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Kitabın ana amacı mekanizma 

tekniğini almış genç meslektaşla-

rımızın mekanizma alanında kar-

şılaşacakları olası problemlerin 

çözümüne örnek olmasıdır. Kitapta 

her bir problemin çözümü çok de-

taylı açıklanmıştır. Kitapta toplam 

101 problem bulunmaktadır. Ör-

nekler, sanayii uygulamalarından, 

kitaplardan, patentlerden ve inter-

netten alınmıştır.

Kitap dört bölümden oluşmakta-

dır. Her bölümün ilk sayfalarında 

konu kısaca genel olarak açıklan-

dıktan sonra örnek problemler yer 

almaktadır.

• Birinci kısımda, 40 örnekle ser-

bestlik derecesinin belirlen-

mesi anlatılmış ve çoğunlukla 

karşılaşılan özel durumlardan 

örnekler verilmiştir.

• İkinci bölümde konum analizi 

konusu ele alınmıştır. Örnek-

lerde çok değişik düzlemsel 

mekanizmaların ilk olarak dev-

re kapalılık devrelerinin yazılışı 

gösterilmiş, AutoCad® ve So-

lidworks® paket programları ile 

ve analitik olarak çeşitli meka-

nizmalar için konum analizini 

yapılışı gösterilmiştir. Bu bö-

lümde 34 örnek yer almaktadır.

• Üçüncü bölümde ise çeşitli 

düzlemsel mekanizmaların hız 

ve ivme analizi hem grafik hem 

analitik ve hem de yaklaşık sa-

yısal yöntemle elde edilmesi 

açıklanmıştır.

Kitap Adı:  Örneklerle 

Mekanizma Tekniği*

Yayın No:  MMO/707

Sayfa Sayısı: 394

Kitap Türü: Teknik Kitaplar

Yayın Yeri: Ankara

Fiyatı: 50 TL

• Dördüncü kısım ise 16 değişik 

dişli sistemini içermektedir. 

Düz ve planet dişli sistemleri 

ele alınmıştır.

Örneklerle Mekanizma Tekniği 

Kitabının, üniversitelerin makina 

mühendisliği bölümlerinde oku-

makta olan öğrencilerimize ve 

meslektaşlarımıza yararlı olmasını 

dileriz.

Mekanizmalar konusunda mes-

leki bilgi birikimini, ufuk açıcıı ve 

yol gösterici örneklerle hazırladı-

ğı Örneklerle Mekanizma Tekniği 

kitabı aracılığıyla Makina Mühen-

disleri Odasına kazandırıp bizlere 

sunan sayın hocamız Prof. Dr. Eres 

Söylemez’e çok teşekkür ederiz.

* Kitabımızı TMMOB Makina Mühendisleri Odası'na bağlı tüm şubelerimizden temin edebilirsiniz. https://www.mmo.org.tr/Genel-iletisim



ŞUBE SEÇİM TARİHLERİ
İki yılda bir yapılan ve 48. Dönem TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kurullarını 

belirleyecek olan Şube Genel Kurulları 81 ili kapsayan 18 Şubemizde aşağıda belirtilen 
tarihlerde gerçekleştirilecektir. 

ŞUBE ÇOĞUNLUKLU ÇOĞUNLUKSUZ

ADANA 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

ANKARA 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

ANTALYA 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

BURSA 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

DENİZLİ 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

DİYARBAKIR 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

EDİRNE 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

ESKİŞEHİR 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

GAZİANTEP 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

İSTANBUL 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

İZMİR 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

KAYSERİ 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

KOCAELİ 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

KONYA 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

MERSİN 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

SAMSUN 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

TRABZON 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020

ZONGULDAK 25-26 OCAK 2020 8-9 ŞUBAT 2020
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

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

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama
6-7 Aralık 2019 İstanbul 8 Aralık 2019

9-10 Aralık 2019 Adana 11 Aralık 2019
9-10 Aralık 2019 Trabzon 11 Aralık 2019

Asansör
10-12 Aralık 2019 İzmir 13 Aralık 2019
11-13 Aralık 2019 Adana 14 Aralık 2019
12-14 Aralık 2019 Trabzon 15 Aralık 2019

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
13-16 Aralık 2019 İstanbul 17 Aralık 2019
23-26 Aralık 2019 Ankara 26 Aralık 2019

Asansör Yetkili Servis

2-5 Aralık 2019 Diyarbakır 5 Aralık 2019
9-12 Aralık 2019 Ankara 12 Aralık 2019

14-17 Aralık 2019 Eskişehir 17 Aralık 2019
17-20 Aralık 2019 Denizli 20 Aralık 2019
26-29 Aralık 2019 Kocaeli 29 Aralık 2019
26-29 Aralık 2019 Kayseri 29 Aralık 2019
27-30 Aralık 2019 İstanbul 30 Aralık 2019

Doğalgaz İç Tesisat* 26-29 Aralık 2019 Eskişehir 30 Aralık 2019
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* 19-22 Aralık 20198 İstanbul 23 Aralık 2019

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

6-8 Aralık 2019 Bursa 8 Aralık 2019
11-13 Aralık 2019 Denizli 13 Aralık 2019
18-20 Aralık 2019 Ankara 20 Aralık 2019
19-21 Aralık 2019 Diyarbakır 21 Aralık 2019
20-22 Aralık 2019 Adana 22 Aralık 2019
25-27 Aralık 2019 İzmir 27 Aralık 2019

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (5 Gün) 19-23 Aralık 2019 Kayseri 23 Aralık 2019

Mekanik Tesisat

2-8 Aralık 2019 Ankara 9 Aralık 2019
2-8 Aralık 2019 Antalya 9 Aralık 2019

9-15 Aralık 2019 Bursa 16 Aralık 2019
16-22 Aralık 2019 İstanbul 23 Aralık 2019

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi
16-21 Aralık 2019 Adana
21-29 Aralık 2019 Ankara

Havuz Tesisatı 23-25 Aralık 2019 İzmir 25 Aralık 2019
Klima Tesisatı 11-15 Aralık 2019 İstanbul 16 Aralık 2019
Havalandırma Tesisatı 4-5 Aralık 2019 İstanbul 6 Aralık 2019

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
5-6 Aralık 2019 İzmir 6 Aralık 2019

20-21 Aralık 2019 İstanbul 21 Aralık 2019
28-29 Aralık 2019 Kayseri 29 Aralık 2019

Şantiye Şefliği
11-13 Aralık 2019 Ankara 13 Aralık 2019
14-16 Aralık 2019 Adana 16 Aralık 2019
19-21 Aralık 2019 Eskişehir 21 Aralık 2019

Temel Bilirkişilik
7-10 Aralık 2019 Diyarbakır

12-15 Aralık 2019 İzmir

Enerji Kimlik Belgesi
16-18 Aralık 2019 Antalya 18 Aralık 2019
24-26 Aralık 2019 Kayseri 26 Aralık 2019

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon 27 Aralık 2019 Kayseri

Enerji Yöneticisi Eğitimi
2-13 Aralık 2019 İzmir
9-18 Aralık 2019 İstanbul

16-27 Aralık 2019 Kocaeli
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin Aralık sayısında Etkinlik,  Sanayi Analizleri, Sonuç Bildi-
risi, Teknoloji Dünyası, Enerji, İmalat, Malzeme, İnovasyon, Kitap Tanıtımı, Eğitimlerimiz bölümle-
rine yer verilmektedir. 

İmalat bölümünde, eklemeli imalat teknolojisinin ortaya çıkışı, gelişimi diğer imalat yöntemle-
rine göre avantajlarının ortaya konulduğu “Hızlı Prototipleme Teknolojisinin Gelişimi, Çeşitleri 
ve İmalat Sektöründe Sağladığı Avantajlar” başlıklı çalışma ele alınmıştır.

Enerji bölümünde, “Asansör ve Yürüyen Merdivenlerde Enerji Tüketimi ve Verimliliği” başlıklı 
çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda artan karbondioksit emisyonları sebebiyle 
enerji verimliliği transport sistemlerinde değerlendirilmiş, kullanılan asansör ve yürüyen mer-
divenlerin enerji tüketimi ve yasal mevzuat genel itibarıyla irdelenmiş ve enerji tüketiminin 
azaltılmasına yönelik tedbirler incelenmiştir. 

Malzeme bölümünde, ısıl ve kimyasal işlemler esnasında malzemelerde oluşan artık gerilme-
lerin nasıl oluştukları, etkileri, ölçüm yöntemlerinin incelendiği “Artık Gerilmeleri Ölçme Yön-
temleri” başlıklı çalışma yer almaktadır.

İnovasyon bölümünde, gündemde ki konularından biri olan, dijital dönüşüm ve ileri üretim 
teknikleri, gelişen akıllı fabrikalarda üretim sisteminde yer alan endüstriyel robotların kullanı-
mı ilgili çalışmalar, mevzuat ve standartlar “İnsan-Robot İşbirliği: Kolaboratif Robotlar” başlıklı 
çalışmada ele alınmıştır.

Etkinlik bölümünde, Aralık ayı içerisinde, MMO Adana Şube sekreteryalığında düzenlenen En-
düstri İşletme Mühendisliği Kongre ve Kurultayı haberi ile TMMOB adına Makina Mühendisleri 
Odası sekreteryalığında Ankara’da düzenlenen Sanayi Kongresi hakkındaki haberimize ve bu 
kongrenin yayımlanan Sonuç Bildirilerine ulaşabilirsiniz.

Sanayi Analizleri bölümünde, Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan “Ekonomide Kırılganlık 
Artıyor, Sanayi Üretimi Düşüyor, İşsizlik Tırmanıyor” isimli metinin özeti ve Teknoloji Dünyası 
Bölümünde, ASME – Mechanical Engineering dergisinde yer alan “Görüş Alanını Zenginleştir-
mek” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur. 

Bu sayımızda iki yılda bir yapılan, 48. Dönem TMMOB Makina Mühendisleri Odası kurullarını 
belirleyecek olan şube genel kurul seçimlerimizin tarihlerine, Aralık ayı eğitim programına ay-
rıca Sayın Prof. Dr. Eres Söylemez tarafından hazırlanarak MMO teknik kitapları içerisinde yer 
alan “Örneklerle Mekanizma Tekniği” kitabının tanıtımına ulaşabilirsiniz.

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

Odamız ve TMMOB’yi birlik içinde koruyarak geleceğe taşıma sorumluluğu ile yeni yılınızı kut-
luyor; sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.  

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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8 ODA'DAN

YENİ YIL MESAJI

Oda Yönetim Kurulu olarak, Odamız 
ve TMMOB’yi birlik içinde koruyarak 

geleceğe taşıma sorumluluğu ile 
yeni yılınızı kutluyor; 2020 yılının 
üreten, kalkınan, hakça bölüşen, 

barış ve kardeşlik içindeki bir Türkiye 
özlemimize yaklaştıran bir yıl olması 

ve esenlik dilekleriyle saygılar 
sunuyoruz.

Sayın Üyemiz,

Bildiğimiz üzere 2019 yılında ülke-
mizde birçok olumsuz gelişme yaşan-
dı. Eskiden yaşadığımız yeni bir yıla 
girme sevincini artık toplum olarak 
yaşayamıyoruz çünkü yaşamımızı ve 
geleceğimizi etkileyen bir dizi önemli 
sorun var. Ülkemiz, halkımız ve mesle-
ğimiz mühendislik bugün birçok güç-
lükle karşı karşıya.

Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, hu-
kukun üstünlüğü sürekli çiğnenmek-
te; kamusal kaynak ve varlıklar talan 
ediliyor. Meslek alanlarımız ve meslek 
örgütlerimize yönelik saldırılar sürü-
yor. Ülkemizde gerilim ve antidemok-
ratik bir atmosfer hakim olmuştur. 
Laik sosyal hukuk devleti, demokrasi, 
yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı 
ile basın, ifade, örgütlenme hak ve 
özgürlükleri fiilen ortadan kaldırılmış 
durumdadır.

Gündemden hiç düşmeyen iş cinayet-
leri ile çocuklara ve kadınlara yönelik 
taciz, tecavüz, cinayetler ve istismarı 
meşrulaştıran yaklaşımlar arttı. Eği-
timde ve kamusal yaşamda bilim, tek-
nik, aydınlanma ve laiklik değerlerin-
den uzaklaşıldı, gericilik hâkim oldu. 
Geçim sıkıntısı, enflasyon, işsizlik, yok-
sulluk, dış borçlar ve merkezi yönetim 
bütçe açığı her geçen ay daha da arttı. 
Ekonomimiz küçülme, durgunluk ve 
kriz içinde.

Meslektaşlarımız düşük ücret, yoksul-
laşma, işsizlik, meslek dışı alanlarda 
çalışma zorunluluğu ile yüz yüze ka-
lıyor. Meslek alanlarımız, mesleki de-
netim yetkilerimiz ve kamu kurumu 
niteliğindeki Anayasal özerk meslek 
kuruluşu konumumuz zayıflatılmaya, 
mühendislik itibarsızlaştırılmaya çalı-
şılmaktadır.

Bütün olumsuzluklara karşın Odamız 

mesleki çalışmalarını direnç ve karar-
lılıkla sürdürmektedir. Oda Yönetim 
Kurulu olarak, çalışmalarımıza katkıda 
bulunan bütün üyelerimize teşekkür 
ediyoruz.

Bu vesileyle önümüzdeki zor dönem-
de Odamızı sahiplenme ve katkıları-
nızın artarak devamını diliyor, varsa 
aidat borcunuzu ödemenizi rica ve 
teşekkür ediyoruz.

Oda Yönetim Kurulu olarak, Odamız 
ve TMMOB’yi birlik içinde koruyarak 
geleceğe taşıma sorumluluğu ile yeni 
yılınızı kutluyor; 2020 yılının üreten, 
kalkınan, hakça bölüşen, barış ve kar-
deşlik içindeki bir Türkiye özlemimize 
yaklaştıran bir yıl olması ve esenlik di-
lekleriyle saygılar sunuyoruz.

 Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Ana teması “Akıllı Endüstriler ve En-
düstri-İşletme Mühendisliğinin Gele-
ceği” olarak belirlenen ve üç gün süren 
kurultayın açılış konuşmaları, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Emir Kavi, MMO Endüstri-İşlet-
me Mühendisliği Meslek Dalı Ana Ko-
misyonu Başkanı Tülay Yener ve MMO 
Başkanı Yunus Yener tarafından yapıldı.    

MMO Başkanı Yunus Yener “Tekno-
loji ve Mühendisler” başlıklı açılış 
konferansı sunumunda özetle şöyle 
konuştu:

“Mühendislik, pratik ve kuramsal tek-
nik bilgi alanlarının birleşimiyle ilgili-
dir. Pratik nosyonu, kuramda olmayanı 
ya da kuramla bütünleştirilmesi gere-
keni uygulamadan hareketle oluştu-
rur. Kuramsal bilgi pratiğin bilgisiyle 
oluşur. İyi bir mühendisin bu iki bilgi 
alanında da donanımlı olması gerekir. 
Mühendislik bilgisi, pratik ve kuramsal 
bilginin sentezidir. Ancak ikisinin top-
lamından ibaret değildir. Onların top-
lamından daha fazla özgün bir bilgidir. 

Mühendis sorunları çözüm olanakla-

I. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE 
XII. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 
Adana Şubemiz sekreteryalığında düzenlenen, I. Endüstri 
ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme 
Mühendisliği Kurultayı Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan 
Amfisi'nde 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

rıyla görebilen, hangi bilgiyi nerede 
nasıl kullanacağını bilen; amacına 
varmak için en uygun olanakları, en 
akılcı en ekonomik en verimli biçimde 
kullanabilen insandır. ”Mühendisce 
düşünmek”, “mühendisce bakmak”, 
“mühendis gibi anlamak”,  vb. mühen-
disliğe özgü bilgi ve analiz gücüne işa-
ret eden sözlerdir.

Endüstri mühendisliği de bu kapsam-
da ve yaygın bir tanımla; insanlar, mal-
zemeler ve makinelerden oluşan bü-
tünleşik sistemlerin tasarım, kuruluş 
ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Endüstri 

mühendisliği, matematik, fizik ve sos-
yal bilimlerdeki özel bilgi ve becerile-
ri mühendislik analiz, tasarım ilke ve 
yöntemleriyle birleştirerek bu sistem-
lerden elde edilecek sonuçları belirle-
meye ve değerlendirmeye çalışır. 

Endüstri mühendisliğinin bu çerçeve-
deki en belirgin özelliği, sosyal ve fi-
ziksel çevreye zarar vermeden var olan 
kaynakları en etkin şekilde kullanarak 
sistemlerin performasını optimize et-
mek üzere insan, malzeme-makine, 
finans ve bilgi süreçlerini bütünleştir-
mesi; karmaşık süreç veya sistemleri 
optimize etmesidir. 

Teknolojide söz sahibi olmak için ma-
tematik, fizik, kimya, felsefe, dil gibi 
temel bilim alanlarında donanımlı 
olmak gerekiyor. Çünkü mühendislik, 
çok yönlü becerilere sahip olmayı, sü-
rekli olarak kendini geliştirmeyi, tek-
nolojinin olanaklarından yararlanmayı 
gerektiren bir disiplindir. 

İnsanlığın bugün geldiği noktadan 
hareketle teknoloji konusuna eğildiği-
mizde, yakın çağdan itibaren yaşanan 
gelişmelerin endüstri devrimi/sanayi 
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devrimi olarak adlandırılan süreçlerin 
içindeki teknolojik gelişmelerle eş za-
manlı olduğunu görüyoruz. 

Kısaca hatırlarsak: 

Birinci sanayi devrimi üretimi su ve 
buhar gücü kullanımıyla mekanize et-
mişti. 

İkincisi elektrik enerjisiyle kitle üreti-
minin yolunu açmıştı. 

Üçüncüsü elektronik ve enformasyon 
teknolojileri aracılığıyla üretimde oto-
masyonu gerçekleştirmişti. 

Bildiğimiz üzere otomasyon; bir üretim 
alanındaki cihazların ölçme-kontrol ve 
konumlandırıcı ile izlenmesi ile göze-
timi ve denetimin yapılmasına imkân 
veren çok sayıda makine ağının en ve-
rimli şekilde çalışmasını ifade eder.

Bir tasarım ve üretim işinin insan ile 
makine arasında organize edilmesi 
olarak da tanımlanabilen ve yaşamın 
her alanına giren otomasyon ve en-
düstriyel otomasyon, bu ilişkiyi fabri-
kalara, atölyelere, binalara, tesislere, 
yani yaşamın birçok alanına etkide 
bulunmaktadır. 

Otomasyon, çeşitli elektronik makine 
ve araçların tasarımı, kurulması, bakı-
mı ve onarımı süreçlerini mühendislik 
dolayımıyla kapsamaktadır. 

Endüstriyel otomasyonda yeni kon-
sept de dördüncü sanayi devrimi de 
denilen Endüstri 4.0’dır. Akıllı üretim 
vb. ifadeler de bu çerçevede gündeme 
girmiştir. 

Endüstri 4.0 kavramı, bundan sekiz yıl 
önce, dünya imalat sanayiinin önde 
geleni ve bu sayede en fazla cari faz-
la veren ekonomisi olan Almanya’dan 
dünyaya yayılmıştır. Alman sanayicileri, 
iş ve üretim mekanlarının köklü deği-
şim geçirmesinden hareketle yeni bir 
stratejiye gerek duymuş ve bu jenerik 
ifadeyi kullanmaya başlamışlardı. 

Birçok yeni kavram da önümüze gel-
miştir. Endüstri 4.0’ın otomasyonu, 
veri değişimini, imalat sanayindeki ge-
lişmeleri kapsayan “nesnelerin inter-
neti”, “internetlerin interneti”, “öğrenen 
makineler” gibi kavramlarla iç içe geç-
miş bir kavram ve slogan olduğunu 
söyleyebiliriz. 

“Dördüncü Sanayi Devrimi” adlı bir ki-
tap kaleme alan Davos kurucusu Klaus 
Schwab bundan üç yıl önce, “önceki 
sanayi devrimlerinin aksine bu so-
nuncusu doğrusal değil üssel biçimde 
evriliyor… Bu bizim “neyi”, “nasıl” yapa-
cağımızı değil, “kim” olduğumuz fikrini 
de değişime uğratıyor” şeklinde ifade 
ediyordu. 

