındırır. 

Geleneksel sistemlerde yolcular rastgele asansörlere yön-
lendirilir. Bu da bir asansörün birçok farklı durakta dur-
masına veya birden fazla asansörün aynı katta durması-
na sebep olur. Varış noktasına göre gruplandırma yapan 
sistemlerde ise aynı kata giden yolcular aynı asansöre 
yönlendirilir ve asansörün daha az katta duraklaması sağ-
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lanır. Fakat bu sistem birden fazla asansörün aynı katta 
duraklamasının önüne geçemez. Sistemin akıllı gruplan-
dırma özelliği ise verimliliği en yüksek yönlendirme siste-
midir. Hem yolcuları hem durakları sistematik bir şekilde 
gruplandıran sistem, aynı varış noktalarına giden yolcula-
rı aynı asansöre yönlendirir. Asansörleri de gidecekleri kat 
ya da lobi, otopark, restaurant gibi özel alan kat grupla-

rına göre gruplandırır. Sonuçlar Akıllı Yolcu Yönlendirme 
sisteminin diğer sistemlere göre daha verimli, düzenli ve 
hızlı hizmet sunduğunu göstermektedir. 

Akıllı Yolcu Yönlendirme Sistemi tüm talepleri ve kaynak-
ları eşleyerek enerji sarfiyatını azaltır. Yolcu trafiği olma-
dığı zaman bazı kabinleri uyku moduna alır ve bekletir. 
Sahip olduğu sürdürülebilirlik özellikleriyle BREEAM (Buil-
ding Research Establishment Environmental Assessment 
Method) ve LEED (Leadership in Energy and Environmen-
tal Design) sertifikaları almanızı kolaylaştırır.

4. ÇİFT KATLI ASANSÖRLER VE AKILLI YOLCU 

YÖNLENDİRME SİSTEMİNİN BİRLİKTE KULLANIMI VE 

AVANTAJLARI

Yüksek katlı projeler farklı mühendislik dallarında uzman-
lıklar gerektirir ve her proje kendine has zorluklar barın-
dırır. İnşa edileceği bölge özelliklerinden başlayarak tüm 
özellikler ve süreçler analiz edilmeli ve bina için en uygun 
çözüm sunulmalıdır. İdeal çözüm saptandıktan sonra 
farklı koşulların simülasyonu denenmeli ve kullanıcılara 
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en üst düzey hizmet için teknolojiden yararlanılmalıdır.

Günümüzde en yüksek performans ve gelişmiş çözüm, 
çift katlı kabinlerle birlikte kullanılan akıllı yolcu yönlen-
dirme sistemleridir. Akıllı, verimli ve güvenli olması sun-
duğu başlıca avantajlardır. 

Sistem, sanal bina görevlisi gibi akıllı davranarak yolcu-
ları gideceği kata en hızlı şekilde ulaştırır. Alt kabin tek 
katlara, üst lobi çift katlara hizmet verir. Yolcular, klavye 
ve dokunmatik ekranları kullanarak gidecekleri katı gir-
diklerinde sistem onlara en yakın ve müsait kabini çağırır 
ve yolcuyu bu kabine yönlendirir. Alt ve üst lobi alanları 
arasında doğru yolcu akışının sağlanması için lobi alanın-
da yürüyen merdiven bulunur. Alt lobi alanında çift katla-
ra gitmek isteyen yolcular üst lobi alanına gitmeleri için 
yürüyen merdivene yönlendirilir. Lobi alanında bulunan 
yürüyen merdiven yolculara çift katlı asansör ile hizmet 
sunulduğunu gösterir ve misafirlerin özel, konforlu his-
setmesini sağlar.  

Çift katlı asansör ve akıllı yolcu yönlendirme sistemi, ya-
pay zeka ve diğer algoritmaları birleştirerek daha zeki ve 
etkili bir yaklaşım önerir. Sistem, yolcu taleplerini karşıla-
mak için sürekli akış trafiğini ve yoğunluğu izler, yoğun 
saatleri ve sık ziyaret edilen katları belirleyerek önceden 
kendini hazırlar. Sabah saatlerinde yukarı, akşam saatle-
rinde aşağı yönde artan yolcu yoğunluklarını saptadığın-
da trafik yoğunluğuna karşılık vermek için servis alanları-
na sürekli adapte olur. Yakın katlardaki durakları gruplar, 
aşağı ve yukarı durakları birleştirerek daha fazla alternatif 
üretir. 

Sistem, bina yönetimine öncelikli durumları belirleme 
imkanı sunar. Özel misafirler, bina görevlileri, kalabalık 
gruplar ve özel araçlar için tanımlama yapılması ve üst 
düzey hizmet sunulması mümkündür. Yolcu gruplarına 
ve özel misafirlere kabin tahsis etme, kullanmadığı hal-
de asansör çağıran hayalet yolcular için yeniden çözüm 
üretme, sürekli asansör çağıran yolcuları yönlendirme ve 
benzer birçok durum için çözüm sunar.

Bina yöneticileri ve kullanıcılara sağladığı faydadan önce 
yatırımcılara tasarım aşamasında sınırsız alan sağlar. Yük-
sek katlı ofis, konut ve otel projelerinde projeye özel ola-
rak asansör ihtiyaçlarını belirlemek için özel hesaplamalar 
kullanılır. Bu hesaplamaların doğru yapılabilmesi tecrübe 
ile ilgilidir. Tecrübeli firmalar ve danışmanlar, projenin ih-
tiyacını doğru belirler. 

Uygulamada, Türkiye’de ilk olarak Levent 199 projesinde 
çift katlı asansörde akıllı yolcu yönlendirme sistemi kul-

lanıldı. 2013 yılında İstanbul’da Zorlu Gayrimenkul tara-
fından inşa edilen projede 8 çift katlı asansör hizmete 
sunuldu. 

5. SONUÇ

Bu çalışmada, çift katlı asansörlerin ve Akıllı Yolcu Yönlen-
dirme sisteminin genel özellikleri ele alınmıştır. Çift katlı 
kabinlerin sağladığı enerji tasarrufu ve sistemin kullanıcı 
ve bina yöneticilerine sunduğu avantajlar üzerinde du-
rulmuştur. Özellikle yüksek katlı konut ve ofis binalarında 
kullanılmasının misafirlere daha üst düzey hizmet sunar-
ken, bina yöneticisi için ise daha kolay kullanım ve yüksek 
verimlilik sağlayacağı belirtilmiştir. 
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1. GİRİŞ

Resmi Gazete’de 25.4.2013 tarih ve 28628 sayı ile ya-
yımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde, “Taşınabilir asetilen 
tüpleri, Manifoldlu asetilen tüp demetleri ve Manifold-
lu tüp demetleri” ile ilgili periyodik kontrol kriterleri-
nin neler olduğu verilmiştir (Tablo 1). Ayrıca, 23.7.2016 
tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğinde, bu kriter-
lerde belirtilen standartlarda da değişikliklerin olduğu 
Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Mühendis ve Makina dergisinin daha önceki sayıların-
da periyodik kontrollerle ilgili, iş ekipmanları kapsa-
mında yer verilen “Basınçlı Kap ve Tesisatlar”dan Buhar 
Kazanları, Kalorifer Kazanları, Basınçlı Hava Tankları 

1

1  TMMOB Makina Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi - myazicim@hotmail.com 

  
Resim 1.  Sanayi Tüpleri [1]
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gibi konulara değinilmiştir. Bu sayıda Taşınabilir Asetilen 
Tüpleri konusuna değinilecek, Manifoldlu Tüp Demetleri 
konusuna da ileriki sayılarda yer verilecektir. 

2. TAŞINABİLİR ASETİLEN TÜPLERİ İLE İLGİLİ STANDART

Yürürlükte olduğu görülen bu standart, TS EN ISO 10462, 
Şubat 2014, Gaz tüpleri-Asetilen tüpleri- Periyodik mua-
yene ve bakım -Gas cylinders-Acetylene cylinders-Perio-
dic inspection and maintenance- (ISO 10462:2013) olarak 
tanımlanır.

Asetilen tüpleri, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazların 
taşınması için kullanılan diğer bütün tüplerden farklıdır. 
Çünkü bu tüpler gözenekli bir malzeme ve normalde iç-
lerinde çözünmüş asetilen çözücüsü ihtiva ederler. Gö-
zenekli malzemenin öncelikli amacı, asetilen çözünmesi 
başlatılmışsa sınırlandırmak ve böylece tüp kazasını ön-
lemektir. Asetilen tüplerinin periyodik muayenesi, sade-

ce uzman/yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır.

Bu standart, tehlikeli maddelerin taşınması için gerekli 
olan asetilen tüplerinin periyodik muayenesi ve periyo-
dik muayene ile ilgili bakım için kuralları içermektedir ve 
azami anma su kapasitesi 150 litre olan asetilen tüplerine 
uygulanmaktadır.

Standartta geçen bazı terimler şu şekilde tarif edilmiştir:

Asetilen taşınmasına uygun olacak 
şekilde imal edilmiş, gözenekli bir malzeme ve çözü-
cü bulunduran, üzerinde vana ve diğer donanımların 
bulunduğu tüp.

Gözenekliliği nedeni ile çözü-
cü/asetilen çözeltisinin emilmesine olanak sağlayan, 
tüp gövdesi içine konulan veya gövde içinde şekil-
lendirilen tek veya çok bileşenli malzeme olup 2 tipte 
olabilmektedir.

Taşınabilir asetilen tüpleri
TS EN ISO 10462 standartında belirtilen 

sürelerde

TS EN ISO 10462 standartında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır.

Manifoldlu asetilen tüp demetleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl

TS EN ISO 13088, TS EN 13720 ve TS EN 15888 

standartlarında belirtilen kriterelere uygun olarak 

yapılır.

Manifoldlu tüp demetleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 13385, TS EN ISO 10961 ve TS EN 15888 

standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak 

yapılır.

 Tablo 1. Tüpler İçin Periyodik Kontrol Kriterleri
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 - Tepkimeye giren malzemelerle veya bir bağlayıcı 
ile birlikte bağlanan malzemeler ile elde edilen katı 
bir mamulden oluşan monolitik tipte veya

 - Bir bağlayıcı ilavesi bulunmadan taneli, lifli veya 
benzer malzemelerden oluşan, monolitik olmayan 
tiptedir.

Gözenekli malzeme tarafından absorbe edi-
len, asetileni çözen veya serbest bırakabilen sıvı (Ase-
ton, Dimetilformamit).

 Belirtilen çözücü muhtevası ile aza-
mi asetilen muhtevasını içeren bir asetilen tüpündeki 
15 C°’lik düzenli referans sıcaklığındaki kararlı basınç.

Bu standartta tüplerin periyodik muayene aralıkları konu-
sunda şu bilgilere yer verildiği görülmektedir: 

Tüp muayene süresi dolduğunda periyodik muayenesi-
nin yapılması gerekir. Bu süreden sonra tüp, asetilen ile 
doldurulmalıdır. Düzenli periyodik muayene aralıkları, 
Paketleme talimatında verilir veya ulusal veya uluslararası 
yetkililer tarafından belirtilir. Bununla birlikte, gözenekli 
malzemesi yeni konulmuş asetilen tüpleri için ilk periyo-
dik muayenenin daha erken yapılması tavsiye edilmek-
tedir. İlk periyodik muayene aralığı için de tavsiye edilen 
süreler aşağıdaki gibidir:

Muayene sırasında okunaklı olmayan ya da doğru olma-
yan işaretlemelere sahip tüpler, ilave incelemeye tabi tu-
tulmak üzere ayrılmalıdır.

Bu standart, tüplerde gözenekli malzemenim mevcudi-
yetine bağlı olarak, basınç deneyi (hidrolik ve pnömatik) 
ve/veya iç yüzeyin gözle muayenesini gerektirmez.

gerekir. Periyodik muayeneden önce, tüplerdeki gaz 
boşaltılmalı ve basınç giderilmelidir. Tüp, üzerindeki 
damgada belirtilen daradan fazla ağırlıkta ise bu du-
rum, basınç altındaki gaz mevcudiyetinin her zaman 
kesin bir göstergesi değildir. Çözücü fazlalığı veya su 
vb. kirlenme ihtimali gibi etkenler daima göz önünde 
bulundurulmalıdır. Aynı şekilde tüp, üzerindeki dam-
gada belirtilen daradan daha az veya eşit ağırlıkta 
ise bu durum, basınç altındaki gaz olmadığının her 

zaman kesin bir göstergesi değildir. Olası bir çözücü 
noksanlığı veya dış korozyonun neden olduğu, tüp 
gövdesinin ağırlık kaybı etkenler de göz önünde bu-
lundurulmalıdır.