Bu sözler çok önemli: “Kim olduğumuz 
fikrini de değişime uğratıyor”. 

Şimdi söyleyeceklerimi bu önemli be-
lirleme eşliğinde düşünmemizi öneri-
yorum. 

Dijital teknolojiler başlığı altında robo-
tik ve yapay zeka: 3D baskı; nesnelerin 
interneti ve Blockhains burada önemli 
bir yer tutuyor. 

Robotik ve yapay zeka, insan eylem-
lerinin tekrarını sağlayan eylemler 
gerçekleşiyor. Örnekler olarak, maki-
nelerin manuel veya büro işlerini ger-
çekleştirmesi ve insanların yerini alan 
veya işbirliğine giren robotlar verile-
bilir. 

3D baskı, ince tabakaları ekleyerek 
ürünleri oluşturma tekniği oluyor. Ör-
nekleme, plastik kalıplarla üretim, ma-
kine parçaları ile yapılabilir. 

Nesnelerin interneti, dijital özelliklere 
sahip imalat sanayi ürünlerinin tekno-
lojik bir ekosistemde çalışmasını anla-
tıyor. Ürünlere yerleştirilen sensörlerin 
tüketicilere yeni hizmetler sunması ör-
nekler arasındadır. 

Blockhains ise kişiden kişiye merkezi 
olmayan şeffaf ve etkin kayıt sistemi 

olarak ifade ediliyor. Bitcoin ile baş-
layan ödeme sistemleri örnek olarak 
gösterilebilir. 

Bu teknolojik gelişme ve değişim/dö-
nüşümde: 

Rutin işler yapan, görevleri “kodlan-
maya” en müsait işçilerin ayıklanması 
öngörülüyor. 

Ve üç çeşit beceri önem kazanıyor: 

- İleri bilişsel beceriler (kompleks 
problemleri çözebilme)

- Sosyo davranışsal beceriler (takım 
çalışması)

- Beceri kombinasyonları (akıl 
yürütme-öz yeterlilik).

İşin doğasında gerçekleşen temel de-
ğişiklikler ise şunlardır: 

1. Teknoloji firmaların sınırlarını yeni-
den şekillendiriyor (işlem ve yenilik 
platformlarının yükselişi).

2. Teknoloji, iş için gereken becerileri 
yeniden şekillendiriyor.

3. Sanayi istihdamı geriliyor (% 18 
eşik noktası, Türkiye % 26,5).

4. Gelişmekte olan ülkelerde çok sayı-
da işçi düşük üretkenlikteki işlerde 
ve çoğunlukla kayıtdışı ekonomide 
çalışıyor. 

5. Artan eşitsizlikler ve sosyal medya-
da farklı yaşam tarzlarını izlemenin 
katkısıyla hayal kırıklıklarını artırı-
yor.

Görüldüğü üzere ulaşılan teknolojik 
düzey; üretim araçları, malzemeler, 
gerekli binalar vb. ile yetinmiyor; mü-
hendis emeği dâhil bütün emek gücü 
üzerinde tam bir denetim kuracak bi-
çimde bütün sosyal yaşamı belirleyici 
bir konuma yerleşiyor. 

Dolayısıyla Endüstri 4.0, akıllı üretim 
vb. konular mühendislik temelinden 
uzaklaşmaya başlamıştır. Yeni nesil 
üretim araçları, dijital teknolojiler vb. 
tek başına yeterli değildir. 
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Ne için, kim için, nasıl soruları çok 
önemlidir. 

Örneğin, İTO Başkanı, geçen günlerde, 
İş Kanunu’nun teknolojik gelişmeler 
göz önüne alınarak revize edilmesini 
ve esnek çalışmayla ilgili düzenleme 
yapılması gerektiğini belirtti. 

Bir örnek de Almanya’dan. Deutsche 
Bank ile ilgili haber başlığına dik-
kat edelim: “Operasyon 4.0: 18 bin 
çalışanını robotlarla değiştirecek”. 
(20.11.2019, https://www.haberturk.
com/operasyon-40-18-bin-calisanini-
robotla-degisti...)

Hayallerin Endüstri 4.0’a, gerçeklikle-
rin “Operasyon: 4.0”lara yöneldiği bir 
noktada bizlerin üç temel parametreyi 
gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. 

İlki, söz konusu teknolojik gelişmelerin 
nasıl ve kimler için uygulanacağı, bir 
başka ifadeyle toplumsal karşılığının 
nasıl olacağı sorunsalıdır. 

Birincisine bağlı olarak ikincisi, mü-
hendislik metotlarının piyasa faktörle-
rinden bağımsız olarak daha da önem 
kazanmasıdır. Bu bütün meslektaşla-
rımızın üzerinde düşünmesi gereken 
önemli bir konudur. 

Üçüncüsü de, konunun yalnızca tek-
nisist veya teknolojisist bir üretim ve 
hizmet bağlamı ile değil, üretim ve 
hizmetin insan odaklı ve kamusal-top-
lumsal yarar yaklaşımı ile birlikte ele 
alınması gerekliliğidir. 

Bugün dijital dönüşüm, vb. konular eş-
liğinde tartıştığımız teknoloji konusu, 
büyük uluslararası güçler arasındaki 
bir rekabet konusudur. Son tahlilde, 
insan emeğinin yerine makinelerin 
ikame edileceği bir teknolojinin büyük 
sermaye grupları tarafından sahip olu-
nacağı ve yönetileceği kurgusu üzeri-
ne inşa edilmiştir. 

Konu öyle dallanıp budaklanmıştır ki, 

bilim kurgu eserlerinden toplumsal 
yaşamın çeşitli yönlerine dek tekno-
lojinin gelişimiyle faşist/totaliter rejim 
uygulamalarının gelecekte insanlığı 
nasıl esir alacağına dek çeşitli senaryo-
lar boy göstermektedir. Hatta teknolo-
jinin bu şekilde yanlış kullanımına dair 
uygulamalara bile tanık olabiliyoruz. 

Bu noktada istihdam, üretim ve ve-
rimlilikte bir “devrim” olarak sözü edi-
len gelişmeleri dikkatli bir şekilde ele 
almak gerektiğini öncelikle belirtmek 
istiyorum. 

Üretim teknolojileri, otomasyon, 
elektronik, bilişim teknolojilerinin ola-
ğanüstü hızla gelişmesi elbette çok 
gerekli ve olumludur. 

Ancak nitelikli kolektif emek sayesinde 
sağlanan bu gelişmenin emek gücünü 
istihdam ve ücretler açısından sürekli 
düşürdüğünü de görmek gerekir. 

Biliyoruz ki bugün üretim ve büyüme 
ile istihdam ve verimlilik arasındaki 
pozitif ilişkiler kopmuştur. Sosyal refah 
devleti yok edilmiştir. 

Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
başta olmak üzere kabul etmek ge-
rekir ki, dünya genelinde ileri/yüksek 
teknoloji hamlelerine ihtiyaç vardır. 
Fakat bu ihtiyacı esasen üretim, istih-
dam ve toplumsal yarar bütünlüğün-
de tanımlamak gerekiyor. 

Diğer yandan Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu sanayisizleşme süreci ve dışa 
bağımlı ekonomi, ülkemizi teknolojiyi 
üreten değil oldukça eşitsiz koşullarda 
kullanan bir ülke durumuna düşürü-
yor. 

On yedi yıldır izlenen ekonomi po-
litikaları sanayi üretimini geri plana 
atarken; döviz üretme kapasitesi zayıf, 
toplumsal refaha katkı sağlamayan, 
gelir dağılımını daha da adaletsiz hale 
getiren rant odaklı inşaat-emlak sek-

törünü, perakendeciliği ve hizmet sek-
törlerini öne çıkarmıştır. Üretken olma-
yan bu sektörlere yöneliş, Türkiye’nin 
üretim yeteneğini zayıflatırken sanayi-
nin de hızla rekabet gücü kaybına ve 
gerilemesine yol açmıştır. 

Burada iki örnek vermek istiyorum 
Türkiye’nin bu teknolojik rekabette 
nerede olduğuna ilişkin. Birincisi 5G 
teknolojisi konusunda dünyada bü-
yük bir rekabet var ve kıran kırana bir 
“kavga” yaşanıyor bu alanda hâkimiyet 
için. Çünkü bu altyapıya sahip olan 
“büyük veri”ye hükmetme gücüne 
sahip olacak. Çin bu alanda HUAWEI 
ile öne geçmiş vaziyette ve 5G tekno-
lojisini Türkiyeli bir bilim insanının Bil-
kent Üniversitesinden Profesör Erdal 
Arıkan’ın doktora tezi üzerine POLAR 
CODE ile kurmuştur. Bu arada bizim 
vergilerden Ar-Ge teşvikleri kapsamın-
da teşvik veriliyor cep telefonu üretil-
sin diye ama markayı kaç kişi biliyor? 
İkincisi ise gene Ar-Ge teşvikleri ile ilgi-
li. Türkiye’de yatırımları olan bir Alman 
firması bir Ar-Ge projesi için program 
yapıyor; Almanya’da bütçe 45 m euro 
beklenen patent sayısı ise 3. Firmanın 
Türkiye müdürü ikna ediyor ve prog-
ram Türkiye’de 3 m euroya donanım 
giderleri de dâhil olmak üzere ger-
çekleştiriliyor. Çıkan patent sayısı 15. 
Neredeyse patent maliyeti 25 kat düş-
müş, 5 m euro, 0.20 m Euro. Patentler 
uluslararası firmaya ait ve ülke kıt kay-
naklarının nasıl kullanıldığına ilişkin iki 
örnek.

Bu nedenle ülkemizde her şeyden 
önce egemen yaklaşımın değişmesi 
gerekmektedir. Demokratikleşme eşli-
ğinde yüzünü insana, emeğe, doğaya, 
yaşama dönen bir anlayışa ihtiyacımız 
var.  

Üretim süreçlerinde mutlaka gerekli 
olan planlamayı devre dışı bırakan, 
mühendisliği itibarsızlaştıran, istihda-
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mı parçalayan, insan emeğini değer-
sizleştiren ve çalışma yaşamının dışına 
atan bir üretim, mekanizasyon, oto-
masyon ve sanayileşme tarzını redde-
den bir anlayışa ihtiyacımız var. 

Teknolojinin sömürü unsuru olarak 
kullanılmasına, insanın insan üzerin-
de hâkimiyet sağlamasına ve insanın 
hem insandan hem de ürettiği ürünler 
ve teknolojiden yabancılaşmasına yol 
açan mevcut duruma karşı alternatif 
bir yaklaşım gerekiyor. 

Teknoloji, azınlık bir insan kümesinin 
insanlığın çoğunluğu üzerinde sömü-
rüsü ve tahakkümü için değil, bütün 
insanların kendilerini yeniden üretip, 
yeteneklerini ve toplumsal refahı ge-
liştirmek için kullanılmayı bekliyor. 

Bu bağlamda teknolojik gelişmelerin 
sağladığı olanakların çalışma koşulla-
rına ve saatlerine uyarlanması duru-
munda bütün dünya değişecek, insan-
lık refaha ulaşacak; çalışma zevkli bir 
etkinlik halini alacak, herkes çalışma 
dışı boş/değerli zamanlarında kendi-
ni özgürce yeniden üretecek ve işte o 
zaman asıl üretken özgür insan tarihi 
başlayacaktır. 

Kısaca, emeği, mühendisliği, bilimi, 
tekniği, otomasyonu, sanayileşmeyi, 
planlama ve kalkınmayı yeniden ve 
toplumsal refahı egemen kılmaya yö-
nelik olarak ele almak gerekiyor. 

Unutmamalıyız ki, emeğin varoluşu 
insanın varoluşudur. Bu varoluş biçimi 
korunmalı, insanca kılınmalı ve gelişti-
rilerek geleceğe aktarılmalıdır. 

Başka bir dünya ve Türkiye’ye ulaşmak 
bu şekilde mümkündür. 

Özetle teknoloji ve mühendislik bir 
mücadele konusudur. Olumlu-olum-
suz ilişkisi/diyalektiği her konuda ol-
duğu gibi bu alanlarda da bütün çe-
lişkileri önümüze koyuyor ve gerçekte 
bize bir yol da açıyor. Bu yol insanın 

özgürleşmesi, koşullarının esiri değil 
egemeni olması ve yetkinleşmesi yo-
ludur. "

MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Emir Kavi açış 
konuşmasında özetle şöyle konuştu: 

"AKILLI ENDÜSTRİLER VE ENDÜSTRİ-
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİNİN GELECEĞİ 
ana temasıyla, 5-6 Aralık 2019 tarihle-
rinde yani bugün ve yarın, Türkiye ve 
Dünyada Dijital Dönüşümün ve Uy-
gulamalarının etraflıca konuşulacağı 
Kongremizde açılış ve kapanış konfe-
ransları hariç, toplamda 15 oturumda 
çok kıymetli çağrılı konuşmacıların 
yanı sıra, 19 sözlü bildiri ve 1 poster 
bildiri sunumu yer alacaktır. 7 Aralık 
2019 Cumartesi günü, geleceğin En-
düstri ve İşletme Mühendisliğini ve ça-
lışma alanlarını tartışacağımız Kurulta-
yımıza ev sahipliği yapmanın onurunu 
taşıyoruz. 

Son yıllarda giderek iş ortamına en-
tegre olan yüksek teknolojili, interne-
te bağlı nesneler ve artan otomasyon 
düzeyi ile birlikte oluşan yalın üretim, 
akıllı fabrika, karanlık fabrikalar kavra-
mı ve bu kavramlar etrafında endüstri 
ve işletme mühendislerinin gelecekte 
yapabilecekleri işlerin değerlendirme-
si kongremizde amaçlanmaktadır. Bu 
değerlendirme kapsamında Üniver-
siteler ile Sanayinin görüşlerini elde 
etmiş ve odamızın bakış açısını paylaş-
mış olacağız. 

Değişen üretim sistemlerinin tekno-
lojik etmenlerinin değerlendirilme-
sinin yanı sıra, endüstri ve işletme 
mühendislerinin geleceğine dönük 
oluşturacağı yeni işler ve işletmelerde 
üstleneceği yeni görevlerin belirlen-
mesi, geleceğe dönük belgelendirme 
ve imza yetkilerin tartışılması, ortaya 
çıkabilecek sosyal sorunların irdelen-
mesi açısından önemli geri bildirimler 
sunması, kurultay için amaçladığımız 
sonuçlardandır.

Endüstri ve İşletme Mühendislerinin 
(EİM) mesleki ve örgütlülük düzeyini 
gelişimine katkıda bulunacak çalış-
malar yapılması, meslek ve meslektaş 
sorunlarının, ülkenin ve toplumun 
sorunlarından ayrı düşünülemeyece-
ği gerçeğiyle, ülke gündemini takip 
ederek gündeme yönelik mesleki bil-
gi ve becerilerini toplumun yararına 
kullanmak üzere politikalar geliştiren 
odamız, kurultay ve konferanslarla 
oluşturduğu kalıcı ve mesleki birikim 
hafızasını, bugün düzenleyeceğimiz 
kongremizle bir adım daha ilerletmiş-
tir.

Günümüzde mühendislik eğitiminin 
yarısını oluşturan araçlar üniversite-
lerde, diğer yarısını oluşturan iletişim 
becerileri, sürekli öğrenme ve yet-
kinlikler ise meslek odaları, dernek-
ler ve staj gibi okul dışı çalışmalarla 
kazanılmaktadır. Endüstri ve İşletme 
Mühendislerine yönelik yetkilendir-
me çalışmalarını yürüten MMO, dün 
olduğu gibi bugün de bu yetkilerin 
yasal mevzuatlarda yer alması ve fiilen 
kullanılabilmesi için daha fazla çaba 
gösterecektir. Bu mücadeleye Oda 
üyesi Endüstri ve İşletme Mühendisle-
ri kadar henüz Oda ile tanışmamış En-
düstri ve İşletme Mühendislerinin de 
Oda örgütlülüğüne katılarak destek 
vermesi önem taşımaktadır."
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Oda Başkanı Yunus Yener açılış 
konuşmasında özetle şöyle konuştu:
"Kongremizin ana teması Bunalım, 
Sanayi ve Mühendisler’dir. Bu vesi-
leyle belirtmek istiyorum; ülkemizin 
sanayileşmesi, kalkınması ve demok-
ratikleşmesine katkı sunmak için tüm 
etkinliklerimizdeki tartışmaları ve 
deneyimleri, üretim bölgeleri başta 
olmak üzere bölgesel-yerinde saha 
araştırmalarıyla, üretim ve kent odaklı 
çalışmalarla genişlettik.

Mühendislerin yaşadığı mesleki, eko-
nomik, kültürel, siyasal ve toplumsal 

dönüşümleri yansıtmak amacıyla Oda-
mız son yıllarda farklı bölgelerde kap-
samlı araştırmalar yaptı. TMMOB Sa-
nayi Kongresi 2015 için ankete dayalı 
olarak Üretim Zincirlerinde Mühen-
dislerin Yeri ve Yaşam Koşulları/Gebze 
Havzası Örneği adlı çalışma yapıldı. 
2017 Kongresi için Ergene Havzası, Ga-
ziantep ve Konya’da Mühendisler: Fab-
rika, Toplumsal Yaşam ve Kent Dene-
yimleri başlıklı üç ayrı rapor hazırlandı.

Bu kongrede sunulmak üzere ise bu-
nalım konjonktürünü de yansıtan ve 
Türkiye genelinde anketlere dayalı 

SANAYİ KONGRESİ 2019 ANKARA'DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası 
yürütücülüğünde düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi, 
13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da İMO 
Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.
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olarak yapılan Krizin Gölgesinde Mü-
hendisler adlı rapor hazırlandı. 

Bildiğiniz gibi sanayi politikaları ile 
ekonomik gelişme ve kalkınma arasın-
daki bağlar çok güçlüdür. Ekonomik 
gelişmenin baş aktörü, bütün girdileri 
ve enerji, tarım, gıda, ulaşım gibi bir-
çok bağlantıları ile birlikte sanayidir.

Bu bağlamda sanayileşme ile kalkın-
manın; sanayileşme ve kalkınma ile de 
demokrasi veya demokratikleşmenin 
arasındaki yakın ilişkileri mutlaka kur-
mak gerekiyor.

Özetle sanayileşme uzun erimli bir 
modernleşme, demokratikleşme ve 
toplumsal kalkınma öyküsüdür, böyle 
ele alınmak durumundadır. Aksi yak-
laşımlar, toplumları tekrar bugünküne 
benzer çarpıklık ve sorunlarla yüz yüze 
bırakacaktır.

Bugünkü durumda sanayinin rafa kal-
dırıldığını, sanayileşme iddialarının 
geçmişte kaldığını görüyoruz. Bu ger-
çeği makroekonomik ve sosyal göster-
gelerde görebiliyoruz.

Bu göstergelerdeki değişimlerin orta-
ya koyduğu sonuç; üretim alanlarının 
tahrip edildiği, dış tasarruflara dayalı, 
finansal spekülasyon ve şişirilmiş de-
ğerler sistemini baz alan inşaat/beton 
odaklı büyüme yaklaşımı ile ülkemizin 
sanayileşme olanaklarından gün geç-
tikçe uzaklaştığıdır.  İmalat sanayii ve 
özel sektör üretken yatırım verileri bu 
gerçeğe işaret ediyor. 

Sanayiye dair izlenen politika, ülkemi-
zi uluslararası mal piyasalarının ucuz 
ithalat cenneti ve montaj sanayinin 
taşeron üreticisi haline getirmekten 
ibarettir.

Ekonomide olduğu gibi toplumsal 
alanda da durum kötüdür. Başta eği-
tim olmak üzere bütün toplumsal 
göstergelerin giderek dibe vurmakta 
olduğu bilinmektedir. Eğitimde bili-

min ve laikliğin tasfiye edilmesi, dinci 
dogmaların hızla yayılması, akademik 
özerkliğin yok edilmesi ve yüksek iş-
sizlik, gençliğimizi geleceksizliğe ve 
yönü belirsiz toplumsal bunalım öge-
lerine yöneltmektedir.