-
mizlenmelidir. Temizleme işlemi fırçalama, bilye püs-
kürtme, su jeti, kimyasal kullanılarak yapılabilmek-
tedir. Böylece tüpün dış yüzeyindeki bütün gevşek 
kaplamalar, korozyon kalıntıları, yağ vb. yabancı mal-
zemeler uzaklaştırılmalıdır. Bu işlemler sırasında tüpe 
ve eğer takılmış ise basınç tahliye tertibatlarına bir 
hasar verilmesinden ve tüp cidarından aşırı miktarda 
malzeme kaldırılmasından, et kalınlığının incelme-
sinden sakınılmalıdır. Kum püskürtme, döküm kumu 
püskürtme gibi yöntemler ana metali veya metalik 
kaplamanın önemli bir kısmını kaldırdığından bu gibi 
yöntemlerin kullanılması istenilmemektedir.

-
çelerden meydana gelen boyun filtreleri/çekirdek 
paketleri ihtiva ederler. Gözenekli malzemenin mua-
yenesini yeterli düzeyde gerçekleştirmek için boyun 
filtreleri ve filtre paketi malzemeleri uygun şekilde sö-
külmelidir. Filtreler veya paket malzemesi üzerindeki 
kurum mevcudiyeti, alev geri tepmesi oluşumunun 
bir göstergesidir.

 Her tüpün dış yüzeyi mua-
yene edilerek şu hususlara bakılır: 

a) Okunaksız, yanlış, yetkisiz veya doğru olmayan şekil-
de yerleştirilen damga işaretlemeleri veya yetkisiz ek-
ler veya değişiklikler

b) Tapa veya boyun geçmeleri, çıkıntılar, çökmeler, çat-
laklar, kesikler, oyuklar tabakalaşmalar ve tüp gövde-
sinden malzemenin aşırı kalkması

c) Alev ve ısı hasarı, hamlaç veya elektrik ark yanıkları

d)  Korozyon

e) Tüm kalıcı parçaların bütünlüğü

Tüpün basınç ihtiva eden bölümüne kaynak veya herhan-
gi bir ısı doğrudan uygulanmamalıdır.

Asetilen tüpleri tamamen boşaltılamaz. Bu tüpler daima 
bir miktar artık gaz ve çözücü (çözücüsüz asetilen tüpleri 
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hariç) içerecektir. Bu nedenle, güvenlik açısından bir tu-
tuşturma kaynağı (örneğin ısı ve kıvılcım yolu ile) olabi-
lecek yöntemler kullanılarak asetilen tüplerinin onarımı 
gerçekleştirildiğinde ilave özel önlemler alınmalıdır.

 Filtrelerin sökü-
münden sonra, asetilen ayrışmasını baskılama kabili-
yetini olumsuz etkileyebilecek görülebilir kirlilik veya 
diğer kusurların mevcudiyeti açısından muayene edi-
lirler. Kontrol amacı ile kullanılacak metal tel problar, 
miller, mastarlar vb. kıvılcım çıkarmayan cinsten olma-
lıdır. 

Kurum, su veya yağ birikintilerinden dolayı gözenekli 
malzemede bir renk solması var ise gözenekli malzeme 
ayrıca kontrol edilmelidir. Tüpler içinde kurum var ise gö-
zenekli madde reddedilmelidir. Monolitik gözenekli mal-
zemelerde aşırı çatlama, aşırı parçalanma, boşluklar ve 
kavitasyonlar olmamalıdır (Resim 3).

Monolitik olmayan gözenekli malzemede ise sıkışmaya 
bakılmaktadır. Sıkışma var ise reddedilir veya uygun mik-
tarda gözenekli malzeme ilave edilir.      

a) Gözle görülebilir, yan cidarları olmayan kılcal çatlak 
(Tüp, şartlı kabul edilebilir.)

b) Gözle görülebilir, yan cidarlara ait çatlak (Tüp, redde-
dilmelidir.)

Tüp gövdesinin dış yüzeyi uygun ise ancak gözenekli mal-
zeme kullanılabilir; değil ise mevcut gözenekli malzeme 
değiştirilmeli veya tüm tüp kullanım dışı bırakılmalıdır.

da ha-
sar bakımından kontrol edilmelidir.

vana dişleri ve tüp arası gözle muayene edilmelidir. 
Bu muayenede;

a) Temiz ve tam biçimli olduklarından,

b) Hasarsız olduklarından,

c) Çapaksız olduklarından,

d) Çatlaksız olduklarından, 

e) Diğer kusurlarının olmadığından emin olunmalıdır.

Çatlaklar, dişten düşey olarak aşağıya giden ve dış yüzey-
leri boyunca devam eden çizgiler halinde kendisini gös-
terir.

Diğer boyun yüzeyleri de uygun olarak çatlak ve diğer ku-
surlar açısından göz ile kontrol edilmelidir.

         
Resim 2.  Mastar Örnekleri [2]

          

Resim 3.  Monolitik Gözenekli Malzemedeki Çatlaklar [2]
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Periyodik muayeneyi başarı ile geçen her bir tüp, standar-
da uygun olarak muayene tarihi (YY/AA veya YYYY/AA) 
ve periyodik muayene kuruluşu sembolü ile işaretlenme-
lidir.

Bir tüpün periyodik muayene kaydı, en az 20 yıl muhafaza 
edilmelidir. Bu kayıtlarda şunlara yer verilir:

a) Tüp sahibinin ismi

b) İmalatçı veya sahibi tarafından verilen seri numarası

c) Her periyodik muayene için ilave edilen gözenekli 
malzemenin tipi ve ağırlığı

d) İlave donanım değişikliği

e) Tüp dara ağırlık değişikliği

f ) Muayene sonucu (Yeterli/Yetersiz. Yetersiz ise neden-
leri)

g) Yapılan muayene tarihi (Yıl/Ay/Gün)

h) Periyodik muayene kuruluşunun tanımlama sembolü

ı) Muayene yapan kişinin tanıtımı

j) Yapılan tüp onarımlarının ayrıntıları

Periyodik muayenenin herhangi bir aşamasında tüpler 
reddedilebilir; tüp, basınç altında gaz taşıma için kullanım 
dışı (imha) bırakılır. Bunun için şu yöntemler kullanılabilir: 

-
zensiz kesme 

Standardın eklerinde tüplerin fiziksel özellikleri, malzeme 
kusurları ve korozyon açısından Kusur Tipine göre Ret kri-
terleri çizelgeler halinde ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

ÇSGB’nin Periyodik Kontrol Kriterleri bu standarttan da 
görüldüğü gibi, “Yetkili Kurumlar” tarafından yapılması 
gereken şey, periyodik muayene ve bakımdır. Çalışma or-
tamının gözetiminden sorumlu, iş güvenliği konusunda 
çalışan mühendislerin de elbette bu tür standartlardan 
elde edeceği bilgiler vardır ve sahada bunları uygulamalı-

-
ki çökmeler/çatlaklar/kesikler/oyuklar/tabakalaşmalar/

 
Resim 4. Periyodik Muayene İşareti (2007/11)

Resim 5. Asetilen-Oksijen Tüpleri ve Diğer Elemanları [3]

Asetilen Parlayıcı (Yanıcı)

- Sarımsak kokuludur.

- Yangın ve patlama tehlikesi LPG’den biraz daha fazladır.

- Havada veya oksijenle yanması için çok az enerjiye ihtiyacı vardır.

- Makır, asetilenle patlayıcı bileşikler oluşturduğundan yüksek bakır ve pirinç alaşımlarıyla birlikte 
kullanılmaz.

Tablo 2. Asetilen Özellikleri [4]
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tüp gövdesinden malzemenin aşırı kalkması/korozyon 
gibi dıştan gözle yapılabilecek kontrollerdir. Bunun dı-
şında, tüple birlikte kullanılan hortum ve kelepçe, mano-
metre vb. de şüphesiz iyi durumda olmalıdır (Resim 4).

“Asetilen Tüpleri- Periyodik Muayene ve Bakım” standar-
dına bu sayıda değinmişken, asetilen ve asetilen tüpleri 
konusunda da bazı bilgileri aktarmakta yarar vardır. 

2 2 Renksiz, sarımsak kokulu, şid-
detli yanıcı, havadan hafif, zehirli etkisi olmayan fakat 
havanın oksijenini azaltarak boğucu etki yaratabile-
cek bir gazdır (Tablo 2).  

Asetilen tüpü, oksijen tüpüne nazaran daha kısa ve 
büyük çaplıdır. Piyasada kullanılan tüplerdeki basınç 
yaklaşık 25 atm’dir. Asetilen, yanma esnasında çıkar-
dığı yüksek ısıdan dolayı endüstride çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Oksi-Asetilen üfleç alevi sıcaklığı 3000 
santigrada kadar çıkabilmektedir. Tüplerin, 50 derecenin 
altındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmesi ve kullanılma-
sı tavsiye edilir. Tüpler, yatay pozisyonda kullanılmamalı 
ve taşınmamalıdır. Tüp koruyucu kapakları, tüp içinde 
gaz olsun olmasın her zaman kullanılmalıdır. Asetilen 
tüpleri, oksijen tüplerinin yanında depolanmamalıdır. 
Kullanımdaki tüpler, açık havada (güneş ısısı veya diğer 
iklim şartlarından korunmuş olarak) veya tercihen çok 
iyi havalandırılmış serin yerlerde muhafaza edilmelidir. 
İçi dolu olsun, boş olsun asetilen tüpleri ısıtılmamalıdır. 
Asetilen tüplerinin depolandığı sahalara diğer tüplerde 

-
laşma vb.) asılmalı, yangına karşı da önlem alınmalıdır. 

Kaçaklar sabunlu su ile kontrol edilmelidir. Eğer asetilen 
tüpü valf sapından kaçırıyor ise ve valf açık ise önce valf 
kapatılmalı ve somundan sıkılmalıdır. Eğer bu işlem de 
kaçağı durduramıyorsa, valf kapalı pozisyonda bırakıl-
malı, tüpün üzerine HİZMET DIŞI etiketi asıp hemen ima-
latçı firmaya haber verilmelidir.

Sonuç olarak, asetilen tüpleri basınçlı gaz tüplerinden 
olup, bunlarla güvenli çalışmanın önemi de açıktır. Bu 
iş ekipmanlarından kaynaklanacak risklerin minimuma 
indirilmesinde işverenlere düşen büyük görevler vardır. 
Bu tüplerin taşınması, depolanması, kullanılması aşama-
sında alınacak güvenlik önlemleri muhtemel kazaların 
ve bunların sonuçlarının da önlenmesi anlamına gele-
cektir.

KAYNAKÇA

 1. www.ind-safety.com, son erişim tarihi: 22.12.2016.

 TS EN ISO 10462.

“Asetilen-Karpit Yangınları,” torosyangin.blogcu.com, son 
erişim tarihi: 02.01.2017

 2013. “ÇSGB Basınçlı Gaz Tüpleri ile Güvenli Ça-
lışma,” http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/
WLP%20Repository/itkb/dosyalar/yayinlar/yayinlar2013/
edud_8, son erişim tarihi: 23.12.2016.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği (R.G: 25.4.2013 -28628).

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G: 23.7.2016-29779).
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1. GİRİŞ

Fanların tahrikinde genel olarak elektrik motorları kul-
lanılır. Elektrik motorları, karşısındaki yükün özelliğine 
bağlı olarak ilk kalkışta nominal akıma göre daha fazla 
akım çekerler. Ayrıca uygun kalkış süresi ile kalkış ka-
rakteristikleri de çok önemlidir.