Bu açıdan bakıldığında; Türkiye sa-
nayileşmeden uzaklaştıkça toplum-
sal ve kültürel olarak gerilemektedir. 
Gelir eşitsizliklerinin artışı ve laikliğin 
tasfiyesi eşliğinde geri bir toplumsal 
kültürel ortam ve işsizler yığını oluş-
maktadır.

Üretim, sanayi, eğitim, sağlık, gıda, 
kültür vb. alanlarda ciddi bir gerileme 
süreci yaşanırken demokrasi, laiklik, 
hukuk, adalet, iş-aş ve insanca yaşam 
ihtiyacı daha da yakıcı hale gelmekte-
dir.

Özgürlük, demokrasi ve laiklik karşıtı 
dinci-gericiliğin egemen olduğu bir 
süreç en ölümcül oklarını ülkenin ge-
leceğine, yoksullaşan büyük kitlelere 
ve gençlerimize saplamaktadır.

Bu noktada önemle belirtmeliyiz: Ül-
kemiz sanayileşmek zorundadır!

Altını çizmek gerekiyor ki, bilimsel dü-
şünce ve üretiminin adeta yasaklandı-
ğı, eleştirel düşüncenin suç sayıldığı, 
eğitimin dinci gerileşmeyle belirlendi-
ği, kamu yararının değil rant kaygısına 
sahip azınlığın çıkarlarının esas alındı-
ğı bir siyasal rejimde sanayileşme ve 
kalkınmadan bahsetmek ve iktisadi 
hamle yapmak olanaksızdır.

İşte bu nedenle demokratikleşme ile 
ekonomik gelişmeyi, yani sanayileş-
me, adalet, hukuk, demokrasi ve la-
ikliği birbirinden ayırmıyor; bunların 
bütünlüğünü savunuyoruz.

Planlama ile kalkınmayı esas alan, tam 
istihdam, toplumsal refah ve demok-
rasi ile bütünleşen bir alternatif geliş-
tirmek pekâlâ mümkündür.

Kamu yararına planlamanın, istihdam 
odaklı, öncelikli sektörlerle ve böl-
gesel eşitsizlikleri gidermeye yönelik 
bir sanayileşmenin gerçekleşebilme-
si; demokrasinin ilke ve kurumlarıyla 
egemen olmasıyla, temel haklar ve öz-
gürlüklerin bütün boyutları ile uygu-
lanmasıyla, toplumun barış ve kardeş-
lik içinde seferber edilmesiyle olanaklı 
olacaktır."

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz açılış konuşmasında 
özetle şöyle konuştu:

"Bu yıl yirmi ikincisini gerçekleştirdi-
ğimiz Sanayi Kongresi, TMMOB’nin en 
uzun erimli kongrelerinden birisi. İlki 
1962 yılında gerçekleştirilen Sanayi 
Kongresi, tam 57 yıldır Türkiye’nin sa-
nayileşme serüveninin takipçisi olma 
özelliğini taşıyor.

Aslına bakarsanız bu serüvenin son 20 
yıllık dönemi “sanayileşme” kavramıyla 
değil, “sanayisizleşme” kavramıyla öz-
deşleşmiş durumda.

Bu yıl sanayi kongremizin teması “Bu-
nalım, Sanayi ve Mühendisler” olarak 
belirlendi. Aslında, ülkemizde yaşanan 
bunalımın sanayimiz ve mühendisler 
üzerindeki etkisini uzun yıllardır dile 
getiriyoruz.
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2 yıl önce düzenlediğimiz sanayi kong-
resinde de ekonominin sürdürülemez 
hale geldiğini dile getirmiştik. Esasen, 
iktidar bloğu da bunun farkındaydı ve 
bu nedenle 2019 yılında yapılması ge-
reken Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini 
öne çektiler.

Hükümet yerel seçimlerin de etkisiyle 
uzun süre boyunca kriz hiç yokmuş 
gibi davrandı. Yaşanan her büyük kriz-
de olduğu gibi bir kez daha dış güçleri 
sorumlu tuttu.

Devletin sosyal sorumluluklarının 
terk edilmesini, ekonomik alandan 
çekilmesini, kamusal varlık ve yatı-
rımların özelleştirilmesini, üreticileri 
korumaya yönelik uygulamaların terk 
edilmesini, ücretli kesimlerin düşük 
maaş ve kötü çalışma koşulları altında 
çalıştırılmasını, uluslararası sermaye 
hareketleri önündeki tüm engellerin 
kaldırılmasını temel alan bu politika-
lar ülkemizi düzenli olarak krizlere sü-
rüklemektedir.

1970’li yıllarda yapılan kamu yatırım-
larının yüzde 30’u sanayi sektörlerine 
yönelikti.  Neoliberal yönelimle 1980 
sonrası kamunun sanayiye yatırımı ne-
redeyse durduruldu. Kamu yatırımları 
ağırlıkla karayolu odaklı ulaştırma ve 
inşaat sektörlerine kaydırılırken sana-
yiye yapılan kamu yatırımlarının payı 
yüzde 1’in altına indi.

Kamunun sanayi yatırımlarından çe-
kilmesiyle oluşan boşluk, özel sektör 
yatırımlarıyla kapatılamadığı, dışarı-
dan gelen para rant ekonomisine yön-
lendirildiği için Türkiye hem sanayisiz-
leşme sorununu, hem de ekonominin 
tüm alanlarında dışa bağımlılığın art-
ma sürecini birlikte yaşadı.

Ülkenin dört bir tarafına yayılmış KİT 
yatırımlarının tasfiyesi, bunların yöre-
sel ölçekte beslediği özel sektöre ait 
küçük ve orta boy işletmelerin de tasfi-
yesini de beraberinde getirdi.  Anadolu 

deyim yerinde ise kurutuldu. Bölgesel 
eşitsizlikler arttı. Bugün konuştuğu-
muz sanayisizleşme sürecine girildi.

Üretimden, yatırımdan kopuk politi-
kalarla AR-GE’ye inovasyona, yerli üre-
time, ülkenin teknolojik yeterliliğini 
geliştirmeye,  teknik eğitimin niteliği-
nin yükseltilmesine gereken önem ve-
rilmedi. Mühendislik alt yapımız aşın-
dırıldı. Teknolojik bağımlılığın artması 
mühendislik hizmetlerinin de dışardan 
alınmasını ve meslek alanlarımızda iş-
sizliğin artmasını da beraberinde ge-
tirdi.

Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sitemi 
ticarileştirildi. Emeklilik yaşları yükselti-
lerek sosyal güvenlik şemsiyesi daraltıl-
dı.

Artan işten çıkarmalar, sefalet düze-
yine inen ücretler, kabaran elektrik-
doğalgaz-su faturaları, ardı ardına 
yapılan zamlarla ateş pahasına dönen 
pazarlar-marketler yalnızca buzdağı-
nın görünen kısımdır. Buzdağının al-
tındaki kısım, gelecek nesillerin ödeye-
ceği yüklü faturalarla doludur

Toplam 453 milyar dolara yükselen 
brüt dış borç stoku, ilk kez milli gelirin 
yarısını aşarak yüzde 60’ına ulaşmıştır. 
2002 yılından bu yana ülkemizin dış 
borcundaki artış yüzde 350 oranında-
dır.

Bireysel borçluluk oranı ise 2003 yılın-
dan itibaren 13 kat artmıştır. Yaklaşık 
12,5 milyon yurttaşımız borcunu öde-
yemez durumdadır. Ülkemiz dünya 

sıralamasında gelir adaletsizliğinin en 
fazla olduğu ikinci ülke haline gelmiştir

AKP’nin iktidara geldiği günden bu 
yana “hak” zemininde kopartarak “sa-
daka” anlayışına dönüştürdüğü sosyal 
politika anlayışının çöküşü, yoksulluğu 
baş edilemez bir travma haline dönüş-
türmüştür. Son dönemde birbiri ardı-
na yaşanan aile intiharları, ekonomik 
bunalımın artık toplumsal bir bunalı-
ma dönüştüğünü açıkça göstermek-
tedir.

Kamuda ve özel sektörde her türlü 
mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
lama hizmetlerini, planlama, projelen-
dirme, uygulama, denetleme işlerini 
yapan meslektaşlarımız ekonomik kriz 
koşullarından en çok etkilenen kesim-
ler arasında yer alıyor.

İşten çıkarılma tehdidini her zaman 
yanı başında hisseden ücretli çalışan 
meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk 
gözden çıkarılacaklar listesinde bulu-
nuyor. İşsizlik tehlikesi; düşük ücret-
lerle esnek, güvencesiz ve sağlıksız 
koşullarda çalışma mecburiyetinin ha-
tırlatıcısı olarak meslektaşlarımız üze-
rinde açık bir tehdit oluşturuyor.

Ücretlerimiz enflasyon karşısında gi-
derek eriyor ve yaşam standardımız 
dibe doğru çekiliyor. Sigorta primle-
rimizin gerçek ücretler üzerinden ya-
tırılmaması ile emeklilik ve sosyal gü-
vence haklarımız da gasp ediliyor.

İşsiz kalma, mühendis emeğinin de-
ğersizleşmesi ve niteliksiz işlerde is-



16

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2019  www.mmo.org.tr

tihdam edilme meslektaşlarımızın en 
önemli sorunu haline gelmiş durumda.

Nitelikli bir eğitim alan, köklü üniversi-
telerden iyi derecelerle mezun olmuş 
birçok genç meslektaşımız, mesleki, 
maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle 
geleceğini yurt dışında arıyor.

Krizin meslek alanımıza ve meslektaş-
larımıza ilişkin Makina Mühendisleri 
Odamız tarafından gerçekleştirilen 
üye profili araştırmasının sonuçları 
paylaşıldığında bu tabloyu çok net bi-
çimde göreceğiz.

TMMOB olarak 45. Genel Kurulumuz-
dan bu yana en önemli önceliğimiz, 
krize karşı emeğimize, mesleğimize ve 
haklarımıza sahip çıkmak oldu.

Gerek ücretli ve kamuda çalışan mes-
lektaşlarımızın kriz karşısında koruma-
ya yönelik kampanya faaliyetlerimizle, 
gerekse farklı meslek alanlarındaki 
üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz çalış-
taylarımızla bu konuda mümkün olan 
en geniş kesimlere ulaşmaya çalıştık.

Bu çabamızı farklı illerde yaptığımız 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları-
nın Güncel Sorunları ve Çözüm Öneri-
leri Yerel Kurultayları ile sürdürüyoruz. 
Yerel Kurultaylarımızdan elde edece-
ğimiz sonuçları, Nisan ayında gerçek-
leştireceğimiz Merkezi kurultayda hep 
birlikte tartışarak TMMOB 46. Genel 
Kurulu için somut politikalar ve çözüm 
önerileri oluşturacağız.

Sanayileşme Politikaları ve bu politi-
kaları tartıştığımız Sanayi Kongreleri 
TMMOB açısından büyük önem taşı-
maktadır. Çünkü sanayi, mesleki ola-

rak bütün mühendislik disiplinlerini 
ilgilendirdiği gibi, üretim sürecindeki 
yeriyle de bütün toplumsal yaşamı be-
lirlemektedir.

Bizler yıllardan bu yana;

Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve 
inovasyona ağırlık veren; Dış girdilere 
bağımlı olmayan, yerli yatırımcıyı ve 
yerlileşmeyi özendiren; Kamunun eko-
nomideki yönlendiriciliğini toplumsal 
yararlar doğrultusunda artıran; Sosyal 
refah-sosyal hukuk devleti anlayışını 
benimseyen; Sanayinin gelişmesini ve 
ekonomik büyümeyi en geniş toplum-
sal tabana yayan; Erişilebilir, nitelikli, 
ücretsiz sağlık, eğitim, sosyal güvenlik 
hizmetlerini öngören; Doğayla, tarihle 
ve kentle barışık; İstihdam, emek ve 
halk odaklı bir sanayileşme ve kalkın-
ma planlamasını savunduk ve bundan 
sonra da savunmaya devam edeceğiz."

Kongrenin açılış oturumunda Prof. 
Dr. Korkut Boratav Küresel Eğilimler 
ve Gelecek başlıklı bir sunuş yaptı.

Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un başkanlığını 
yaptığı Bunalımdaki Türkiye konulu 
ikinci oturumda ise Prof. Dr. Özgür Or-
hangazi Türkiye Ekonomisinin Yapısal 
Sorunları ve Kriz Dinamikleri, Mustafa 
Sönmez 2019 Krizi: Nereden Nereye?, 
Prof. Dr. Aziz Konukman Plansız, Sahip-
siz Bir Kalkınma Planı Örneği: 11. Kal-
kınma Planı başlıklı bildirileri sundular. 

Dr. Oktay Küçükkiremitçi’nin 
Türkiye’de Sanayinin Genel Görünü-
mü konulu bildiriyi sunduğu üçüncü 
oturumdan sonra, Sektör Raporları 
başlıklı dördüncü oturumda MMO ve 

TMMOB’ye bağlı diğer Odalardan ge-
len raporların sunuşu yapıldı.

Kongrenin ikinci günü ise MMO’nun 
hazırladığı Kriz ve Mühendisler baş-
lıklı anket araştırması sonuçları; Prof. 
Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Doç. Dr. 
Serkan Öngel, Kaya Güvenç ve Meh-
met Atilla Güler’in katıldığı oturumda 
ele alındı. Bu oturumun ardından yö-
netmenliğini Doç. Dr. Çiğdem Boz’un 
yaptığı İktisatçı belgeselinin gösteri-
mi yapıldı. Sonraki oturumda Prof. Dr. 
Hayri Kozanoğlu video konferans yön-
temi ile Teknoloji ve Toplum konulu bir 
sunum yaptı.

İkinci günün son oturumu, MMO Baş-
kanı Yunus Yener başkanlığında yapı-
lan ve Teknolojik Gelişmeler ve Emek 
başlığı altında; Prof. Dr. Erinç Yeldan 
Küresel Ekonomide Kriz ve Sonrası, 
Prof. Dr. Serdal Bahçe Emeğin Yeni 
Topografyası ve Kapitalizmin Yeni Fay 
Hatları, Aslı Aydın Robotik Üretim ve 
İstihdam, Dr. Özgür Narin Sanayi 4.0 ve 
Yapay Zekanın Toplumsal Sınırları ve 
Olanakları başlıklı bildirileri sundular.

Kongreye sunulan bildiriler de kongre-
nin ardından kitap olarak basılarak ka-
muoyunun kullanımına sunulacaktır.
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17SONUÇ BİLDİRİSİ

SANAYİ KONGRESİ 2019 SONUÇ BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

Kongrede, ülkemizin içinde bulun-
duğu ekonomik, sosyal ve siyasi kon-
jonktürün katmanlı bir bunalımı işaret 
ettiği ifade edilirken, bu bunalımın 
özelde sanayi ve mühendisler üzerin-
deki etkileri tüm boyutlarıyla tartışıldı. 
İki gün süren kongre, Prof. Dr. Korkut 
Boratav’ın Kapitalizmin Eğilimleri ve 
Gelecek başlıklı sunumu yaptığı açılış 
oturumu ile başladı. Dünyanın sınıf ha-
ritası, neoliberalizmin hakimiyeti, dün-
ya emek piyasasındaki eğilimler, bu 
eğilimlere verilen tepkiler ve yol açtığı 
bölüşüm sonuçlarının siyasete yansı-
ması bu oturumda ele alınan başlıca 
konular idi. “Bunalımdaki Türkiye” baş-
lıklı oturumda Türkiye’deki egemen 
“büyüme” modelinin yol açtığı sorun-
lar, ekonominin yapısal sorunları, kriz 
dinamikleri, 2019 krizi ve 11. Kalkınma 
Planı irdelendi. “Türkiye’de Sanayinin 
Genel Görünümü” oturumunda krizin 
tanımı, Türkiye’nin yakın dönem kriz 
güncesi ve 1998 sonrası ekonomi, bü-
yüme, GSYH ile sanayinin sektörler ba-
zında makro ve mikro analizlerine yer 
verildi, ülke karşılaştırmaları yapılarak 
dünden bugüne kapsamlı bir sanayi 
portresi ortaya çıkarıldı. Bu oturumu 
takiben TMMOB Tekstil Mühendisleri 

Odası ve TMMOB Elektrik Mühendis-
leri Odası tarafından hazırlanan ilgili 
sektör raporları paylaşıldı. 

İkinci günün ilk oturumunda, TMMOB 
adına Makina Mühendisleri Odası ta-
rafından hazırlanan ve Türkiye gene-
linde birçok sektörden mühendislerle 
anket çalışmasına dayanan “TMMOB 
Üye Profili Araştırması: Krizin Gölge-
sinde Mühendisler” isimli araştırmanın 
bulguları paylaşılırken, 2009 yılında 
yapılan “TMMOB Türkiye’de Mühen-
dis-Mimar-Şehir Plancısı Profil Araştır-
ması” ve daha önce MMO tarafından 
farklı kentlerde (Gebze, Ergene hav-
zası, Gaziantep ve Konya) lokal olarak 
aynı yöntemle hazırlanan Oda rapor-
ları ile karşılaştırılması yapıldı. Daha 
sonra toplumcu iktisatçılarla yapılan 
söyleşileri içeren “İktisatçı” belgese-
linin gösterimi yapıldı. Hızlanan tek-
nolojik gelişmeler ve farklı alanlara 
yansımaları, Teknoloji ve Toplum baş-
lıklı oturumda ele alınırken, ekonomik 
büyüme, sınıflar ve emek üzerinde 
teknolojinin etkileri son oturumda ele 
alındı. 

Kongrede yapılan bazı saptamalar 
özet olarak aşağıda kamuoyunun bil-
gisine sunulmaktadır.

Dünya ekonomisi topyekûn bir dur-
gunluk aşamasından geçerken; bu 
durgunluk eşitsizliği sanayisizleşmeyi, 
yüksek işsizliği, yoksulluğu, sert kemer 
sıkma programlarını da beraberinde 
getiriyor. Bu süreçle birlikte kapitaliz-
min bu sorunlara yanıt verme kabiliye-
tinin kalmadığı açık bir şekilde görü-
lüyor. Kapitalizmin bu yeni durgunluk 
evresi emperyalist işgal ve savaşlar ile 
ticaret yahut kur savaşları adı altında 
tehditlerin yükseldiği, devletler arası 
ilişki ve çelişkilerin yeniden belirlen-
diği bir döneme işaret ediyor. Kapi-
talizmin neoliberal döneminin tam 
tahakkümünün sonucu olarak dünya 
genelinde sınıf ve bölüşüm haritala-
rındaki görülen gelişmeler, oluşan bü-
yük eşitsizlikler, üçüncü dünya tarımı-
nın ticarileşmesi, göçmen yığınlarının 
artışı ve finans kapitalin desteğini alan 
faşist iktidarlar söz konusudur. Mevcut 
dünya durumu köklü bir halkçı top-
lumcu değişim mi, çürüme ve çöküş 
mü sorusunu önümüze koymaktadır. 

Özünde bir toplumsal ilişkiyi temsil 
eden sermaye ve teknoloji de bu ko-
şullar altında şekillenmektedir. Sundu-
ğu önemli katkılarla yaşamı kolaylaştı-
ran bir etkisi olan teknolojik gelişme, 

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) sekretaryalığında düzenlenen 

TMMOB Sanayi Kongresi 2019, 13-14 Aralık 
2019 tarihlerinde Ankara‘da İMO Teoman 

Öztürk Konferans Salonu‘nda başarıyla 
gerçekleştirildi. 1962 yılından bu yana 

yapılan, 1987 yılından itibaren geleneksel 
olarak iki yılda bir düzenlenen sanayi 

kongrelerinin yirmi ikincisi “Bunalım, Sanayi 
ve Mühendisler” ana temasıyla düzenlendi. 
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kapitalist tahakküm altındaki koşullar 
dikkate alındığında dünyada dibe doğ-
ru bir yarışı ortaya koymaktadır. Günü-
müz kapitalizmi koşullarında gerçekle-
şen teknolojik gelişme, bugün işçilere, 
emekçilere denetimsizleştirilmiş, ku-
ralsızlaştırılmış, düşük ücret ve soysal 
haklardan yoksun bir enformel çalışma 
yaşamı dayatmaktadır. Bu kapsamda, 
teknolojik ilerlemenin hız kazandığı 
günümüzde teknolojinin ekonomiyi, 
toplumları nasıl etkileyeceği tartışma-
sındaki anahtar konunun mülkiyet so-
runsalı olduğu ve teknolojinin insanlık 
yararına kullanımının bir mücadele ko-
nusu olduğu unutulmamalıdır. 