2. ELEKTRİK  MOTORLARI

Fanlarda motor gücü; hidrolik güç, fan verimliliği, ak-
tarma organlarının verimliliği, motor verimliliği (Ener-
ji sınıfı, rakım ve çevre sıcaklığına bağlıdır.) faktörleri 
dikkate alınarak seçilir. Motorun devir sayısı ise fan bo-
yutlarına, akış karakteristiklerine devir sayısına bağlı 
olarak seçilir. Fan devir sayısı seçiminde dikkat edile-
cek önemli hususlar akışkan sıcaklığı, rotorun çevresel 
hızları sonucu oluşan santrifüj kuvvetler, yapısal sta-
bilite ve rotorun içindeki akış hızlarındaki limitlerdir. 
Bu sebeplerle fan devir sayılarında sınırlamalar vardır. 
Örneğin fan büyüdükçe motor devir sayısı düşer. Tab-
lo 1’de tek fazlı ve üç fazlı motor için voltaj değerleri 
görülmektedir. Bu tabloda 240V voltaja sahip bir sis-

1

1  Dr., FFT Mühendislik Enerji Ltd. Şti. - www.filtrefan.com
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temde 230 V’luk bir motor da kullanılabilir. Tersi durum 
ise tercih edilmemelidir. Çünkü kullanım voltajı motorun 
tasarlandığı voltaj toleranslarının dışında kalabilir. Bu şe-
kildeki çalışma ise motorun ısınmasına ve motor torku-
nun düşmesine sebep olabilir.

Motorlar etiketlerinde belirtilen frekansta ve voltaj değe-
rinin %10 üzerindeki değerlerden daha yüksek değerler-
de çalıştırılmamalıdır. Ayrıca üreticiler etiketteki frekansın 
%5 altında ve %5 üzerindeki değerler arasında çalıştırıl-
maları durumunda istenen sonuçları ve belirtilen gücü 
vereceği garanti ederler. 

IEC standartlarına göre sıcaklıklar için Tablo 2’de verilen 
sınıflandırma dikkate alınır. Günümüzde motorlar genel-
likle standart olarak F sınıfı üretilir. Fanlarda bu motorlar 
soğutma çarkı eklenerek 150ºC sıcaklığa kadar kullanıla-
bilirler. Bu motorlarda sargı sıcaklığı devamlı 155ºC ola-
bilir. 

Motorlarda ve sürücülerde çevre sıcaklığı 40ºC civarına 
kadar ve rakım 1000 m’ye kadar etiket değerleri garanti 
edilir. Daha yüksek sıcaklık ve rakımlarda yoğunluk ve do-
layısıyla motor veya sürücü soğutma fanı kütlesel debisi 
azaldığı için ısınma problemleri ortaya çıkabilir. Bu gibi 
durumlarda  gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Düzletme 
katsayıları (kd) üretici firma kataloglarından alınmalıdır. 
Ancak burada Tablo 3’ten yararlanılabilir. Motor seçilir-
ken standart şartlardaki motor gücü kd değerine bölünür 
(motor gücü artırılır).

Yüksek sıcaklık uygulamalarında bir büyük motor seçil-
mesi yararlı olabilir. Soğuk yerlerde ise örneğin 11 kW 
olan bir motor 12 kW olarak çalıştırılabilir. Motorlarda or-

talama ekonomik ömür 12 yıl 
olarak kabul edilir. Buna kar-
şın süreki çalışan bir sistemde 
motor yaklaşık 2 ayda kendi 
fiyatına yakın enerji tüketir. 
Bu nedenle verimli motor se-
çilmesi önemli parametredir. 
Motor verimini etkileyen fak-
törlerden bazıları şunlardır: 

a) Yüke göre motorun boyut-
landırılması, 

b) Motorun tipi, 

c) Motor dizayn hızı, 

d) Yatak tipi,

e) Kontrol eğrileri vb.

Çok fazlı motorlarda maksi-
mum verim, tam yükün biraz 
altındaki yüklerde gerçekleşir. 

Sistem 

Nominal 

Gerilimi

Ekipman Plaka Voltaj Değerleri

>1 kW Motorlar < 1kW motorlar

3 Fazlı 1 Fazlı 3 Fazlı 1 Fazlı

120 - 115 - 115

208 200 - 200 -

240 230 230 230 230

277 - 265 - 265

480 460 - 460 -

600* 575 - 575 -

2400 2300 - - -

4160 4000 - - -

4800 4600 - - -

6900 6600 - - -

13800 13200 - - -

Belirli kontrol ve koruyucu ekipman 600 V gerilim sınırına sahiptir. 
Doğru uygulamayı seçmek için Üreticiye ya da enerji firmasına 

veyahut her ikisine  danışılmalıdır. 

Tablo 1. Motor ve Motor Kontrol Ekipmanları Gerilimleri (Volt)

E B F H

Resistans ile Maksimum Sıcaklık Artışı  (°C) 75 80 100 125

Maks. 40°C Çevre Sıcaklığı İçin Motor Yüzey Sıcaklığı (°C) 115 120 140 165

Kısa Süreli Dayanım Sıcaklığı  (°C) 120 130 155 180

Tablo 2. Motor İzolasyon Sınıfları

Rakım (m)
Çevre Sıcaklığı (°C)

<30 30-40 45 50 55 60

1000 1.07 1.00 0.96 0.92 0.87 0.82

1500 1.04 0.97 0.93 0.89 0.84 0.79

2000 1.00 0.94 0.90 0.86 0.82 0.77

2500 0.96 0.90 0.86 0.83 0.78 0.74

3000 0.92 0.86 0.82 0.79 0.75 0.70

3500 0.88 0.82 0.79 0.75 0.71 0.67

4000 0.82 0.77 0.74 0.71 0.67 0.63

Tablo 3. Elektrik Motorları İçin Düzeltme Katsayıları
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Fan seçiminde bu hususa dikkat edilmelidir. Motor per-
formans eğrileri motor üreticilerinden alınabilir.  Yüksek 
güçlü motorlar küçük motorlara göre daha verimlidir. 

3. TAHRİK ÇEŞİTLERİ

Fanların motorlarla tahrik edilmesinde üç değişik sistem 
kullanılmaktadır:

1. Kayış-kasnaklı tahrik 

2. Kaplinli tahrik

3. Direk akuple

1. Kayış -Kasnak Sistemleri: Avantaj ve dezavantajları 
aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

(Buna karşın kaplin ve direk tahrikte 3000, 1500, 1000, 
750 d/d şeklindeki motor devir sayıları kullanılır.) Fa-
kat eğer elektrik motoru frekans invertörleri ile kontrol 
edilirse kaplin ve direk tahrikli sistemlerin bu dezavan-
tajı  azalır. Şu kadarlaki bu motor devir sayılarında ve-
rimli fan seçme olanağı olsun.

-
ma imkanı verir. 

%4-5 daha düşük olup %94 civarındadır. Bu ise fan 
ömrü boyunca önemli bir elektrik harcaması demektir.

sayısı, motor devir sayısının ±150 d/d uza-
ğında seçilmelidir. Örneğin 1500 d/d motor için 1350 
d/d’nin altı ve 1650 d/d’nin üstündeki devir sayıları 
daha uygun olur. 

2. Kaplin Sistemleri: 200 kW üstündeki motor güçlerin-
deki fanlar için yegâne uygulamadır. Kaplinli sistemlerin 
verimi %98 civarındadır. Kaplin, motor ile fan arasında bir 
emniyet elemanı olarak da işlev görür. Frekans invertör-
leri (VSD) ile enerji verimliliği ve kapasite uyumu üst dü-
zeyde sağlanır.

3. Direkt Tahrik Sistemleri: 

-
daki güçlerde kullanılır.

yüksek verime sahiptir.

4. YOL VERME SİSTEMLERİ

Birçok sistemde olduğu üzere fan motorlarında da kalkış 
direkt (DOL), yıldız-üçgen (star-delta), soft starter, frekans 
invertörü (VSD) sistemleri kullanılabilmektedir. Ayrıca 
damperler ve drall regler de kalkış için kullanılır. Şekil 1’de 
elektrik motorlarında kullanılan yol verme sistemlerinin 
karşılaştırması verilmiştir.

Şekil 1’de görüldüğü üzere kalkışta az akım çeken sistem, 
VSD (frekans invertörü) sistemleridir. Bunu takiben DOL 
(Direct on Line), Yıldız-Üçgen ve Soft Starter sistemleri 
gelmektedir. 

 
Şekil 1. Motor Yol Verme Sistemlerinin Karakteristiği (Burada dikey eksen kalkış esnasında motorun çektiği akımın nominal akıma oranı, yatay eksen 

ise kalkış süresini göstermektedir.)
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Burada dikkat edilecek konulardan birisi de sıcak çalışan 
bir fanın soğuk kaldırılmasıdır. Burada yoğunluğun fazla 
olması sebebiyle soğuk kalkışta motor fazla akım çeker. 
Bu sebeple fanlar, nominal çalışma şartlarına yol verme 
(kalkış) sistemleri kullanılarak getirilir. Şekil 2’de drallreg-
lerin fan karakteristik eğrisini nasıl değiştirdiği verilmiştir.

Son yıllarda sıklıkla kullanılan frekans invertörleri ve bun-

vermektedir. Bu sistemler hem kalkışta hem de işletmede 
verimlidir. Buna paralel olarak ise “drallregler” sistemleri-
nin kullanımı azalmaktadır.

Motorun kalkış torku fanın torkuna uygun seçilmelidir. 
Düşük tork motorun yetersizliğine, çok yüksek tork ise 
verimsizliğe sebep olur.  Şekil 3’te tipik motor kalkış eğrisi 

Şekil 2. Drallregler (Kanatlı Damper)
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Şekil 3. Tipik Motor Kalkış Eğrisi ve Tork Eğrileri
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ile motor tork eğrisi görülmektedir. Kalkıştaki motor torku 
(Mm) fan normal torkunun 2-2.5 katı üzerinde olabilir. Bu 
fazlalık ile rotor ataleti yenilerek fanın kalkışı sağlanabilir.

Şekil 4’te tipik bir fan rotorunun kalkışta oluşturduğu mo-
ment (T,load), motor momenti (Md) ve ihtiyaç duyulan güç, 
fan devir sayısının fonksiyonu olarak gösterilmiştir. 

Motorun ihtiyaç duyacağı tork ve kalkış süresi rotorun 
ağırlığı, ağırlık merkezi, devir sayısına vb. bağlıdır. Roto-
run özellikleri eylemsizlik momenti (GD2) ile tanımlanır. 

5. MOTOR KALKIŞ SÜRESİ 

Elektrik motorlarının kalkış süresi aşağıdaki eşitlik ile he-
saplanabilir.

2
2    / 

60 motor rotor

fanmotor
k motor

motor

nnt A I I M
n

π ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎡ ⎤= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎣ ⎦⎝ ⎠ ⎝ ⎠
  (1)

Burada Imotor = GDmot
2, Irotor=GDrot

2; nf , fan devir sayısı (d/d), 
nm, motor devir sayısı (d/d); Mm, motor kalkış momenti 
(Nm); A, bir katsayıdır. 

Örnek: 

710 mm emiş çapında, 1250 mm çapında endüstriyel, 
arkaya eğik kanatlı bir rotorun ağırlığı 650 kg’dır. Elektrik 
motoru 750 d/d; rotor, kayış kasnakla 720 d/d ile döndü-
rülmektedir. Fan gücü 12.6 kW ve motor gücü 15 kW’dir. 
Ayrıca motor için GD2=0.12 kg.m2 alınabilir. Kalkış için 
motor momenti fan momentinden 1.7 kat daha fazla 
olduğu kabul edilirse motor momenti ve kalkış süresini 
hesaplayalım.

Çözüm:

Ortalama ağırlık merkezi rg=[(0.712+1.252)/2]1/2=1.06 m 
alınabilir. 
Fan momenti,
M f a n= 9 5 5 0 0 x ( x N m / n ) = 9 5 5 0 0 x ( 1 2 . 5 / 7 2 0 ) = 1 6 5 8 
kg.cm=165.8 Nm, olur.

Motor momenti,
Mm=95500x(1.7xNm/n)=95500x(1.7x15/750)=3247 
kg.cm=324.7 Nm olur.

1/1.7=0.59 için tork oranı A=1.32 (tablolardan) alınabilir. 
Rotor atalet momenti (GD2); Irot=(650/9.81)x(1.06)2=74 
kgm2 bulunur. Buna göre kalkış süresi; 

[ ]
22  750 7201.32  0.12 74  / 324.7 22

60 750kt
π⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 saniye'dir.