Önceki krizlerden ders alınmamışça-
sına finans ve imar rantlarına dayalı 
balonlaşma neredeyse tüm ekonomi-
lerde yaygın bir şekilde yer almaya de-
vam ederken, reel ekonomilerden ko-
puş gün geçtikçe hızlanıyor, aşılması 
zorlaşacak yeni bunalım ihtimallerini 
büyütüyor. 

Ülkemizde de üretim alanlarının tah-
rip edildiği, dış tasarruflara dayalı, 
finansal spekülasyon ve şişirilmiş de-
ğerler sistemini baz alan inşaat ve rant 
odaklı büyüme stratejisi, her geçen 
gün ülkemizi sanayileşme olanakların-
dan uzaklaştırıyor. 

Türkiye, makro ekonomik ve sosyal 
verilerden de izlenebileceği gibi bir 
bunalım süreci içindedir. Son 17 yıldır 
uygulanan sanayisiz, istihdamsız, ran-
ta ve borçlanmaya dayalı, dışa bağım-
lılığı gittikçe pekiştiren ekonomi poli-
tikaları, bu bunalımın temel nedenleri 
arasındadır. İstihdamın niceliksel de-
ğişiminin yanında niteliksel olarak ya-
şanan bozulmaya, ekonomik ve sosyal 
haklarda ciddi bir gerileme ile yaygın 
işsizlik ve yoksulluk eşlik etmektedir. 
Bu gelişmelerle birlikte, aynı zaman-
da Türkiye ekonomisini kalkınmacı bir 
yola sürükleyecek istihdam potansiye-
li de önemli ölçüde tahrip edilmiştir.

Ülkemizin kalkınmacı anlayıştan ve  
planlama pratiğinden uzak yönetildi-
ğinin bir göstergesi de 11. Kalkınma 
Planı ile 2019 yılına ait OVP, OVMP, Yıllık 
Program ve Bütçe gibi belgeler arasın-
daki bağın koparılmış olmasıdır. 11. 
Kalkınma Planı henüz ortada yokken 
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı 
yayımlanmış, OVP ve 2019 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu da 5018 Sayılı 
Kanun’u ihlal ederek 2018’de geçerlili-
ği sona eren 10. Kalkınma Programı’nı 
referans göstermiştir. Mevzuata aykı-
rı olarak 8 ay gecikmeli 11. Kalkınma 
Planı’nın yokluğu ortamında başta 
Plan ve Bütçe Komisyonu olmak üze-
re TBMM Komisyonlarına bu dönem 
boyunca havale edilen tüm yasal dü-
zenlemeler hükümsüz hale gelmiştir. 
Kamu/toplum yararı ilkesini hiçe sa-
yarak, katılımcılıktan uzak bir anlayış-
la hazırlanan ve piyasacı niteliği ağır 
basan bu “plan” özü itibariyle kalkın-
ma paradigmasından yoksun, çevre 
sorunlarına ve toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğine duyarsız, plansız, sahipsiz bir 
plan örneği olmuştur. Ayrıca planlama 
pratiğinde bir ilk yaşanmıştır. Plana yö-
nelik hazırlanan özel ihtisas komisyonu 
raporları bu kez kamuoyu ve TBMM ile 
paylaşılmamıştır. Böylece ilk kez, bu ra-
porların Planda yer alan politika, hedef 
ve stratejilerin belirlenmesine ne tür 
bir katkı sağladığı saptanamamıştır.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuru-
luşları listesinin büyük bir bölümü 
özelleştirilen eski KİT’lerden, 1930’lu 
yıllardan itibaren devlet teşvikiyle ku-
rulan sanayi kuruluşlarından ve dış 
yatırımcılardan oluşmaktadır. Bu lis-
tede AKP döneminde kurulan tek bir 
sanayi kuruluşu yoktur. Türkiye’nin en 
zengin insanları listesinin büyük bir 
çoğunluğu ise AKP döneminde yükse-
lişe geçenlerden oluşmaktadır. Son 20 
yılda ülkede sanayi yatırımları durmuş, 
tüm zenginlik hizmet, finans, inşaat ve 
gayrimenkul sektörlerine aktarılmıştır.

1970’li yıllarda yapılan kamu yatırım-
larının yüzde 30’u sanayiye yönelik-
ti.  Neoliberal yönelimle 1980 sonrası 
kamunun sanayiye yatırımı neredeyse 
durduruldu. Kamu yatırımları ağırlık-
la karayolu odaklı ulaştırma ve inşaat 
sektörlerine kaydırılırken sanayiye ya-
pılan kamu yatırımlarının payı yüzde 
1’in altına indi. 

Sanayi sektörünün lokomotifi olan 
imalat sanayindeki gerileme sanayisiz-
leşmenin göstergelerinden biridir. Bir 
diğer gösterge sınai yatırım yokluğu; 
bir diğeri de yakın tarihlere kadar ülke 
kalkınmasının temel direkleri olan 
kamu sanayi kuruluşlarının özelleşti-
rilerek tasfiye edilmiş olmasıdır. Ara 
girdileri dışarıdan ithal etmeye dayalı 
politika dışa bağımlığa ve fason üreti-
me dayalı, zayıflayan bir sanayi yapısı 
ortaya çıkarmaktadır. 

Nominal USD üzerinden analiz yapıl-
dığında, üretimin ithalata bağımlılığı 
2003-2018 döneminde belirgin bir 
şekilde yükseldiği; ithalatta ara malı 
ve hammadde payının yüzde 68,0’den 
yüzde 72,2’ye yükseldiği görülmekte-
dir. 1996-2002 döneminde 140 milyar 
USD açık veren hammadde/ara malla-
rı dış ticareti, 2003-2010 arasında 469 
milyar USD’ye; 2011-2018 döneminde 
740 milyar USD’ye; 2003-2018 gene-
linde toplam 1,2 trilyon USD’ye ulaşa-
rak toplam dış ticaret açığının temel 
nedenini oluşturmuştur. 

Üretim yönünden GSYH incelendiğin-
de tarım sektörünün payının 1998’deki 
yüzde 12,5 düzeyinden sürekli düşüş 
gösterdiği ve 2018’de yüzde 5,8’e; ima-
lat sanayinin 1998’deki yüzde 22,3’lük 
düzeyden 2018’de yüzde 19,0’a gerile-
miş olduğu ve payı belirgin bir şekilde 
artan sektörün inşaat sektörünün gös-
terdiği önemli büyüme oranları saye-
sinde hizmetler olduğu görülmektedir. 

2003-2018 döneminin ortalama yıllık 
GSYH büyüme oranı yüzde 5,6 iken in-
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şaat ortalama yıllık yüzde 9,5 oranında 
büyümüş; tarım yüzde 2,8 ve eğitim 
yüzde 4,7 yıllık ortalama büyüme ile 
ortalama yıllık GSYH büyümesinin al-
tında kalmıştır. 

Kriz dönemlerinde veya bir yıl sonra-
sında en fazla etkilenen sektörün tarım 
olduğu görülmekte; sanayi ve imalat 
sanayi genellikle daralma reaksiyonu 
göstermekte, inşaat da küçülmektedir. 
Fakat 2008-2009 sonrasında inşaatın 
yarattığı katma değer büyük artışlar 
göstermiş ve tarımın üzerine çıkmıştır.

Reel birim işgücü maliyetleri ve işçi 
başına ücret ödemelerinin işçi başına 
GSYH’ye oranı 1990’lı yılların başların-
dan itibaren sürekli düşüştedir. Sanayi 
istihdamı 2005-2019 döneminde dal-
galı bir şekilde sürekli düşmektedir. 
Asgari ücretle çalışanların oranı özel-
likle 2009 sonrasında sürekli artmıştır. 
14,5 milyon sigortalı işçinin üçte ikisi 
asgari ücret ya da yakın düzeyde ve 
toplam ücretlerin ancak yüzde 28,4 
düzeyinde pay almaktadır. Emek ve-
rimliliği endeksi 1988’den itibaren sü-
rekli artmış, ücret endeksi ise 1990’lı 
yılların başından itibaren sürekli düşüş 
göstermiş ve verimlilik endeksinin an-
cak yarısı düzeyinde kalmıştır. 

İmalat sanayinde 2009-2018 döne-
minde üretim endeksi yüzde 95 artış 
gösterirken, çalışılan saat başına emek 
verimliliği endeksi yüzde 34, çalışılan 
saat başına reel ücret endeksi ise yüz-
de 33 artmıştır. Dönem genelinde reel 
ücret artışının üretim endeksi artışının 
çok altında kalması yanı sıra emek ve-
rimliliği endeksinin de altında kaldığı 
görülmektedir. İmalat sanayinde işçi 
ücretleri kendi yarattığı verimlilik ka-
dar (hatta dönem genelinde çoğun-
lukla onun da altında) bir reel artış 
göstermiş ve ücretler aleyhine bir bö-
lüşüm sorununu işaret etmiştir. 

Ekim 2018’de başlayan ekonomik 
krizin nicel olarak sonlandığı iktidar 

çevreleri tarafından ve resmi kurum-
larca ifade edilmektedir. Milli gelir ve 
enflasyon hesaplama yöntemleri baş-
ta olmak üzere şeffaflıktan uzak olan 
iktidarın krizin atlatılmasında devletin 
nihaî tüketim harcamalarını, üretim 
yönünde ise esasen inşaat yatırımla-
rını ve özellikle “kullananın bedelini 
ödeyeceği, yeterince kullanılmazsa 
bedelini devletin ödeyeceği” Kamu 
Özel İşbirliği kapsamında havaliman-
ları, otoyol, köprü ve şehir hastaneleri 
gibi büyük altyapı projelerine ağırlık 
verdiği görülmektedir. Oysa sadece 
milli gelir büyümesi bile, kendisine eş-
lik etmeyen istihdam ve sanayi üretimi 
verileri ile krizin aşılamadığını ortaya 
koymaktadır. Bu haliyle ekonominin 
durumu, uzun erimli bir toplumsal bu-
nalıma işaret etmektedir. 

Mühendisliğin ve meslektaşlarımızın 
geçirdiği değişim de bu sürece eşlik 
etmektedir. Mühendisliğin işlev ve ira-
desi sınai ve kırsal kalkınma paradig-
masından koparılarak en aza indiril-
miş; itibarsızlaştırma, değersizleştirme 
egemen politika olmuştur. Bugün mü-
hendisliği, sanayileşmeyi, kalkınmayı 
dışlayan; doğal ve kültürel varlıklar 
üzerinden sermaye birikimini iktidar 
çevresine yönlendiren rant sistemi ve 
yoğun sömürüye dayalı çalışma rejimi 
tüm emekçiler gibi meslektaşlarımızı 
esnek-güvencesiz çalışma koşullarına 
mahkum etmekte, işsiz bırakmakta 
veya meslek dışı alanlarda çalışmaya 
yöneltmektedir. 

2019 yılının ikinci yarısında yapıla-
rak kongremize sunulan TMMOB Üye 
Profili Araştırması: Krizin Gölgesinde 
Mühendisler adlı çalışmanın işaret 
ettiği üzere her iki mühendisten biri, 
mühendis asgari ücretinin altında ça-
lışmakta; kriz nedeniyle ücret düşür-
me bütün bölgelerde yaşanmakta; her 
üç mühendisten ikisi kriz nedeniyle 
sosyal faaliyetlerini azaltmak zorunda 
kalmaktadır. Her iki mühendisten biri 

borçludur. Çalışan mühendislerin yüz-
de 54’ü değişik zaman aralıklarında 
işsiz kalmış; mühendislerin neredeyse 
yarısının kendisi veya birinci derece 
yakınları kriz nedeniyle işini kaybet-
miştir. Düşük ücretli mühendislerin ça-
lıştıkları fabrikalarda işten çıkarmalar 
daha yoğundur. Meslek dışı alanlarda 
çalışma yaygındır. İşiyle ilgili güvence-
gelecek kaygısı duyan meslektaşları-
mızın oranı yüzde 62,5’tir. 

Resmi verilere göre toplam 7 milyon 
676 bin yüksekokul mezunu işgücü-
nün 1 milyon 162 bini mühendis-mi-
mardır. Yüksekokul mezunu işsizliği 
951 bin kişidir ve bunun 130 bini (yüz-
de 13,66’sı) mühendis-mimar meslek-
taşlarımızdır. 

Oysa mevcut tablonun aksine sanayi-
leşme ve kalkınma köklü bir toplumsal 
dönüşümü ifade eder. Sanayileşme ve 
kalkınmanın bütünsel birliği istihdam 
ve toplumsal refah sorunu ile birlikte 
eğitim, barınma, ulaşım, sağlık, gıda, 
hukuk ve çevre sorunlarını da çözme-
yi hedefler. Bu nedenle atılması gere-
ken öncelikli adımları şöyle sıralamak 
mümkündür: 

• Emperyalizme ve dış girdilere 
bağımlı; neoliberal, rantçı, usul-
süzlükler ve yolsuzluklar üzerine 
oturtulmuş ekonomi reddedilmeli, 
cumhuriyetin ilerici kazanımlarını 
benimseyen, laiklik ve hukukun 
üstünlüğünü temel alan, eşitlikçi, 
özgürlükçü, adil ve demokratik bir 
rejim inşa edilmelidir. 

• Ekonominin ve toplumsal yaşamın 
bütününde kamusal üretim, hiz-
met ve denetim perspektifi hızla 
benimsenmelidir. 

• Planlı kalkınma yaklaşımının be-
nimsendiği, tam istihdam ve top-
lumsal refah odaklı üretken bir 
ekonomik model oluşturulmalıdır. 
Üretimin ithal bağımlılığını azalta-
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cak ve ulusal katma değer zincirini 
kesintisiz sürdürmeyi sağlayacak 
akıl ve bilim temelli bir üretim/sa-
nayi plânlamasına ihtiyaç vardır. 

• Doğru bir ekonomik modelin oluş-
turulmasının yolu başta ekonomik 
durumun doğru analiz edilebilme-
sinden, doğru tespitin ve teşhisin 
yapılabilmesinden geçmektedir. 
Bunun için gerçeğe en yakın veri-
lere ulaşmayı amaç edinen bir he-
saplama sistemini, şeffaf bir anla-
yışla kamuoyu ile paylaşmayı görev 
edinen bağımsız bir kuruma ihtiyaç 
vardır. 

• Türkiye’nin toplumsal gereksinim-
lerini ve kamu girişimciliğini temel 
alan sabit yatırımlar desteklenmeli, 
ulusal tasarruf oranları yükseltilme-
lidir. Yüksek ve orta-yüksek tekno-
lojili üretim esas alınmalıdır. 

• Doğanın, kültürel varlıkların ko-
runmasını içeren bir modelin inşa 
edilmesi, bu modelde karbon sa-
lınımlarının en aza indirilmesini 
amaçlayan mühendislik faaliyetle-
rinin içerilmesi amaçlanmalıdır. 

• Türkiye kişi başına milli gelirinin 
(2015’de 10,949, 2018’de 9,693 
USD) karşılaştırılan OECD dahil 36 
ülke ortalamasının (2015’de 28,464 
USD) çok altında kaldığı ve istih-
dam, tarımdan gelir elde eden kişi 
sayısı, ülke nüfusunun artış hızı, 
düşük gelir düzeylerinde temel ih-
tiyaç olan beslenme giderleri pa-
yının yüksekliği, tarım ürünlerinin 
arz yetersizliği nedeniyle yükse-
len fiyatının geniş halk kesimlerini 
etkileyen enflasyonist baskısı vb. 
faktörler dikkate alındığında, tarım 
sektörünün hasılasının artırılması 
gerekliliği ortadadır. Yalnızca gıda 
arzı yeterliliği ve güvenliği açısın-
dan değil, tarımsal girdi kullanan 
ve ülke ekonomisinde önemli bir 
ağırlığa sahip olan imalat sanayi 
sektörlerinin (gıda, içecek, deri ma-
mulleri,  tekstil gibi) girdi ihtiyacını 

temin etmek açısından da kişi başı 
tarımsal hasılanın artırılması ve ta-
rım sektörüne kamusal bir bakış 
açısıyla önem ve destek verilmesi 
gereklidir.

• Toplumsal gelişme ve refah için 
gelirin adil paylaşımı sağlanmalı-
dır. Bu nedenle sanayinin kesintisiz 
olarak gelişmesi ve yüksek katma 
değer üretmesi önemlidir. 

• Mevcut Ar-Ge teşviklerinin, ulusal 
kaynakların (mali ve yetişmiş insan 
boyutlarıyla) yerli ve yabancı ulus-
lararası tekellere “Ar-Ge Desteği” 
kaleminden kaynak aktarım aracı 
olarak kullanımı dışında başka bir 
anlamı bulunmamaktadır. Genel 
bir sanayileşme stratejisi ve pla-
nına dayanan, etkinliği/verimliliği 
belirgin, toplumsal yarar ölçütle-
rine göre oluşturulmuş bir planın 
önceliklerine göre ölçülebilen bir 
Ar-Ge stratejisi oluşturulmalıdır. Bu 
strateji, yerli yeni teknolojilerin ge-
liştirilmesini, kamusal bir merkezi 
plan çerçevesinde ve içinde yaşanı-
lan topluma hizmeti esas alacak ka-
musal Ar-Ge kuruluşları aracılığıyla 
hayata geçirilmelidir. 

• Tüm bunların yanında, bölgesel 
dengesizliklerin kaldırılmasına dö-
nük, istihdam odaklı sektörlerin 
geliştirilmesini içeren, teknoloji yo-
ğun ürünlerin imalattaki paylarının 
artırılmasını amaçlayan politikalar 
egemen olmalıdır. 

• Taşeronlaşma kaldırılmalı, güven-
celi çalışma ortamı sağlanmalı, 
ücretler insan onuruna yakışır bir 
seviyeye getirilmeli; kıdem tazmi-
natları güvenceye alınmalıdır.

• Bir ülkenin kalkınabilmesinin temel 
taşı, bilimsel, özgür, laik ve demok-
ratik bir eğitim ile yoğrulmuş genç-
liğidir. İlköğretimden üniversiteye 
bilimi müfredattan silen, eğitimi 
gericileştirip siyasallaştıran, aka-

demik özgürlüğü ortadan kaldıran 
çağ dışı anlayışa son verilmeli, bi-
limsel, laik ve demokratik bir eğitim 
egemen olmalıdır. 

• Üniversitelerde verilen mühendis-
lik, mimarlık, şehir plancılığı eğiti-
mi, değişen ve gelişen teknolojilere 
uygun hale getirilmeli, üniversite-
lerdeki ilgili bölümlerin sayısı ülke 
ve ilgili sektör ihtiyaçları doğrul-
tusunda planlı olarak yeniden ele 
alınmalıdır. 

• Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çö-
zülemediği hiçbir ülke demokratik-
leşemez. Bugün eğitimi ve kadın-
ları merkeze alan bir gericileşme 
toplumun tüm alanlarını kuşat-
maktadır. Bu kuşatmayı kaldırmak 
toplumumuzun öncelikli görevi ve 
sorumluluğu olmalıdır. 

Kamu/toplum yararına planlama, is-
tihdam odaklı, öncelikli sektörlerde 
bölgesel kalkınmaya yönelik sanayi-
leşmenin gerçekleşebilmesi; demok-
rasinin ilke ve kurumlarıyla egemen 
olduğu, temel haklar ve özgürlüklerin 
bütün boyutları ile uygulandığı, top-
lumsal barışın sağlandığı bir ortamın 
oluşturulması ile olanaklıdır. Demok-
rasi ve kalkınmanın, bütünleşik ve 
birbirini geliştiren olgular olduğu bi-
linmelidir. 

Bizler mühendis, mimar, şehir plancı-
ları olarak, birliğimiz TMMOB‘nin gele-
neksel antiemperyalist, demokrat, ka-
mucu-toplumcu, halktan ve emekten 
yana çizgisi doğrultusunda, yukarıda 
genel hatları çizilen planlı kalkınma ve 
sanayileşme amacı yanında, özgürlük-
çü, demokratik, barış içinde bir arada 
yaşamı esas alan başka bir Türkiye ve 
başka bir dünya için mücadelemi-
zi sürdüreceğimizi, TMMOB Sanayi 
Kongresi 2019 dolayısıyla bir kez daha 
kamuoyuna açıklarız. 