Bu tür eşitliklerden hesaplanan kalkış süresinin imalatçı 
kataloglarındaki değerlere yakın olmasına dikkat edilme-
lidir. Öte yandan, frekans invertörleri kullanmak suretiyle 
motora zarar vermeden daha uzun kalkış süreleri kullanı-
labilir. Burada önemli olan, motor torkunun yeterli olması 
ile çekilen akımın motora zarar vermeyecek düzeyde tu-
tulmasıdır. Bu hususlar frekans invertörlerinin karşısında-
ki yükün özelliğine (burada rotor) bağlıdır. 

Filtre sistemleri, eşanjör, yanma odası gibi yerel direnç 
katsayıları genellikle akış hızı ile değişmez. Yani bu sis-
temlerde yerel kayıplar Eşitlik 2’deki (Σζ) terimi yük-
sektir. Dolayısıyla bu sistemlerde kalkış, damper+VSD 
şeklindeki gibi olmalıdır. Yani debi düşük de olsa bu sis-
temlerde dominant olan yerel kayıpları yenmek için fan 
her zaman sabite yakın bir basınç üretmelidir.

Kalkışta sıcaklık ve debi, etiket değerine gelince damper 
%100 açık konuma getirilir. Bundan sonra debide değişim 
olursa yine VSD+damper şeklinde kontrol yapılır. Burada 
kalkış süresi sıcaklığın soğuk durumdan işletme değerine 
yükseltilirken, devir sayısı da motorun çektiği akım, mo-
tor etiket değerini geçmeyecek biçimde artırılır. Buradaki 
süre, sistemin işletme sıcaklığına gelmesi ile ilgilidir ve iş-
letmeden işletmeye değişir ve bir sınırı yoktur.

6. FAN SİSTEMLERİNDE KAPASİTE (DEBİ) KONTROLÜ 

6.1 Genel

Fan sistemlerinde basınç kayıpları Darcy Weissbach eşit-
liği ile hesaplanır:

Şekil 4. Kalkışta Fan Eğrileri

Standart Motor Kalkış Şekli

Motor Torku

Md (fan 
momenti)

Moment 
Tork

Mk (motor kalkış 
momenti)

(t=15-20 sn)

n=%100n=%0

30°C
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21
2f g

LP f v
D

ρ ξ⎛ ⎞ ⎛ ⎞Δ = + Σ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
                          (2)

Burada L, boru uzunluğu (m); D, boru çapı (m); ρ,  gaz yo-
ğunluğı (kg/m3); v, hava hızı (m/s);  yerel kayıp katsayısı 
(-); f, sürtünme katsayısıdır. Fan gücü hesabında fandan 
geçen hava debisi ile yukarıda hesaplanan toplam basınç 
kullanılır. Görüldüğü üzere, basınç kayıpları akış hızına 
(dolayısıyla debiye), kanal çapına, kanal uzunluğuna ve 
yerel kayıp katsayılarına (dirsek, T, redüksiyon, ısı geri ka-
zanım ünitesi, filtre vb.) bağlı olarak değişir. Fan gücü ise 
debi ve basınç kaybına bağlı olarak değişir. Bu sebeple 
debi ve/veya basıncın değiştiği sistemlerde iyi bir kontrol 
stratejisi ile enerji tasarrufu yapılabilir. Bir başka ifadeyle 
çoğu fan uygulamalarında her zaman tam yükte çalış-
ma gerekmediği için enerji tasarrufu yapılması amacıyla 
kapasite kontrolu yapılabilir. Örneğin torbalı filtrelerde 
torbalar temiz iken veya kirli iken fark, basınca göre ve/
veya kirli gaz debisinin değişimine göre farklı noktalarda 
çalışır. Sadece bu bile eski veya yeni tesislerde enerji ta-
sarrufu sağlayabilir. Fan kanunlarından hatırlanacağı üze-
re, fanın debisi devir sayısı ile doğru orantılı, basıncı ise 
karesel olarak değişir. 

Fan kanunları gereğince şebekeden çekilen elektriksel 
güç, devir sayısının küpü ile değişir. Bu bağlamda günü-
müzde en verimli kapasite kontrol şekli frekans invertör-
leri ile fan hızının değiştirilmesidir. Ancak bu durum işlet-
menin karakteristiğine göre değişir. 

Fanlarda enerji verimliliği için aşağıdaki hususlara da dik-
kat edilir.

1. Özellikle yüksek güçlerdeki fanlarda fan verimliliği 
CFD analiz programları ile incelenerek en verimli ta-
sarım bulunur. 

2. Fan ve tesisatının verimli biçimde işletilebilmesi için 
fan, prosesin gerektirdiği kontrol mantığına uygun 
çalıştırılır. 

3. Fanın şase montajlarına dikkat edilmelidir. Gevşek ci-
vatalar, terazi bozukluğu olmamalıdır. 

motorunu dış hava etkenlerinden koruma tedbirleri 
alınır. 

5. Hava kanallarında zorunlu olmayan dirençlerden (ge-
reksiz dirsekler, uygun olmayan hava hızları vb.), bu-

ralarda toz birikmesi veya gaz sıcaklık değerlerindeki 
değişimlerden kaynaklı problemlerden kaçınılmalıdır.

6. Aşınma kaynaklı balans ve titreşim problemlerinden 
kaçınmak için akışkanın özelliğine uygun malzeme 
seçilir.

7. Yatak ve rulman eksen ayarları kontrol edilmelidir. 
Rulmanların kasıntılı çalışarak aşırı ısınma ve defor-
masyonları önlenmelidir. 

8. Kaplin, kasnakların ayarlarının doğru yapılması kasıl-
maları, balans problemlerini ve enerji kayıplarını azaltır. 

9. Fanlar kritik hız ve doğal frekans devir sayıları civarın-
da (±%10 civarında) çalıştırılmaz.

 Not: Fan çalıştırılırken kritik devir sayılarının hızlı ge-
çilmesi ile sorun çözülebilir. Ancak durma esnasında, 
kritik devir sayılarına denk gelinmesi halinde titreşim-
ler artabilir. Böylesi durumlarda frenleme sistemi ge-
rekebilir.