 TMMOB 
 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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EKONOMİDE KIRILGANLIK ARTIYOR, SANAYİ 
ÜRETİMİ DÜŞÜYOR, İŞSİZLİK TIRMANIYOR (53)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 53'ün tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet
Zaten kırılgan bir halde olan ve bir yıla yakındır küçülme sürecinde olan Türkiye ekonomisi, savaş iklimi ile yeni bir türbülans yaşadı. 
Dolar ve Euro karşısında Türk Lirası’nın sert düşüş göstermesi ve Türkiye’nin risk katsayısının (CDS) hızla yükselmesi, bir süredir ifade 
edilen krizden çıkış umutlarını zayıflatmışa benziyor.

Özellikle Hazine’nin büyüyen açıklarının, savaş harcamaları ile daha da artacağı, kamu borçlanma ihtiyacının tırmanmasıyla, büyü-
meye ayrılabilecek kaynakların azalacağı endişesi de öne çıkıyor.  

Döviz fiyatlarının yükselmesi ve risk priminin artması, Merkez Bankası’nın bir süre önce başlattığı faizleri indirme hevesine de son 
vermiş bulunuyor.24 Ekim’de toplanacak Merkez Bankası Para Kurulu, savaşın estirdiği soğuk hava yüzünden yeni bir faiz indirimine 
gitmek yerine, faizleri artırmak zorunda kalabilir de. 

Artan döviz fiyatı, ithalatı yeniden pahalandırıp düşme sürecine girdiği söylenen enflasyonu tekrar yukarı doğru kıpırdatacak bir et-
ken olacak. Enflasyon konusunda döviz kuru tarafından gelebilecek olumsuzluğa, sorunları yerinde duran tarım kesiminden gelecek 
olan sorunlar eklenirse, çift haneli yüzde 15 dolayına ulaşacak bir enflasyon ile Türkiye boğuşmak zorunda kalabilir.

2019 Ağustos ayında imalat sanayisinde görülen düşüş, Ekim ve sonrasında da yaşanabilir. 

Ağustos’ta gözlenen yüzde 3,3’lük düşüş, alt sektörlere göre analiz edildiğinde, inşaatın sanayideki uzantısı olan alt dallarda gerile-
me öne çıkıyor.  Özellikle inşaata girdi veren alt sektörlerde üretim düşüşü dikkat çekici. İnşaatın en erken krize giren ve henüz 2018 
üçüncü. çeyrekte yüzde 6’ya yakın daralan alt sektör olduğu hatırlardadır. 

İnşaata girdi veren seramik, çimento gibi taşa toprağa dayalı sanayilerin en sert düşüşü yaşadıkları görülmektedir. Bu alt daldaki yıl-
lık üretim düşüşü 2019 Ağustos ayında bir yıl öncesine göre yüzde 16’yı aşmıştır.  Yine inşaatla ilgili demir-çelik, sektörünü içeren ana 
metal sanayiinde yüzde 10 gerileme dikkat çekmektedir.  Yanı sıra dayanıklı mallarda, mobilya, otomotiv, beyaz eşyada da önemli 
üretim gerilemeleri sürüyor.

İşsizlik ve istihdamda da bir iyileşme yaşanmıyor, tersine savaş ikliminin bu sorunu ağırlaştırmasından endişe ediliyor. Mevsim et-
kisinden arındırılmış olarak bakıldığında, işsizlik oranı Temmuz ayı itibarıyla yüzde 14,3 olurken, işsiz sayısı son 12 ayda 1,2 milyon 
dolayında arttı ve 4,7 milyona yaklaştı. Bunların iş arayan işsizler olduğu, iş aramaktan umudunu kesmişleri içermediği tekrar hatır-
latmalı. 

Askeri harekâtın kamu maliyesini daha bozması da olası. Kamu borç stoku tırmanmaya devam ederken borcu çevirmede de önem-
li güçlükler kapıda görünüyor. 2020 yılında geri ödenecek iç borç miktarı şu anda tahminen 300 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. 
2020’de askeri harcamaların devam etmesi halinde yüzde 2 dolayında faiz dışı açık verilmesi ve oradan da 90 Milyar TL kadar bir 
ek finansman açığı ortaya çıkması olasıdır. Dış borç tamamen yine dış borçla yenilense de, çevrilmesi gereken iç borç bu durumda 
390-400 Milyar TL’ye çıkıyor. Yani neredeyse aylık ortalama 33 Milyar TL söz konusu. Oysa toplam iç borç stoku Ağustos ayı sonunda 
692 Milyar TL idi. Yani toplam iç borcun yüzde 60’ına yakın bir tutarı 2020 yılı içinde çevrilmek zorunda. Bu da Hazine’nin, bankaları 
piyasaya kredi açmak yerine kendisini finanse etmeye zorlaması anlamına gelecek.

Türkiye, ABD, Avrupa Birliği, hatta Orta Doğu ülkeleri, Çin ve diğer birçok ülkeden operasyon karşıtı tepkiler aldıkça, ülke imajı da 
hızla kötüleşeceğe benziyor. Bunun, dışarıdan kaynak teminini zorlaştırıp maliyetini artıracağı açık. Bunlar, beraberinde yaşanmakta 
olan “L” biçimindeki krizin yatay çizgisini uzatıp, krizi katılaştırabilecektir. Bunu önlemenin yolu ise, “barışçı bir dış politikaya” dönüş-
ten geçmektedir. Aksi durum, hem ekonomik hem de siyasi faturayı ağırlaştıracaktır. 
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22 TEKNOLOJİ DÜNYASI

1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Ağustos 2019 tarihli sayısında yayımlanan yazı, Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir.
2 ASME- The American Society of Mechanical Engineers, Özel Proje Yöneticisi, New York

Carlos M. Gonzalez2

Augmenting Your Field of Vision1

Filmlerde, Iron Man savaş sırasında görüş alanını geliştirmek için artırılmış 
gerçeklik kullanır. 
Fotoğraf: Marvel Entertainment

GÖRÜŞ ALANINI 
ZENGİNLEŞTİRMEK
Artırılmış Gerçeklik Mühendislerin Dijital Veri Dünyası ile Gerçek Donanım Dünyası Arasındaki 
Boşluğu Kapatma Şeklini Değiştiriyor
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Tony Stark zırhını giyip Iron Man 
olduğunda, kaskı aşağı doğru 

iner ve bir baş üstü göstergesi yüzü-
nü kaplar. Dış dünyayı hala görebilse 
de; irtifa değeri, hedefler, güç seviye-
si ve meşgul bir süper kahramanın iş 
gününden canlı çıkabilmesi için ge-
reken her şeyi gösteren ekran, gör-
düklerinin üzerine biner.

Stark artırılmış gerçeklik (augmen-
ted reality - AR) vizyonu ile dünyaya 
bakıyor. Günümüzde, gerçek hayat-
taki mühendisler ve teknisyenler de 
aynı şeyi yapmaya başlıyor.

Sanal gerçeklik kullanıcıları çevre-
lerindeki dünyadan izole ederken, 
artırılmış gerçeklik hem doğal gö-
rüş hem de dijital bilgiyi aynı anda 
sunuyor. Artırılmış gerçeklik ile uzak 
konumlardaki işçilere gerçek zaman-
lı yardım sağlanabilir, işçilerin yeni 
beceriler öğrenmesine yardımcı olu-
nabilir veya teknisyenlere bir onarım 
adım adım anlatılabilir. Mühendis-
lerin sensör verileri, dijital ikizler ve 
gerçek hayattaki meslektaşları ile 
etkileşime girmesi için mobil ve sez-
gisel bir yol sağlar.

Boston merkezli bir bilgisayar yazılı-
mı ve hizmetleri şirketi olan PTC'nin 
CEO'su Jim Heppelmann, “AR, 'Nes-
nelerin İnterneti' kavramının maki-
neler için yaptığını, insanlar için ya-
pıyor" diyor. Nesnelerin İnterneti'nin 
topladığı bilgilere yalnızca bakarak 
erişmek için basit bir yol sağlıyor.

AR; otomasyon, üretim ve tasarım 
şirketlerinin dikkatini çekmeye baş-
ladı ve şirketler bu yıkıcı teknolojinin 
değerini keşfediyorlar.

Houston'da bulunan geçici enerji 
üretimi, ısıtma ve soğutma ekipman-
ları tedarikçisi Aggreko'nun yetenek 
ve öğrenme uygulamalarından so-
rumlu Walter Davis, “AR eğitimi ve 

geliştirmesi için çok büyük bir po-
tansiyelin olduğunu biliyoruz. Sü-
rükleyici ve ilgi çekici bir teknoloji 
ve bu teknolojiyle ilgilenenlerde he-
yecan yaratıyor" diyor. "Bu teknoloji 
için büyük bir potansiyel var. Yalnız-
ca eğitim için değil, aynı zamanda 
kurumsal bir çözüm olarak."

PTC'nin AR başkan yardımcısı Mike 
Campbell, "Bu teknoloji ile ilgili yol-
culuğumuza beş yıl önce çıktık. İlk 
başta, endüstriyel müşterilerimizle 
konuşmalarımız AR'nin ne olduğu 
ve sanal gerçeklikle arasındaki fark 
ile ilgiliydi. Ama şimdi yaptığımız ko-
nuşmalar, AR'nin katabileceği değer, 
hurda ve yeniden işlemeyi azaltmak, 
işçi verimliliğini artırmak ve işinizi 
daha güvenli bir şekilde gerçekleş-
tirmek için nasıl kullanılabileceği ile 
ilgili.” diyor.

Artırılmış gerçeklik kesinlikle bazı 
endüstriyel üreticilerin çalışma şekli-
ni kökünden değiştirme gücüne sa-
hip, ancak şirketler ve işçiler bu yeni 
aracı nasıl benimsiyor?

Birden Fazla 
Gerçeklik: Artırılmış 
vs. Sanal

Artırılmış gerçekliğe derinlemesine 
girmeden önce, kardeş görselleştir-
me teknolojisi olan sanal gerçeklik 
(virtual reality - VR) ile nasıl karşılaş-
tırıldığını tanımlamalıyız.

Microsoft karma gerçeklik kıdemli 
direktörü Matt Fleckenstein, "artı-
rılmış gerçeklik ile, fiziksel ve dijital 
dünyalarla birlikte etkileşime gire-
rek 2 boyutlu dijital görüntüler veya 
veriler alıyor ve gerçek dünyaya yer-
leştiriyorsunuz" diyor. "Ve sanal ger-
çeklikte, tamamen dijital bir dünya-
dasınız.”

AR ve VR, görselleştirme teknoloji-
si spektrumunun zıt uçlarında. VR 
tamamen gerçek dünyayı ortadan 
kaldırır ve yerine dijital bir dünya 
koyar. Bu sürükleyici ortam, prog-
ramlamaya bağlı olarak fotogerçekçi 
veya animasyonlu olabilir. Bu, oyun 
ve video için kullanılan iki popüler 
VR sistemi olan Oculus Rift ve HTC 
Vive'nin genellikle geleceğin eğlen-
ce sistemleri olarak tanıtılmasının da 
nedenlerinden biri.

VR, uzak konumlarda bulunan kul-
lanıcıların CAD modelleri ve simü-
lasyonları üzerinde işbirliği yapma-
larını sağlar. Örneğin, 2 boyutlu bir 
bilgisayar ekranında bakmak yerine, 
3 boyutlu bir simülasyon ortamında 
sanal olarak yürüyebilirler.

VR donanımları, görüş alanını gözlük 
ve dokunmayı el kumandaları ile de-
ğiştirerek, kullanıcıları çevrelerinden 
ayırır. Tüm bu süre boyunca, kamera-
lar dijital manzara içinde hareketini-
zi ve konumunuzu yakalar ve simüle 
eder. Bu izolasyon, VR'nin alandaki 
kullanımını sınırlar.

Spektrumun diğer ucunda ise artırıl-
mış gerçeklik bulunuyor. Dünyanın 
yerini almıyor, dünyayı geliştiriyor. 
AR'nin meşhur bir örneği, akıllı te-
lefon oyunu Pokémon Go. Oyunun 
dünyası, dış dünyayı akıllı telefon ka-
merası ile yakalayarak ve bu dünya-
ya dijital olarak pokémon karakterle-
ri ekleyerek inşa edilmiştir. Bu hibrit 
ortam sadece telefonda görülebilir.

Temel AR uygulamaları, kamera-
sı olan herhangi bir cihazı kullanır. 
Birçoğu, akıllı telefonların ve tablet-
lerin güçlü bilgi işlem yeteneklerini 
kitlelere bir miktar AR sunmak için 
kullanır.

Üretimde, AR'nin en büyük cazibesi, 
AR'nin görüş alanı geliştirmelerinin, 
VR'nin sensör tabanlı kulaklıkları, 
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gözlükleri ve el hareketleriyle çalışan 
kumandası ile birleştirildiği görsel-
leştirme teknolojisi spektrumunun 
ortasında yatıyor.

Örneğin Microsoft'un HoloLens 
isimli gözlüğü, çevresini sanal gö-
rüntülerle kaplayan güçlü bir grafik 
işlemcisi taşıyor. Bu görüntüler; 3 bo-
yutlu referans modelleri, 2 boyutlu 
şemalar ve görsel talimatlardan, bir 
problemi görüntülemek için Holo-
Lens kameralarını kullanan uzman-
larla simülasyonlar ve telekonferans-
lara kadar çeşitlilik gösteriyor.

Kullanıcılar dahili kameralar tarafın-
dan yakalanan el hareketleri ile ek-
ranları yönetebiliyor. Bu, kullanıcıla-
rın fiziksel nesneleri manipüle etmek 
için ellerini kullanırken, dijital dün-
yayla etkileşime girmelerini sağlıyor.

Bu alandaki başka bir iddialı aktör 

olan Epson, Moverio Assist adlı ürü-
nünü muayene, uzaktan destek ve 
gerçek zamanlı işbirliği için tasarladı. 
Şirketin Moverio BT-300 ve BT-350 
akıllı gözlüklerinde parlak, keskin bir 
Si-OLED ekran, dahili kameralar ve 
Wi-Fi özelliği bulunuyor.

HoloLens gibi, Moverio da kullanıcı-
ların görüş alanındaki belgeler ve şe-
malar görüntüleyerek, kullanıcılara 
bir montaj veya prosedür boyunca 
rehberlik edebilir. Kullanıcılar, görüş 
alanlarının netliğini korumak veya 
bunları en aza indirmek için belge-
leri şeffaf hale getirebilirler. Ayrıca, 
kullanıcılar Moverio platformunun 
bulut hizmetini kullarak kendi görüş 
alanlarını dahili kameralar aracılığıy-
la uzak uzmanlarla paylaşıp, uzman-
lardan destek alabilirler.

Magic Leap One, mekansal hesap-
lama konusunda öne çıkıyor. Göz-

lüğün algılama teknolojisi gerçek 
dünya ortamını haritalandırıyor, ar-
dından dijital içeriği fiziksel dünyay-
la ve kullanıcı ile etkileşime girecek 
şekilde programlıyor. Sonuç, AR ve 
VR'nin bir karışımı. Örneğin; mühen-
disler bunu gerçek bir fabrikayı dijital 
makine ve süreç modelleriyle doldu-
rarak, her şeyin sorunsuz bir şekilde 
yerine oturduğundan emin olmak 
için kullanabilirler. Magic Leap aynı 
zamanda bu sanal nesneleri yeniden 
ayarlıyor; böylece konumları kulla-
nıcının doğal göz odağı ile uyumlu 
olmaya devam ediyor.

Üretim için tasarlanan birçok gözlük, 
Ar ve VR arasındaki bu orta noktaya 
denk geliyor ve kullanıcıların çevre-
lerinin dijital bilgilerle zenginleştiril-
diğini görmelerine olanak sağlıyor. 
Ve mühendisler bu gözlükleri etkin 
kullanmanın yollarını buluyorlar.

Microsoft HoloLens, kullanıcıların adım adım rehberlik için uzmanlarla uzaktan 
görüntülü sohbet etmesini sağlıyor. 
Fotoğraf: Microsoft
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AR için En İyi 
Kullanım Alanları

AR'nin en yaygın kullanıldığı uygu-
lamalar eğitim, destek ve üretimdir.

EĞİTİM: Önde gelen bir yönetim 
danışmanlık firması olan Deloitte'ye 
göre, 2025 yılına gelindiğinde iki 
milyondan fazla nitelikli üretim işi-
nin boşta kalabilir. Bunun nedeni, 
nitelikli 'Baby Boomers' jenerasyo-
nunun emeklilik yaşına ulaşıyor ve 
üreticilerin bu jenerasyonun yerini 
doldurmak için genç işçileri cezbet-
mekte sorun yaşıyor olması. Sonuç-
ta, ekipman kurulumu ve montajın-
dan, işletme ve bakıma kadar her 
konuda bir nitelik boşluğu oluşuyor.

AR bu konuda yardımcı olabilir. Inter-
national Data Corp. (IDC) tarafından 
yapılan bir çalışmada, katılımcıların 
yüzde 66'sının çalışanlara AR yoluyla 
uzaktan eğitim sunduğu bulunmuş.

Bir diğer yüzde 52 ise AR'yi eğitim 
oturumlarını kaydetmek ve sakla-
mak için kullanıyor.

PTC'den Campbell, Y kuşağı mühen-
dislerinin, dijital yerliler olduğunu 
ve bilgiyi bu şekilde edinme konu-
sunda çok iyi olduklarını söylüyor: 
"Mühendislere bir işi nasıl daha hızlı 
yapacaklarını öğreterek AR'nin de-
ğerinden faydalanabiliriz.”

Örneğin, bir hidrolik pompanın nasıl 
kurulacağı ve çalıştırılacağı ile ilgili 
bir kılavuzu okumak yerine, teknik 
mesleklerde çalışanlar pompayı si-
müle etmek için bir AR gözlüğü kul-
lanabilir. Bunu bir ekranda yapmanın 
aksine, ekipmana üç boyutlu olarak 
bakabilirler. Daha sonra; donanımı 
kurma, pompayı çalıştırma ve tamir 
etme konusunda pratik yapabilirler 
ve bu eğitimi iş üzerinde gözden ge-
çirebilirler.

IDC ayrıca AR'nin yeni işe başlayan-
ların öğrenme eğrisini de hızlandır-
dığını bulmuş. Ankete katılanların 
yüzde yetmiş beşi, işçilerin AR göz-
lüklerini kullanarak daha hızlı öğren-
diklerini ve bilgilerini daha iyi koru-
duklarını görmüş.

AR görselleri, tecrübeli işçilerin yeni 
donanımın giriş ve çıkışlarını öğ-
renmelerine, kurulum, durum ve 
performans konusunda talimat ver-
melerine yardımcı olabilir. Bu, yeni 
ekipmanın çalıştırılmasıyla ilgili ha-
taları azaltacaktır.

DESTEK: AR, daha önce mümkün 
olmayan bir işbirliği seviyesi ile uz-
manları sahaya getiriyor. Tabletler 
ve akıllı telefonlar uzaktan görüntü-
lü sohbetleri desteklerken, AR uzak 
uzmanın kullanıcı ne görüyorsa onu 
eksiksiz olarak görmesini sağlar. Kul-
lanıcıların elleri boşta olduğundan, 
uzaktan uzman kullanıcılara süreç 
boyunca rehberlik ederken, kullanı-
cılar onarımı uygulayabilir. AR ayrıca 
hem kullanıcı hem de uzmanın bel-
ge paylaşmasına olanak sağlayarak, 
her müdahaleyi bir öğrenme fırsatı-
na dönüştürebilir.

Çalışma ortamının paylaşılan bir 
görünümü, bilgi alışverişi ve teknik 
sorunları çözmek için görsel bir yol 
sağlar. Bu yüzden IDC tarafından 
yapılan çalışmaya katılanların yüzde 

Moviero Assist platformu, bakımı veya değiştirilmesi gereken parçaları 
vurgulayarak muayene ve onarım alanında kullanıcılara yardımcı oluyor.
Fotoğraf: Moverio
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60'ı AR kullanmalarının en önemli 
nedeni olarak, yeni ve tecrübeli çalı-
şanlar arasında bilgi transferini gös-
teriyor.

AR, birden fazla uzmanı canlı bir vi-
deo konferansta bir araya getirmek 
için de kullanışlı. Esasında, IDC ka-
tılımcılarının yüzde 42'si video kon-
feransın AR sistemi satın almak için 
önemli bir neden olduğunu söylü-
yor.

Hepsinden iyisi, AR mevcut altyapıyı 
bozmuyor veya ekstra veya karma-
şık ekipmanlar gerektirmiyor. Kulla-
nıcılar sadece mevcut Wi-Fi ağlarına 
bağlanıyor ve bir uzmanı arıyor.

ÜRETİM: AR fabrikalarda kendisine 
yer buluyor. Gerçek dünya ortamın-
da CAD modellerine, çizim şemala-
rına ve tesis planlarına atıfta bulun-
ma becerisi, bir tesisin düzenini ve 
verimliliğini optimize etmek isteyen 
mühendisler için oldukça faydalı.

IDC'ye göre, ankete katılanların yüz-
de 82'si AR'yi üretimde kullanma ko-

nusunda olumlu. Bunun bir numaralı 
nedeni, üretim verimliliğini artırmak 
ve ardından eğitim ve operasyonlar 
arasındaki zaman boşluğunu azalt-
mak.

AR'nin popüler bir kullanımı da 
üretim hatlarını düzenlemek. Mü-
hendisler bunu 3 boyutlu CAD mo-
dellerini kullanarak yapabilse de, 
ekrandaki gösterim her zaman uy-
gulama ortamını yansıtmaz. Bir mü-
hendis, bir üretim veya montaj hattı 
tasarlayıp, yalnızca bir destek sütu-
nu veya alçak bir borunun bu yapı-
landırmayı imkansız hale getirdiğini 
öğrenebilir. AR'nin sanal ekipmanı 
gerçek dünya alanı üzerinde üst üste 
koyma becerisi, fabrika ortamına 
daha uygundur.

Bir tesis mühendisi, yeni hattın tüm 
ögelerinin birlikte nasıl çalıştığını 
veya yeni bir makinenin önceden 
kurulmuş donanımlarla nasıl etkile-
şimde bulunabileceğini görmek için 
bir üretim çalışması simüle edebilir. 

Operasyon bazında, Nesnelerin İn-
terneti kullanıcıların tesiste yürürken 
makinelerin durumunu inceleyebil-
mesini sağlar.

AR kalite güvencesi, mühendislerin 
bir parçanın doğru yapılıp yapılma-
dığını doğrulamasını sağlar. Örne-
ğin, üretilen bir parçayı 3 boyutlu 
tasarım modeliyle karşılaştırabilirler. 
Daha önce CAD modelleri bu rolü 
oynamış olsa da, AR teknisyenlerin 
3 boyutlu modellerin üzerine gerçek 
parçaları yerleştirmesini sağlayarak, 
herhangi bir kusuru görselleştirmeyi 
kolaylaştırarak, işi bir adım daha ileri 
götürür.

PTC'nin bu yılki LiveWorx etkinliğin-
de, endüstriyel tesislere hava ve gaz 
taşıma ekipmanı sağlayan Howden, 
AR'nin verileri nasıl hayata geçirdiği-
ni açıkladı.

Howden'ın veri odaklı çözümler için 
küresel lideri Maria Wilson, şirketin 
PTC'nin Vuforia Studio yazılımını kul-

Artırılmış gerçeklik, veri ve bilgisayar modellerinin 
dünyasını gerçek yaşam tasarımına bağlamaya 
yardımcı olur. Mühendisler 2 boyutlu çizimlerini 3 
boyutlu bir ortamda görselleştirebilirler. 
Fotoğraf: Microsoft
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lanarak mevcut 3 boyutlu modeller-
den etkileşimli AR hizmeti ve eğitim 
uygulamaları oluşturduklarını ifade 
etti.

"AR deneyimini kullanma şeklimiz, 
bu deneyimi görselleştirme yönte-
mini kullanarak arka plan alanların-
daki Nesnelerin İnterneti verilerine 
bağlamaktır" diyor Wilson. “İşçiler 
için fabrikaya yerleştirilen sanal yapı-
lar oluşturmak için AR kullanıyoruz."

"Tasarım mühendislerimiz, kimya te-
sisinin nasıl çalıştığını anlamak için 
iki boyutlu bir çizime bakmaya alış-
mış durumda. Bugün, bu iki boyutlu 
çizimin holografik bir projeksiyonu-
nu görebiliyorlar. Mühendislerimiz, 
AR kullanarak tasarıma daha fazla 
katkıda bulunabileceklerini ve AR'yi 
kullanarak daha verimli olduklarını 
hissediyorlar ve bunu yaptığımızda, 
Nesnelerin İnterneti sensör verilerini 
gerçek zamanlı olarak hayata geçiri-
yoruz.”

Çeşitli sektörler artırılmış gerçeklik dünyasına giriş yapıyor. Airbus, Vestas ve 
Howden gibi şirketler; tasarım, bakım ve eğitim amacıyla AR altyapılarını 
oluşturmak için yatırım yaptılar. 
Fotoğraf: Microsoft

AR İşgücünün 
Geleceği

Herkesin alet çantasında bir AR göz-
lüğünün olmasına daha ne kadar 
var? IDC verilerine göre, o kadar da 
değil, zira AR'nin işgücü yetenekle-
rini hızlı bir şekilde artırma becerisi 
hızlı bir yatırım dönüşü sağlıyor.

IDC'ye göre, katılımcıların yüzde 
62'si AR uygulamasından olumlu bir 
yatırım dönüşü aldıklarını iddia edi-
yor. Ayrıca, yüzde 65'i çalışanlar ara-
sında daha iyi bilgi transferi olduğu-
nu ve yüzde 60'ı çalışan verimliliğini 
artırdığını iddia ediyor.

Buna rağmen, çoğu müşteri için ana 
engel hala fiyat. Satıcılar daha düşük 
bir ücrete daha fazla özellik sunmaya 
devam ettikçe, bu sorun da muhte-
melen kendi kendine çözülecektir. 
Birçoğu üretim ve ürün servisini 
önemli pazarlar olarak görüyor, bu 
nedenle bu alanlar için özel sistem-
ler geliştiriyorlar.

Yeni teknolojiler için öğrenme eğri-
si genellikle bir sorundur. Ancak, AR 

cihazlarını üretenler, bu teknolojinin 
oldukça sezgisel olduğunu iddia 
ediyor. Bu özellikle akıllı telefonlar 
ve sofistike oyun ekipmanları ile bü-
yüyen genç mühendisler için geçer-
li. AR'nin yüksek teknoloji cazibesi, 
muhtemelen ilişkilendirme yoluyla 
üretimi daha cazip hale getiriyor.

Microsoft'tan Fleckenstein, "Bu ya-
tırım dönüşü analizine baktığımız 
zaman, her çalışandan elde ettiği-
niz verimlilik kazançları bariz," diyor. 
“Ve işlerini yapmalarına ve işlerinde 
daha etkili olmalarına yardımcı oldu-
ğunuz için, çalışan memnuniyeti ve 
elde tutma düzeyi de önemli ölçüde 
artıyor. Bu, şirketlere yetenek boşlu-
ğunu kapatmaya başlama becerisi 
kazandırır.”

İkna edici bir argüman. Ve işin eko-
nomi kısmı da yalnızca donanım ve 
yazılım geliştikçe gelişecektir ve fi-
yatlar düşecektir. Bir gün, tüm üre-
tim tesisleri AR teknolojisini iş akışla-
rına bir miktar entegre etmiş olabilir.

Bunu ilk yapan Iron Man olabilir, 
ama yakın gelecekte bir gün, AR her 
mühendisin araç kutusunun bir par-
çası olacak.
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İNSAN-ROBOT İŞBİRLİĞİ: 
KOLABORATİF ROBOTLAR

Muhammet Dağlı*

1. GİRİŞ
Endüstri 4.0 ile daha çok yaygınlaşan robot teknolojisi üre-
tim süreçlerine yapmış olduğu katkı sebebiyle artan bir ta-
leple birçok segmentte rağbet görmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda İnsan-Robot İş birliği (MRC- Man-Robot Collabo-
ration), iş süreçlerinin daha esnek ve katma değer yaratımı-
na açık olmasını sağlayarak kaliteyi artıran ve üretim hac-
mini güvenli bir şekilde genişleten bir çarpan olarak ortaya 
çıkıyor. 

İnsan-Robot işbirliğinde insan, üretim sürecini planlayarak 
kontrol ediyor ve robotlar bu planlama sonucunda gerek 
duyulan fiziksel aktiviteleri gerçekleştiriyor. İki tarafın da bir-
biriyle uyumlu ve birbirini tamamlayıcı bir şekilde çalışma 
prensibine dayanan MRC (İnsan-Robot İşbirliği) konsepti ile 
birlikte en zorlu görevler en etkin ve maliyeti düşük bir şekil-
de gerçekleşme fırsatı buluyor. 

İnsan – Robot iş birliğinde risk değerlendirmesi olmazsa 
olmazdır. Endüstriyel üretimde 4. sanayi devrimi ile birlik-
te var olan ürünlerin hem üretim süreci ve içeriği hem de 

sunuluş şekli değişti ve gelişti. Yüksek teknolojiler süreçlere 

Günümüzde dijital dönüşüm ve ileri üretim teknikleri ile 
gelişen Endüstri 4.0 süreci, akıllı fabrikalarda çalışacak 

yeni nesil endüstriyel robotların işlev ve görev tanımlarını 
şekillendirmektedir . Almanya’da Endüstri 4.0 süreci olarak 

adlandırılan bu süreç, Amerika’da akıllı üretim (smart 
manufacturing), Japonya’da “Innovation-25” ismi ile 

adlandırılmaktadır. Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen 
işbirlikçi (kollaboratif) robotlar operatör ile birlikte aynı 

ortamda işbölümü içerisinde çalışarak esnek üretim sisteminde 
önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de en çok katma değer 

sağlayacağı değerlendirilen ileri robotik sistemler ve işbirlikçi 
robotlar Endüstri 4.0’ın önemli alanlarındandır . İşbirlikçi 

robotların operatörler ve diğer robot otomasyon sistemi ile 
nesnelerin interneti (IoT) vasıtasıyla etkileşimi geleceğin 
akıllı fabrikalarındaki üretim sisteminin temel yapısını 

oluşturmaktadır. Robotların, genel bir ifade ile insanların 
çalışmasının tehlikeli, problemli ya da yorucu ve hatta daha 
maliyetli olduğu yerlerde kullanılan ağır otomasyon işçileri 
olarak tanımlanması yanlış olmaz. Robot ekipmanları, tabii 
ki, kendi başlarına bir işe yaramıyorlar, her zaman belli bir 

prosese entegre edilerek kullanılıyorlar. Bu noktada da robot 
kullanımının optimizasyonu, verimliliği, fizibilitesi, emniyeti 

gibi konuların değerlendirilmesi gerekiyor
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entegre edilerek inovatif çözümler elde edilmeye başlandı. 
İnsan-Robot işbirliği kapsamında yer alan robotlar, “Cobot” 
(Kolaboratif ) olarak adlandırıldı ve işgücü içinde çalışanlar 
tarafından asistan niteliğinde görev edinmeye başladı. 

Robotların üretim sürecine katılması ve kolay entegre edi-
lebilmesi sayesinde iletişim yetenekleri, üretim süreçlerini 
daha şeffaf ve verimli hale getirmeye başladı. Öyle ki kulla-
nıcılar artık, akıllı telefon veya tablet aracılığıyla robotlarının 
performansını uzaktan izleme fırsatı yakalayabiliyor.

Bu da gösteriyor ki; üretim süreçlerinde robot kullanımı insan 
faktörünün önemini azaltmamakta, aksine İnsan-Robot iş 
birliği doğrultusunda artan bir verimlilik ortaya çıkmaktadır.

İnsan – Robot işbirliği seviyesi arttıkça doğası gereği robot-
ların yavaşlaması sonucunda üretim kapasitesinden feragat 
edilmesi gerekir ayrıca belirli standartlara göre risk değer-
lendirmesi hususu da çok daha kritik hale gelir. Yazının deva-

mında detaylı olarak robot emniyeti incelenecektir.

2. MEVZUAT VE STANDARTLAR
Robotlarla ilgili mevzuatın iki kaynağı bulunmaktadır. Bi-
rincisi piyasa gözetimi ve denetimi için oluşturulmuş olan 
mevzuattır. Bunun bir parçası olan, 4703 sayılı Ürünlere 
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına 
Dair Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan 2006/42/AT Makine 
Emniyet Yönetmeliği’ ne göre, robot ekipmanı tek başına ta-
mamen bitmiş makine değil, kısmen tamamlanmış makine 
olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kendi başına bu yö-
netmelik açısından CE İşareti gerekliliklerini taşımamaktadır. 
Robot ekipmanı, hattın entegrasyonu tamamladığında ve 
komple bir proses hattı halini aldığında tamamlanmış maki-
ne olarak değerlendirilir ve Makine Emniyet Yönetmeliği ve 
ilgili diğer yönetmeliklerin (Alçak Gerilim, Elektromanyetik 
uyumluluk, vb.) gerekliliklerini yerine getirdiği takdirde CE 
İşareti alarak hizmete koyulabilir.

Daha çok ekipman üreticileri ve entegratörlerin odak nokta-
sı olan mevzuattan sonra, son kullanıcıların odağında olan 
mevzuattan bahsetmekte de fayda var. Bu noktada, baş-
langıç noktası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa 
dayanılarak çıkarılmış olan, 2009/104/AT İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğidir. Bu iki yönetmelik de 
emniyetli bir robot uygulamasının kanuni dayanaklarıdır. İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kendi amir metni ile de risk de-
ğerlendirmesini şart koşmaktadır. Risk değerlendirmesi, ay-

rıca, Makine Emniyet Yönetmeliği’ nin de bir gerekliliği olan 
teknik dosyanın mecburi bir parçasıdır. İş güvenliği literatü-
ründe de, sezgisel olarak barizdir ki, bir iş güvenliği çözümü-
ne geçmeden önce problemin tanımı ve büyüklüğünün ve 
doğasının tespiti gereklidir. Dolayısıyla risk değerlendirmesi 
tüm çözümlerin öncesinde gerekmektedir.

Emniyet gerekliliklerini belirlemek için risk değerlendirmesi 
ile incelemeye başlanır. Risk değerlendirmesinde tüm ça-
lışma evreleri düşünülür (öğretme, bakım, ayar, temizlik). 
Beklenmeyen çalışmaların önlenmesi, makul ölçüde öngö-
rülebilir yanlış kullanım, kontrol sistemi arızaları, özel robot 
uygulamalarına ait tehlikeler de bu risk değerlendirmesinde 
yer alır. EN ISO 12100 standardı, risk değerlendirmesi için ge-
nel bir çerçeve ve rehberlik sağlayan A tipi standarttır. Her 
risk değerlendirmesinde bu standardın rehberliğinin kulla-
nılması tavsiye edilmekle birlikte, risk değerlendirmesi me-
todolojisi ile ilgili detaylara bu yazıda girilmeyecektir.

Robot emniyeti ile ilgili başlıca referans dokümanlar, “EN ISO 
10218-1 Robotlar ve robotik cihazlar - Endüstriyel robotlar 
için güvenlik gereksinimleri - Bölüm 1: Robotlar” ve “EN ISO 
10218-2 Robotlar ve robot cihazları-Endüstriyel ortamlar 
için robotlar - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Robot sistemleri 
ve entegrasyonu” tanımlı, C tipi standartlardır. Bunlardan EN 
ISO 10218-1 standardı, tekil robot ekipmanın emniyet ge-
rekliliklerini düzenleyen standart; EN ISO 10218-2 standardı 
ise robotların entegre edildiği sistemlerin emniyet gerekli-
liklerini düzenleyen standarttır. Bu yazıda EN ISO 10218-2 
dokümanına odaklanılacaktır.

Bahsedildiği üzere, EN ISO 10218-2 standardı robot sistem-
lerinin gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Bu bir C tipi stan-
darttır ve  her C tipi standartta olduğu gibi, B tipi standart-
lara da atıflar bulunmaktadır. Standartlardan gelen tüm bu 
gereklilikler 3 başlıkta toplanabilir:

• Robot ekipmanı ve fiziksel çevresi ile ilgili emniyet ge-
reklilikleri (Robotu çevreleyen kapamaların tümü EN ISO 
14120, Elektriksel bileşenler IEC 60204-1 standartlarına 
uygun olmalıdır.) 

• Emniyet bileşenleri ve kontrol sistemi ile ilgili gerek-
lilikler (Emniyet ekipmanlarının performans seviyesi  EN 
ISO 13849-1 standardında tanımlanmış olan makinelerin 
risk seviyesine göre kontrol sistemi gerekliliğinin büyük-
lüklerini anlatmak kullanılan, PL seviye gerkeliliklerini 
sağlamalıdır. Işık perdeleri ve diğer güvenlik bileşenleri EN 
ISO 13855 standardına göre pozisyonlanmalıdır. Kontrol 
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sistemlerinin öngörülebilir yanlış kullanımı ya da işletme 
kültürlerindeki farklılıklarından dolayı manipülasyonu gibi 
durumlar değerlendirilmelidir. Örneğin, izlemeli kapıların 
hazırdaki bir ikinci aktüatör ile manipüle edileceği düşünü-
lüyor ise, kapı izleme için, EN ISO 14119 standardına göre, 
manipülasyon ihtimali daha düşük, kodlu, tam kodlu veya 
eşsiz tam kodlu izeleme sistemleri kullanılmalıdır.)

• Robot sistemi ile ilgili çalışmalardaki diğer tedbirler 
(EN ISO 14118 standardına uygun olarak, her makinede 
olduğunu gibi robot sistemlerinde de, makineye (elektrik, 
pnömatik, vakum, vb.) ve prosese (bakım, ayar, temizlik) 
özel hazırlanmış, işletmenin çalışanları tarafından benim-
senmiş, aktif şekilde kullanılan bir kilitleme etiketleme 
(Lock Out Tag Out – LOTO) sistemi bulunmalıdır.  Artık 
risklerin iletişimi için uygun büyüklükte ve EN ISO 7010 
standardına uygun olarak, uyarı, yasaklama ve zorunlu-
luk piktogramlarının kullanılması gerekmektedir. Kısa sü-
reli robot alanına girişlerde, emniyet kapısının çalışanın 
üstüne kapanmasını önlemek için ilgili önlemlerden biri 
yada birkaçı bir arada alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, bu 
önlemlerden her biri her işletmenin emniyet kültürü, idari 
yapısı, çalışan yetkinliği ve farkındalığı için ya da ikinci ki-
şilerin robot alanında bulunmasını algılamak için uygun 
olmayabilir. Hangi tedbirin riski kabul edilebilir seviyeye 
çektiğini riski değerlendiren ekip karar vermelidir.)

Yazının bir ikinci konusu kolaboratif robotlardır. Kolaboratif 
robot uygulamaları, EN ISO 10218-2 standardında genel ola-
rak ele alınmış olmakla birlikte, detayları ISO/TS 15066 tek-
nik spesifikasyon dokümanında yer almaktadır.

ISO/TS 15066 standardına göre risk değerlendirmesi sadece 
robot sistemini değil aşağıdaki hususları da kapsar:

1- Robot hücresi yönetimi (keskin kenarların saptanması 
vs.), çevre birimlerin kontrolü (keskin köşelerin belirlen-
mesi vs.).

2- Bilgilerin robota gönderildiğinden emin olmak için sanal 
çitlerin gerekli güvenlik düzeyinin doğrulanması.

3- İnsan ile herhangi bir temastan önce robotun durmasını 
sağlamak için mesafenin hesaplanması.

4- Herhangi bir parçanın fırlamamasını garanti etmek için 
tutucunun yönetimi.

Risk değerlendirme yöntemleri olan PL değerlendirme 
(Standart 13849-1) ve SIL (Standart 62061) aşağıdaki kriter-
leri baz alır:

1- Bu riskin sebep olduğu yaralanmanın ciddiyeti (çizilme, 
ilk yardım, eklem/kemik kırığı, ağır yaralanma, ölüm, ...)