10. Hatalı montaj, toz yapışması, boşluk artışı, gevşeklik-
ler (örneğin rulman arızası) hava boğulması (kanatlara 
ters yüklerin gelmesine neden olur), rotor aynası ar-
kasında vakum, aşınma problemleri, milde boşluklar, 
gövdede hava kaçakları, vorteksler, civataların kopma-
sı, zeminin terazide olmaması, zemine bağlantının za-
yıf olması, fana dirsek ve kanal taşıtılması vb. balans ve 
titreşim sorunlarına (malzeme yorulmasının artması, 
kırılma vb.) ve verim düşüklüğüne yol açabilir.

6.2 Frekans İnvertörleri (VSD) ile Kontrol

Frekans invertörlerinin kontrol kartlarında kırıcı, asansör, 
vinç, kompresör, fan, pompa gibi değişik uygulamalar için 
eğriler vardır. Sistemimize uygun bir tanesi seçilebileceği 
gibi, hiç birisi uymuyor ise uygulamaya özgü eğri tanım-
lanabilir. Bu şekildeki bazı eğriler Şekil 5’te görülmektedir.

Fanların hız kontrolu genellikle prosesin belirli bir bölü-
mündeki basınç, sıcaklık, hız gibi değişkenlerin bir saha 

algoritma vasıtasıyla yapılabilir. Şekil 6, fan kanunların-
dan yararlanılarak fan karakteristiklerinin devir sayısı ile 
değişimini göstermektedir.

Devir sayısı azaldıkça debi ve basınç düştüğü için şebe-
keden çekilen elektriksel güç azalmaktadır, yani bir tasar-
ruf söz konusudur. Ancak çok düşük devir sayılarında fan 
yüksek devirdeki kadar verimli çalışamamaktadır (tasar-
ruf yapıldığı zannedilirken gereksiz akım çekilmektedir). 
Çünkü düşük devir sayılarında  fan verimsiz veya kararsız 
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Şekil 5.  VSD İçindeki Tipik Eğriler

bölgede çalışmakta, kanatlar akışa yeterince kılavuzluk 
yapamamaktadır. Bundan kaçınmak için fanlar mümkün 
olduğunca tasarım devir sayılarında çalıştırılmalıdır. 

6.3 Değişken Debili ve Karşı Basınç Olmayan 
Sistemlerde Kontrol

Toz toplama sistemleri gibi değişken debi ve buna bağlı 
basınç değişen sistemlerde frekans invertörleri ile iyi bir 

kontrol ve enerji tasarrufu sağlanır. Bu işlem Darcy We-
issbach denklemine uygun biçimde gerçekleşir. Aşağı-
da, Eşitlik 3’te ise fan kanunları verilmiştir. Bu eşitlikler ile 
sürücünün devir sayısının değişimine bağlı olarak debi, 
basınç, güç ve gürültünün buna bağlı nasıl değiştiği he-
saplanbilir.

Debi İçin: 

3

1 1
1 2

2 2

 1D nV V x
D n

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

                   (3a)

Basınç İçin: 
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Güç İçin: 
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Gürültü İçin: 
2 2

2 1 10
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50 50D nL L Log Log
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− = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠  (3d)

Nominal debiden daha düşük 
debilerde çalışmada hız düşece-
ği için basınç kayıpları azalır. Bu 
durumda devir sayısı düşürüle-
rek istenilen debi değeri ve enerji 
tasarrufu sağlanır. Bu sistemler 
egzos sistemleri, havalandırma 
sistemleri gibi yerel dirençlerin 
az olduğu ve dirençlerin debiye 
bağlı olduğu havalandırma sis-
temlerinde oluşur. Yani (2) nolu 
eşitlikte bu sistemlerde nolu 
denklemdeki (Σζ) yerel kayıp te-
rimi ihmal edilecek düzeydedir. 
Şekil 7’de böyle bir işletme du-
rumunda frekans invertörünün 
nasıl davranış gösterebileceği 
görülmektedir.

6.4 Karşı Basınç Olan Sistemlerde Kontrol

Eğer debi düşse bile proses gereği basıncın düşmesi is-
tenmiyor ise bu durumda damper+frekans invertörü ile 
kontrol en uygun kontrol şeklidir. Şekil 8'de  bu duruma 
örnek olarak bir torbalı toz toplama sistemi otomasyon 
şeması görülmektedir.

Frekans İnvertörü Eğrileri

Şekil 6.  Devir Sayısına Bağlı Fan Performans Grafiği (Ancak, devir sayısında türbülans, iç sürtünme gibi sebeblerle verimi 

olumsuz etkileyen sınırlar vardır.)

Devir Sayısı [d/d]

V (m3/h)

P (mmSS

N (kW)D
eb

i (
m

3 /h
)
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Bu yöntemde, çalışma noktası fan eğrisi üzerinde hareket 
eder. Kontrol, fanın emişindeki veya çıkışındaki bir dam-
perin kısılması ile yapılır (debi sistem direncinin artırılma-
sı veya azaltılması). Damperin kısılması ile debi azaldığı 
için çekilen güç azalacaktır; ancak burada verim düşük 
olmaktadır. Ancak, debi kısılırken basıncın düşmesinin 
istenmediği yerler için uygun bir yöntemdir. Ayrıca, dam-
perler sıcak gaz ile çalışan bir tesiste soğukta kalkış için 
de kullanılabilir. Eğer statik basınç sıfır ise serbest basma 
durumu olup debi maksimumdur.  Damper kısılınca sta-

tik basınç artar ve debi azalır. Damper tamamen kapalı 
konuma geldiğinde ise basınç maksimum, debi sıfır olur. 
Damper+VSD kontrol prensibi Şekil 9’da görülmektedir.

KAYNAKÇA
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Şekil 7.  Değişken Debi ve Değişken Basınçlı Sistemlerde VSD Kontrollü Sistem 

(Örneğin Havalandırma Sistemleri)

Şekil 8.  Bir Toz Toplama Sistemi Otomasyon Şeması (Örneğin Havalandırma Sistemleri)

Şekil 9. Damper+VSD Kontrollü Sistemde Karakteristik Eğriler (Örneğin Yaklaşık 
Sabit Basınç İstenilen Yakma Prosesleri, ESP Sistemleri vb. Sistemler)

Hacimsel Debi (m3/h)

Damper ile Kısma Bölgesi

Damper+Fr. İnv. Kontrolü

Fr. İnv. ile Traşlama Bölgesi

V (m3/h)
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 15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. 
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 

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