2- Maruz kalma sıklığı (nadiren, sıklıkla ...)

3- Bu riskten kaçınma ihtimali (olası, nadir, imkansız, ..)

4- Oluşma ihtimali 

Sistemi kuran tedarikçi sistem tasarımı ve sistem içerisinde 
kullandığı komponentlerin yukarıda bahsedilen risk değer-
lendirmesi sonucu belirlenen güvenlik seviyesi (SIL/PL) ile 
uyumlu olduğunu kanıtlamak zorundadır.

3. KOLABORATİF ROBOT ÇALIŞMALARI
Konvansiyonel robotların varlığı endüstriyel ortamlarda yeni 
değil. Ancak kolaboratif robot ekipmanlarının varlığı için 
aynı şeyi söylemek zor. “Kolaboratif robot ekipmanı” diye 
ifade ediyoruz çünkü kolaboratif çalışma, aslında tek başına 
bir ekipmanı değil, spesifik olmayan genel bir çalışma şeklini 
ifade ediyor. 

Kolaboratif robot çalışması EN ISO 10218-2 standardına de-
taysız şekilde anlatılmakta. Ancak kolaboratif robot alanın-
da üreticilerin hızı standart koyucuları geçince, ortada stan-
dartları olmayan ekipmanların bulunması gibi  bir durum 
ortaya çıkmaya başladı. Standart koyucu da (ISO) müstakil 
bir standart oluşturmanın uzun sürecini beklemeden bir çö-
züm üretmeye gerek duydu. Bunun sonucunda bir standart 
olarak değil ama yol gösterici bir rehber doküman olarak 
ISO/TS 15066 Robotlar ve Robotik Cihazlar – Kolaboratif  Ro-
botlar teknik spesifikasyon dokümanı ortaya çıkmış oldu. Bu 
dokümanda, kolaboratif çalışma ile ilgili gerekli tanımlar ve 
robot çalışmalarında bir ilk olan robotun insana çarpmasın-
daki kabul edilebilir koşullar yer alıyor. 

3.1 Kolaboratif Çalışma Metotları
ISO/TS 15066 dokümanına göre, kolaboratif çalışmalar 4 
metot ile gösterilebilir. Bu metotlar,

i) Emniyetli izlemeli duruş (Safety-rated monitored stop); 

ii) Elle yönlendirme (Hand guiding);

iii) Hız ve mesafe izleme (Speed and separation monitoring);

iv) Güç ve kuvvet sınırlama (Power and force limiting); ola-
rak listelenebilir. 

i) Emniyetli İzlemeli Duruş (Safety-rated monitored stop)
Bu metotta, operatör, robot ile etkileşime girmek için ve 

herhangi bir görevi gerçekleştirmek için (parça yüklemek, 
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Tablo 1. ISO TS 15066:2016

takmak, vb.) kolaboratif çalışma alanına girmeden önce ro-
botun hareketleri emniyetli izlemeli duruş özelliği ile durdu-
rulur. Eğer operatör çalışma alanında yoksa robot kolaboratif 
olmayan modda çalışabilir. Operatörün alana girişi ancak ro-
bot emniyetli şekilde hareketsiz iken olabilir. Yani kolaboratfi 
çalışma alanında ya robot hareket halindedir ve yalnızdır, ya 
da çalışan hareket halindedir ve robot durur vaziyettedir.
Bu metot için STO (safe torque off – emniyetli tork kapalı) 
özelliği ve robotun EN ISO 10218-1 standardına göre koru-
yucu duruş (protective stop) özelliği ile donatılmış olması 
gerekmektedir.

Robot gereksinimleri ISO TS 15066:2016, Tablo 1‘de de ve-
rilmiştir.

ii) Elle Yönlendirme (Hand Guiding)

Bu mettotta, operatör hareket komutlarını robota aktarmak 
için elle kumanda edilen bir cihaz kullanır. Operatörün kola-
boratif çalışma alanına girmesi için robotun emniyetli izleme-
li duruşa geçmiş olması gerekmektedir. İşlem manuel şekil-

de, robotun uç iş aletine yakın bir noktaya yerleştirilmiş olan 
yönlendirme cihazının hareket ettirilmesiyle yapılır. Operatör 
sürekli emniyetli sınırlanmış hız (SLS – Safely Limited Speed) 
fonksiyonu ile koruma altındadır. Set edilmiş emniyetli hızın 
üstüne çıkıldığında, robot, STO yaparak duruşa geçer. 

Operatör elle yönlendirmeye başladığında emniyetli izle-
meli duruş durumu ortadan kalkar, operatör yönlendirmeyi 
bıraktığında tekrar aktive olur. Operatör kolaboratif çalışma 
alanından ayrıldığında robot kolaboratif olmayan modda 
çalışabilir. 

Yönlendirme cihazı operatörün yakınında olmalı böylece 
operatör robotun hareketini ve oluşabilecek herhangi bir 
tehlikeyi gözlemleyebilmelidir. Operatör robot kolunun ya 
da ağır yüklerin altında olmak gibi tehlikeli konumlarda kal-
mamalıdır. 

iii) Hız ve Mesafe İzleme (Speed and separation 
monitoring)

Bu mettotta, robot sistemi ve operatör aynı anda kolaboratif 
çalışma alanında hareket halindedir. Risk azaltımı, çalışmanın 
her anında, bu ikili arasında asgari bir koruyucu ayrım mesa-
fesi bırakılarak sağlanır. Bu ayrımın algılanabilmesi için, tabii 

ki, robot ekipmanına ek olarak 
algılayıcı emniyet ekipmanları 
kullanılır. Çalışan, kolaboratif 
çalışma alanına yaklaştığında, 
azalmış olan mesafenin em-
niyetli ayrım mesafesi olabil-
mesi için robot hızını azaltır. 
Bu hız azaltımı SLS özelliği ile 
gerçekleştirilir. Ayrım mesa-
fesi set edilmiş değerin altına 
düştüğünde, robot koruyucu 
duruşa geçer. Operatör robot 
sisteminden uzaklaştığında, 
kolaboratif olmayan modda 
çalışmaya devam eder.
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Koruyucu ayırma mesafesi robot sistemi için (TS ISO15066)  
şu şekilde  formülüze edilir:

Sp (t0 ) = Sh + Sr + Ss + C + Sr + Zr

Sp(t0) : Koruyucu ayırma mesafesi
Sh : Operatörün konum değişimi
Sr : Robotun yer değişimi
Ss : Robotun durma mesafesi
C : Koruyucunun çalıştırılmasından önce vücudun bir   

bölümünün tehlike bölgesine doğru hareket ede-
bileceği izinsiz giriş mesafesi

Zd + Zr : Hem robot hem de operatör için pozisyon belirsizli-
ği

Yukarıdaki şekilde de koruyucu mesafelerdeki zaman aralık-
ları belirtilmiştir.

iv) Güç ve Kuvvet Sınırlama (Power and force limiting)
Şimdiye kadar anlatılan üç metotta, robot hareket halindey-
ken çalışanın robota belli bir mesafeden fazla yaklaşması 
mümkün olmamaktaydı. Dolayısıyla çalışma şekli gereği ro-
bot – insan teması / çarpışması mümkün değildi. Bu metotta, 
çalışanla robot aynı anda aynı alanda birbirlerine yakın me-
safelerde hareket halindeler. Dolayısıyla artık tehlikeli olabi-
lecek temas / çarpışma ihtimalinden bahsetmek mümkün. 
Bu nedenle de, diğer 3 uygulamada konvansiyonel robot 
donanımı kullanılabilirken, iv. Mettotta olası bir çarpışmanın 
etkisini azaltmak için, fiziksel dış yapısı özel olarak tasarlan-
mış ve kuvvet algılama sensörleri bulunan kolaboratif robot 
donanımı (cobot) kullanılmaktadır. 

Sadece kolaboratif robot donanımı kullanılmasının emni-
yetli bir kolaboratif robot uygulaması için yeterli olacağını 
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düşünmek doğru değildir. Tüm iş istasyonunun risk değer-
lendirmesi sonucunda, kolaboratif çalışmaya uygun şekil-
de tasarlanması gerekmektedir. Örneğin sıkışma ihtimali 
oluşturabilecek yapısal bileşenler yerinden çıkabilir şekilde 
tasarlanabilir. Böylece olası bir uzuv sıkışmasında o parça 
yerinden çıkarak sıkışmayı önlemiş olur. Ayrıca belli sıkışma 
noktalarının olası olduğu noktalarda, emniyet siviçleri (Kate-
gori 3, PL d’ yi sağlayacak şekilde) ile ya da soft eksenler ile 
sıkışma riskleri azaltılmış olur. 

ISO/TS 15066 dokümanında, her bir insan vücudu bölge-
si için azami kuvvet uygulama eşik değerleri verilmiştir. iv. 
Mettotta olası bir çarpışma senaryosunda bu kuvvet eşik 
değerlerinin aşılmaması gerekir. Tasarlanan kolaboratif bir iş 
istasyonunun emniyetli olduğunu ispatlamak için mutlaka 
kuvvet ölçümü yapmak gerekir. Böylece proses programı 
sırasında uygulanabilecek emniyetli azami kuvvet ve azami 
hız ortaya çıkar. Artık proses bu limit değerlerle çalışmak 
üzere set edilir.

Kolaboratif robot uygulamaları emniyetli çalışma kısıtları 
nedeniyle her uygulama için uygun olmayabilir. Örneğin 
kesici, delici takımlarla yapılması gereken uygulamalar, çok 
sert ve keskin yüzeyli veya çok ağır iş parçaları tutularak ya-
pılan uygulamalar, ya da çok hızlı yapılma ihtiyacı duyulan 
prosesler için uygun olma ihtimalleri düşüktür. O nedenle, 
emniyet gerekliliklerinden de önce, kolaboratif robot dona-
nımı satın almayı düşünen işletmelerde, öncelikle prosesle-
rinin gerçekten kolaboratif robot uygulamasına (iv. metot) 
uygun olup olmadığının ve gerçekten iv. metot robot uygu-
lamasına ihtiyaç duyulup duyulmadığının analiz edilmesi 
gerekir.

4. SONUÇ
Son yüzyılda Endüstri 4.0 ile beraber  tekno-
lojide ve yazılım dünyasında yaşanan hızlı ge-
lişimin sonucu olarak hayatımıza kolaboratif 
robot sistemleri girmiştir. Bu sistemler veya 
bilinen bir diğer ismi ile ‘Co-Bot‘ tasarımları 
programlanması aynı zamanda da kullanması 
oldukça basit ve kolay kolay endüstriyel üretim 
robotlarını temsil etmektedir. Sezgisel metod-
lar aracılığı ile programlanan kolaboratif robot-
lar, kendilerine öğretilen bir hareketi veya tep-
kiyi hatırlayabilmekte ve tekrar ederek çalışma 
döngüsünü tamamlamaktadır. 

Sektörel anlamda ve özellikle üretimde ko-
laboratif robot sistemlerinin avantajları oldukça fazladır. 
Sistem mekaniği gereğince insan hareketlerinin aynısını 
gerçekleştirebilen bu robotlar sıradan bir insanın yüzlerce 
katı fazla iş yapabilme imkanına sahiptir. Bu nedenle kola-
boratif robot sistemleri üretim alanlarından d pek çok farklı 
hizmet/ürün alanlarında da kullanılabilmektedir. Proses ge-
reği insan-robot ortak çalışma alanları kullanılmaktadır. Bu 
alanlarda sistemin emniyet gerekliliklerinin, tüm yönleriyle 
iyi incelenerek sağlanması gereklidir.Hiçbir robot ekipma-
nı kendiliğinden emniyetli değildir.Yani emniyetli robot 
yoktur, emniyetli robot uygulaması vardır. Emniyetli robot 
uygulaması da, ancak teknik emniyet konusunda uzman-
laşmış; ekipmanları, metodolojileri ve kontrol sistemini ana-
liz etmeyi bilen uzman ekipler tarafından yapılmalıdır. Risk 
değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve doğru emniyet 
çözümlerinin prosesin teknik emniyet mevzuat ve stan-
dartlarına göre belirlenmesi ve tasarlanması gerekir. Ayrıca 
doğru emniyet ürünlerinin seçilmesi de çok önemlidir. Gü-
venli ve doğru emniyet gereklilikleri, seçilen emniyet ekip-
manlarının uygunluğu, doğru mühendislik ile uygulanması, 
gerekli testlerin ve emniyet doğrulamasının yapılması ile 
mümkün olacaktır.

KAYNAKÇA
 1. Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Yol Haritası, TÜ-

BİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı 
(2016).

 2. Amir, A., Sascha, G., Francesca, S.  2016. Metrics and Benc-
hmarks in Human-Robot İnteraction: Recent Advances in 
cognitive robotics, Cognitive Systems Research.

 3. Erdinç, A. Makina Mühendisi CMSE® Sertifikalı Makine Em-
niyeti Uzmanı – TÜV Nord,Endüstri Otomasyon Dergisi-En-
düstriyel Robotlar ve Emniyet



34 İMALAT

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2019  www.mmo.org.tr

* Celal Bayar Üniversitesi, Manisa - deniz.coban@cbu.edu.tr

HIZLI PROTOTİPLEME 
TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ, ÇEŞİTLERİ 
VE İMALAT SEKTÖRÜNDE SAĞLADIĞI 
AVANTAJLAR

Deniz Çoban Özkan*

1. GİRİŞ
Hızlı Prototipleme teknolojisi bilgisayar ortamında bulunan 

3 Boyutlu model verisinden elle tutulur somut modeller 

üreten cihazların teknolojisine verilen isimdir. Günümüzde 

bu alanda başta metal parçaların üretimi olmak üzerine bir-

çok teknik geliştirilirken bu tekniklerin temeli aynı mantığa 

dayanmaktadır [1]. Teknolojinin ortaya çıkışı Charles Hull 

tarafından gerçekleştirilmiştir, “3D Systems” firmasını ku-

ran Hull 1986 yılında “Stereolithography Apparatus” ismiy-

le sistemin patentini almıştır. Bu sistemde tasarlanmış olan 

3 boyutlu objenin katmanlar halinde kesitleri alınarak orta 

yoğunluktaki sıvı içerisinde farklı işlemler (kimyasal reaksi-

yon, parçacık bombardımanı gibi) uygulanarak parçanın 3 

boyutlu elde tutulur objeye dönüşmesi prensine dayanır[2].  

Micheal Feygin’in tasarladığı ve 1994 yılında patentini aldığı 

sistemde ise prensip 3 boyutlu objenin ince tabaka haline 

getirilmiş malzemelerin (metal sac, toz esaslı malzeme vb.)  

kesilmesi ve birleştirilmesidir [3]. 

İmalat sektöründe yaygın olarak kullanılan 
geleneksel imalat yöntemleri prototip ve 
numune üretimlerinde ciddi sıkıntılara 

yol açmaktadır. Bu sıkıntıların en başında 
prototip ve numune üretimleri için gerekli 

olan makine ve kalıp tedarikinin uzun sürmesi 
ve daha sonrasında olası tasarım değişikliği 
sebebiyle kalıplarda revizyon veya değişim 

maliyetlerinin yüksekliği gelmektedir. 
Günümüzde geleneksel imalat yöntemlerinin, 

modern imalat teknolojisinin gerisinde kalması 
sebebi ile özel imalat yöntemleri gelişmeye 

başlamıştır. Hızlı prototipleme bir diğer adıyla 
eklemeli imalat teknolojisi sektörün günümüz 

ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu yazıda; 
hızlı prototiplemenin ortaya çıkışı, gelişimi 

incelenerek, diğer imalat yöntemlerine göre 
avantajları ortaya konulacaktır.
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Zaman içerisinde benzer mantığa dayalı 
çeşitli sistemler geliştirilmiştir, farklı mal-
zemelerin kullanılmasına olanak sağlayan 
bu sistemler birçok çalışmanın temelini 
oluşturmuştur. Ahn ve arkadaşları tabaka-
lı parça imalatında yüzey pürüzlülüğünün 
ölçümü ile ilgili çalışma gerçekleştirmişler-
dir. Bu çalışmada; parçaların yüzey profilleri incelenmiş, ta-
bakalı parça imalatı işlem faktörü geometrik olarak dikkate 
alınarak bir taslak oluşturularak yüzey açısı varyasyonuna 
göre ortalama yüzey pürüzlülüğünü ölçmek için teorik bir 
yaklaşım sunulmuştur. Gerekli sayısal veriler oluşturulmuş 
ve Ölçülen veriler ile hesaplanan değerler karşılaştırılarak, 
önerilen yaklaşım doğrulanmıştır. Ayrıca, yüzey kalitesiyle 
ilgili süreç değişkenlerinin etkileri değerlendirilmiş ve analiz 
edilmiştir [4]. Baş ve Yapıcı ise yaptıkları çalışmada ergono-
mik ürün tasarım ve üretim aşamasında hızlı prototipleme 
yöntemini kullanımını araştırarak, hızlı prototipleme tekno-
lojisinin kullanımının çok büyük bir hız ve avantaj sağlaya-
cağı sonucuna varmışlardır [5]. Doğan yaptığı çalışmada; 
mikro hızlı prototipleme, nano hızlı prototipleme yöntemle-
ri incelenmiş ve mikro hızlı prototipleme tekniği olan elektro 
biriktirme yöntemiyle mikro boyutta parça üretim çalışması 
yapılmıştır [6]. Apak’ın çalışmasında ise; hızlı prototipleme 
cihazlarında üretilmesi planlanan parçalara uygun cihazın 
tespiti için kullanılan “üretim zamanı ve maliyet” etkilerini 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir [7].  Durgun ve Doruk 
hızlı donma prototipleme yöntemi ile parça üretimi üzerine 
çalışmalar gerçekleştirerek bu yöntemin diğer hızlı proto-
tipleme yöntemlerine göre daha ucuz, çevreci, düşük enerji 
tüketimine sahip bir hızlı prototipleme yöntemi olduğu so-
nucuna varmışlardır [8].

2. HIZLI PROTOTİPLEME TEKNOLOJİSİ 
Hızlı Prototipleme, 1980’li yılların ortasında ortaya çıkan 
bir teknolojidir. Günümüzde farklı cihazlar ve malzemeler 
ile üretim yapılan bu sistemlerin temel mantığı bilgisayar 
ortamında bulunan 3 Boyutlu model verisini kullanarak 
elle tutulur çıktıların ortaya konmasıdır. Bu hızlı prototiple-
me cihazları geleneksel imalat yöntemlerinde ki gibi dolu 
malzemeden talaş kaldırma prensibiyle değil, sıfırdan kat-
manlar şeklinde üretim yaparak ve bu katmanların üst üste 
eklenmesi ile prototip üretirler [9]. Genel olarak bu prototip 
üretiminin temel amacı; üretime geçilmeden önce, gerçek-

leştirilmiş tasarımda hata olup olmadığını, estetik duruşunu 
ve işlevsel olarak yeterliliğinin incelenmesi, üretilebilirlik 
analizinin yapılması, montaj ve demontaj olanaklarının de-
ğerlendirilebilmesidir (Şekil 1)[10].

Hızlı prototipleme teknolojileri, ürün tasarlama ve geliştir-
me süreçlerinde yaşanan problemlere çözümler getirmek-
tedir. Hızlı prototipleme olmadan bir tasarımın prototipinin 
üretilmesi için gerekli makinaların temini, kalıp imalatlar, 
ikinci işlemler vb. gibi birçok adım, maliyet ve zaman har-
canmaktadır. Bilgisayarda çizilen tasarımların seri üretime 
geçmeden önce hızlı prototipleme yöntemi ile üretilmesi 
ve bu üretilen prototiplerin çeşitli testlerden geçmesi söz 
konusudur.  Bu işlem basamakları geleneksel yöntemlerile 
yapıldığında günler hatta haftalarca sürebilirken hızlı pro-
totipleme ile bu süreç çok kısalmaktadır (birkaç saat gibi), 
bu kısa sürede elde edilen prototipler ile hem görsel hemde 
işlevsel açıdan incelemeler ve testler gerçekleştirilebilmek-
tedir (Şekil 2). Gerekli olan tasarım değişikliklerine bu proto-
tipler üzerinden karar verilerek gerekli değişiklikler çok kısa 
süre içerisinde uygulanabilir. [12].

2.1  Hızlı Prototipleme Yönteminde Üretim Aşamaları
Genelde proseste toplam 5 adım vardır (Şekil 3);

• Üç boyutlu modelleme

• Veri transferi ve çevrimi

•  Kontrol ve hazırlama

•  İnşa etme

• Son işlem uygulama 

 

 Şekil 1.  Hızlı Prototipleme Örnekleri [28-29]

 

 Şekil 2.  Hızlı Prototipleme Örnekleri [30]
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Hızlı prototipleme yönteminde bilgisayar ortamında üç bo-
yutlu modeli bulunan parçanın yaklaşık 0,1 mm katmanlar 
şeklinde tabandan başlayarak katmanlar halinde birbiri ile 
bütün oluşturacak şekilde üretilmesi yöntemidir. Bu kat-
manlarda çok çeşitli malzemeler kullanılabilir, en yaygınları 
plastik esaslı tozlar, metaller ve kağıtlardır. Bunlara ek olarak 
günümüzde yapılan çalışmalarda yapay kemik tozundan 
implat üretimleri üzerine de çalışılmaktadır.

2.2 Hızlı Prototipleme Teknolojisinin Gelişimi
Hızlı ptototipleme günümüzde birçok sektörde kullanılmak-
tadır, hem zaman hem de maddi açıdan büyük kolaylık sağ-
layan bu teknolojide bilgisayar ortamında üç boyutlu çizimi 
yapılmış her türlü ürünün birebir modelini saatler içerisinde 
elde etme imkânı bulunmaktadır. Bir çok hızlı prototipleme 
cihazı bulunması ve bu cihazların kendi içlerinde farklılıklar 
göstermelerine karşın temel prensipleri aynıdır. Bu cihazla-
rın tamamında fiziksel modeller tabandan başlayarak taba-
kalar halinde yüzeylerin üst üste eklenmesiyle oluşturulur. 
Bu yöntemler prototip oluşturmanın yanı sıra az sayıda ger-
çekleştirilecek üretimlerde de daha ekonomik olduğu için 
kullanılmaktadır. [9-10]. Hızlı Prototipleme ile geleneksel 
metal prototiplere üstünlük sağlanabilir. Örneğin Porsche 
911 GT modelinin vites kutusundaki bir akışkan incelemesi 
için vites kutusunun Stereolithography ile şeffaf bir modeli 
yapılmış ve böylece yapılması çok zor bir test kolayca ger-
çekleşmiştir [14]. Snecma isimli bir Fransız türbin firmasını 

ise tirbündeki kanatlardaki gerilmeleri şeffaf Stereolithog-
raphy numunesinin üzerindeki ışık kırılmaları ile bulmuştur 
(Şekil 4)[14].  

2.3 Hızlı Prototipleme Teknolojisi Uygulama Alanları ve 
Teknik Yeterlilikler

Bu teknoloji birçok sektörde prototip üretimi aşamasın-
da tercih edilmesinin yanı sıra az sayıda üretilmesi istenen 
parçaların üretiminde de tercih edilebilmektedir. Ürünlerin 
görsel kontrollerinin yapılması ve ortaya çıkan hataların be-
lirlenmesi, birden çok parça içeren mekanizmalarda parça-
ların birbirleri ile uyumlu çalışıp çalışmadığının incelenmesi, 
çok parçalı bazı parçaların tek seferde üretilip çalıştırılması 
ve seri üretim öncesi üretilen bu parçaların seri üretim için 
model olarak kullanılması (hassas döküm modelleri vb.) ve 
mimari çalışmaların görsellerinin hazırlanması (Şekil 5) gibi 
birçok alanda kullanılabilmektedir [13].

Hızlı prototipleme teknolojisinin birçok alanda tercih edil-
mesinin bir sebebi de bilgisayar çizimi olan her şeyin bu tek-
noloji ile üretilebilmesidir. Parçanın hacmi, et kalınlığı veya 
formu diğer birçok üretim yönteminin aksine bu yöntem-
de sınırlama oluşturmaz. Malzeme seçimi olarak de ihtiyaç 
duyulan çoğu malzeme bu yöntemde kullanılabilmektedir. 
Farklı renklerde, esnek-rijit, şeffaf/mat parçalar üretilebil-
mektedir. Parçalar istenildiği gibi boyanabilir, kesilebilir, 
zımparalanabilir veya yapıştırılabilir istendiğinde direk nihai 
ürün olarak kullanılabilir. Farklı termal veya mekanik özellik-
ler gösteren ürünler ortaya konabilir [15].   

3. HIZLI PROTOTİPLEME ÇEŞİTLERİ
1986 yılında alınan ilk patent ile birlikte teknoloji dünyanın 
birçok yerinde kullanılmaya ve geliştirilmeye başlandı.  Tara-
yarak ışıkla kürleme tekniğinden sonra başta, polyjet, eriyik 
biriktirme modelleme, tabaka yapıştırmalı parça imalatı, se-
çici lazer sinterleme ve elektron ışınlı ergitme olmak üzere 

Şekil 4. Türbin Modeli [14]
  

 

 

Şekil 5. Mimari 3D Model [31]

 

 
Şekil 3. Hızlı Prototipleme Basamakları [30]
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farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu altı yöntemin genel özel-
likleri de şu şekilde sıralanabilir.

3.1 Tarayarak Işıkla Kürleme (SLA)
1980’lerde ultraviyole ışığına duyarlı polimerlerin lazer ışın-
ları ile katmanlar halinde kürlenmesi ile Tarayarak Işıkla Kür-
leme (SLA –  Stereo Lithography Apparatus - Stereolitografy) 
yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu yöntemin bulunması ile hızlı 
prototipleme endüstrisi başlamıştır [19]. Şekil 6’da patent 
başvurusunda bulunan cihaza ait resim bulunmaktadır.

Bu yöntemde fotopolimer sıvı kullanılır, fotopolimer reçine-
nin bir hazne içerisine doldurulması ve bir hareketli platfor-
mun sıvı reçine yüzeyinin hemen altında yer alması ile baş-
lar. Bilgisayar kontrolü ile daha önceden belirlenen bölümler 
UV lazer ile sıvı reçine yüzeyinde katılaşma gerçekleştirir. Bu 
yöntemde katman kalınlıkları yaklaşık olarak 0,025-0,5mm 
aralığında değişmektedir. Her katman tamamlanması ile 
platform katman kalınlığı kadar aşağıya iner boş kalan hac-
me vakumlu bıçak yardımı ile sıvı fotopolimer kaplanır ve 

yeni katman aynı şekilde tekrar katılaştırılır. Bu yöntemde 
kullanılan reçinenin yapışkanlığı sayesinde katmanlar bir-
birlerine rahatlıkla tutunurlar. Katmanların inşası süresince 
parçanın altlarında boş olan kısımlara parçanın oynamaması 
için destekler inşa edilir. İşlem sonrası destekler asıl parça-
dan ayrılırlar (Şekil 7) [9]. 

Bu Stereolithography teknolojisinde ana malzeme olarak bu 
yönteme özgü fotopolimer reçineler kullanılır. Bazı malze-
melerde istenilen özelliklere göre ilave kürleştirme gereke-
bilmektedir ve bunlar ultraviyole banyosunda ikincil bir işle-
me tabi tutulmaktadırlar. Üretim sonrası parçalar temizlenir 
ve fırınlanırlar. Bu üretim yönteminde düzgün yüzey kalite-
sine sahip parçalar üretilmektedir [9].

3.2 Polyjet
Bu yöntemde de sıvı formda bulunan fotopolimer reçine 
kullanılmaktadır.  Diğer yöntemden farklı olarak iki eksen-
de hareket eden enjeksiyon bloğu bilgisayar destekli üretim 
(CAM) yazılımı ile yürütülür. Bloklar üzerinde enjeksiyon 
kafaları bulunmaktadır cihazlara göre farklılık göstererek 
4 veya 8 kafa bulunur. Her bir kafa üzerinde de 1536 adet 
meme (16 micron çapında) bulunmaktadır. Tabla ürerine bu 
memelerden tabakalar halinde reçine püskürtülür, ve püs-
kürtülen reçine ultraviyole lambalar ile katılaştırılır.(Şekil 8). 
Polyjet ile üretim mantığı SLA ya benzemekle birlikte birbir-
lerinden çok farklı cihaz teknolojisi kullanılmaktadır.

Bu proseste katmanlar püskürtme kafaları ve ultraviyole 
lambalar ile oluşturulur. Katman kalınlıkları yaklaşık olarak 
16 μm dir, her katman üretiminden sonra tabla katman ka-
lınlığı kadar aşağıya iner. Yani kafaların düşey eksendeki ko-
numu değişmezken tabla aşağıya inmektedir. Bu yöntemde 
de üretim sırasında parçanın üretimini kolaylaştıracak des-
tek elemenları kullanılır, bu elemanlar üretim bittikten sonra 
su jeti ile parçadan uzaklaştırılır.

 

Şekil 6. İlk Tasarlanan SLA Cihazının Patentte Geçen Çizimi 
[2]

 

 
Şekil 7. SLA Cihazı ve Üretilen Ürünler [32]
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Polyjet yöntemi ile çok çeşitli malzemeler kullanılarak ger-
çeğe yakın ürünler üretilebilmektedir. Kauçuk gibi yumuşak 
veya sert malzemler, yüksek mukavemetli veya sıcaklığa da-
yanıklı plastikler, dental veya medikal gibi birçok malzeme 
ile üretim mümkündür. Bunlara ek olarak da cihaz kullanımı 
oldukça kolay olduğu için operatör eğitimi konusunda so-
run yaşanmamaktadır [9,11]. Bu yöntemde yaklaşık parça 
toleransları 0,1-0,3mm arasında değişirken, 500x400x200 
mm (x,y,z) ölçülerinde parça üretimine olanak vermektedir.

3.3 Ergiyik Biriktirme Modelleme (FDM)
Ergiyik biriktirme modelleme (FDM, Fused Deposition Mo-
deling) yönteminde plastik ve mum malzemeler kullanıl-
maktadır, malzeme yine diğer yöntemlerdeki gibi kesitler 
halinde üretilir ve bu yöntemde ekstrüzyon nozul içerisinde 
aktarılarak gerçekleştirilir. Kullanılan malzemeler filament 
veya plastik granül şeklinde bulunurlar. ABS, polikarbonat, 
poliamid, polipropilen, polietilen, ve hassas döküm mumu 
bu yöntemde kullanılan malzemelerdir. Bu malzemeleri ak-
taracak olan nozul termoplastik ergime noktasının üstünde 
bir sıcaklığa sahiptir, bu sayede malzeme nozul içersinde 
akarak tabakaları oluşturur. Kullanılan plastik veya mum 
malzeme nozulden aktıktan sonra alt katmana yapışarak 
sertleşir.  Her katman oluşumdan sonra platform katman ka-
lınlığı kadar aşağıya iner ve katman oluşumu devam eder. 
Nozul çapı. katman kalınlığı ve parça toleransını etkiler. 
Nozul çağpları değişiklik göstermekle birlikte 0,178 mm ile 
0,356 mm arasında değişir. Ayrıca bu yöntemde x-y düz-
lemşnde yaklaşık 0,025 mm tolerans söz konusudur [7,9].

Bu yöntem ile birden fazla parçaya sahip, hareketli ve kar-
maşık parçaların üretimi gerçekleştirilebilir. Model üretimi 
sırasında üretimi kolaylaştırabilmek için destek malzemesi 
kullanılır, bu destek malzemesi için şekil 9’da görüldüğü gibi 
ikinci nozul kullanılır. Üretim sonrası bükülme, esnemei kı-
rılma, uzamaya dayanımlı suya karşı dirençli be düşük mali-
yetli parçalar elde edilir [7,9]. Bu sebeplerden dolayı yaygın 
kullanıma sahip bir yöntemdir. 

3.4 Tabaka Yapıştırmalı Parça İmalatı (LOM)
Tabaka Yapıştırmalı Parça İmalatı (LOM - Laminated Object 

Manufacturing) fiyat ve zaman konusunda yüksek verimi 
sebebiyle en çok tercih edilen hızlı prototipleme yöntem-
lerinden biridir [21]. Bu yöntemde ince levhaların besleme 
mekanizmaları ile ileriye itilmesi, her tabakanın alt tabaka ile 
birleşmesi için basınç ve ısı uygulayan silindir ve her taba-
kanın dış hatlarını kesmeye yarayan lazer bulunur. Bu yön-
temde kesilen ince levhalara öncesinde yapışkan kaplama 
işlemi uygulanır. Katmanların birbiri üzerine kesilmesi ve ya-
pıştırılması ile parça elde edilir (Şekil 11). Her katman üretimi 
sonrası bu yöntemde de tabla tabaka kalınlığı kadar aşağıya 
iner. Bu yöntemde kullanılan ince levha kalınlıkları yaklaşık 
olarak 0,05-0,5 mm aralığında değişir. Bu kalınlıkta parçanın 
tolerans hassasiyetini belirler. Bu yöntemde her katman son-
rası tabaka kesildikten sonra kalan yan malzemeler üretim 
boyunca tabla üzerinde kalır, bu malzemeler üretim süresin-
ce destek görevi görürler (Şekil 10) [7,9].

Bu üretim yönteminde birçok malzeme kullanılabilir bu mal-
zemerler; plastik esaslı köpük malzemeler, kağıt ve türevleri 
olabileceği gibi metal veya seramik tozu emdirilmiş malze-
meler de kullanılabilmektedir. Bu yöntemin tercih edilme 
sebepleri ise üretim maliyetinin düşüklüğü ve hammadde 
temininin kolaylığıdır. Düzgün tasarım ve üretim paramet-
relerinin belirlenmesi ile her boyutta ve hassasiyette üretim 
yapılması mümkündür. Yöntemin diğer yöntemlere oranla 
en büyük avantajı ise büyük hacme sahip parçaları diğer 
yöntemlere göre daha kısa sürede üretebilmesidir. Bunun 
yanı sıra yöntem çevre dostu bir teknolojidir [9].

 

 
Şekil 8. Polyjet Sisteminin Çalışma Prensibi ve Bu Yöntemle 
Üretilmiş Parçalar [33-34]

 
 Şekil 10. LOM Sisteminin Çalışma Prensibi [32]

 

 Şekil 9. FDM Sisteminin Çalışma Prensibi ve Bu Yöntemle Üretilmiş 
Parçalar [34, 35]
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Bu tekniğin diğer bir özelliği ise kalıntı gerilmeli parçalar 
üretilebilmesidir. Yöntemde ek katılaşma gerekmez. Üretim 
malzemesi olarak kağıt kullanıldığında şekil 11’de verilenler 
gibi polywood ahşap benzeri ürün de elde edilebilmektedir. 
Ancak kağıt malzeme kullanılan durumlarda nem emilimini 
ve aşırı aşınmayı önlemek için parçalara üretim sonrası kap-
lama uygulanması gerekebilir [22-24].

3.5 Seçici Lazer Sinterleme (SLS)

Seçici Lazer Sinterlemede (SLS - Selective Laser Sintering) 
(Şekil 12);  teknolojisinde toz halinde bulunan plastik malze-
me kullanılır. Bu malzeme bilgisayar destekli üretim (CAM) 
yazılımına göre hareket eden lazer ışını ile taranır. Parçanın 
ilk tabakası lazer tarama sonrası oluşan sinterlenen bölgede 
gerçekleşir. Daha sonra diğer katman inşası için tabla kat-
man kalınlığı kadar aşağıya çekilir. İkinci toz katmanı ilkinin 
üzerine sıvanır. Sinterleme işlemi tekrarlanarak katmanlar 
halinde parça üretimi sağlanır. Bu işlem model oluşuncaya 
kadar devam eder.  Katmanlar halinde parça oluşturulduk-
tan sonra toz havuzundan alınır. Bu teknolojide destek yapı-
sı olarak tozlar kullanılır (Şekil 13).  Sinterlenen bölge dışında 
kalan havuz içerisindeki tozun yeniden kullanımını sağlayan 

geri dönüşüm sistemi bulunmaktadır.   Üretim 
malzemesi olarak çoğunlukla poliamid, seramik ve 
metal tozları kullanılabilmektedir [9,16].

Bu yöntemde kullanılabilen malzemeleri gruplan-
dırmak gerekirse; plastik malzemeler (poliamid, 
karbon-fiber, polistren, poliamid vb.), metal ala-
şımları (kobalt krom, paslanmaz çelik, titanyum, 
nikel krom vb.) ve seramikler (kalıp kumu vb.) 
sayılabilir. Bu teknikte mukavemetli parçalar üre-
tilebilir, bu sayede model parçalarının yanı sıra 
fonksiyonel parçaların üretimi de mümkündür. Bu 
yöntemde kumlama gibi ikinci işlemler minimum-
da uygulanır. Lazerle sinterlenmiş parça katı form-
dadır ve kürleme gibi bir işleme gerek duyulmaz. 
Bunların yanında üretilen parçaların çarpılmaması 
için soğumaya bırakılması gibi bir dezavantajı var-
dır [9]. Üretilen parçaların yaklaşık toleransları ± 
0.3 mm’dir. Üretilecek parçanın maksimum boyut-
ları ise 650 x 330 x 560 mm’dir.

Bu yöntemin diğer yöntemlere göre avantajları 
söz konusudur bunlar; birim zamandaki üretilen 
parça miktarı nispeten diğer yöntemlere göre yük-
sektir. Kullanılan toz malzemeler oldukça kolay ve 
hassas bir şekilde işlenebildiğinden bu eknik ve-
rimlidir. Kullanılan polikarbonatlar, naylon, plastik, 

mum, metal veya seramik tozları kullanılabileceği gibi mu 
malzemelerin karışımlarından oluşan kompozit tozlarında 
kullanılabilir. Bu yöntem ile imal edilmiş model için gerekli 
inşa sonrası işlemler minimum seviyededir. Böylece, toplam 
üretim zamanında fayda sağlamaktadır [25].

3.6 Elektron Işınlı Ergitme (EBM)

Elekton ışınlı ergitme (EBM – Electron BeamMelting) yönte-
mi toz halinde bulunan metallerin ısıtılması, ergitilmesi ve 
birleştirilmesi prensibine dayanır. Yüksek sıcaklıktaki elekt-
ronlar vakum ortamındaki metal tozlarına bilgisayar destekli 
program yardımı ile aktarılması ve tabakaların oluşması ve 
her tabaka oluşumu sonrası tablanın aşağıya çekilmesi, yeni 
tozun serilmesi vebu işlemlerin parçanın tamamı oluşana 
kadar devam etmesi şeklinde gerçekleşir. Yöntem seçici la-
zer sinterleme yöntemine göre daha verimli bir yöntemdir. 
Bu yöntem ile gözeneksiz ve yoğun parçaların üretilmesi 
için idealdir. Metal malzeme ile üretim gerçekleştirildiği için 
ortamda azot veya oksijen bulunması istenmez, bu sebeple 
vakum prtamında üretim gerçekleştirilir  (Şekil 14) [27].

Bu yöntem ile yüksek hassasiyete sahip metal parçaların üre-
timi gerçekleştirilebilir, özellikle sağlık sektöründe titanyum 

 
 Şekil 11. LOM Yöntemiyle Üretilmiş Parçalar [36]

 
 Şekil 12. SLS Sisteminin Çalışma Prensibi [16]

 
 Şekil 13. SLS  Yöntemiyle Üretilmiş Parçalar [37-38]
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alaşımı implantlardan başlayarak, havacılık sektöründeki 
parçaların üretime kadar imkân sağlar. İsveçli Arcam AB tara-
fında 2001 yılında ticarileştirilen bu teknik, beridir Chalmers 
Teknik Üniversitesi ile 1995 yılından geliştirilmiştir [27]. 

4. HIZLI PROTOTİPLEME TEKNOLOJİLERİ KULLANIM 
ALANLARI
Hızlı prototipleme teknolojisi günümüzde birçok alanda kul-
lanılmaktadır. En çok tercih edildiği alanlar ise;

Mühendislik: Seri üretim öncesi prototip üretimi ile parça-
ların doğruluğu ve birlikte çalışacak paröaların uyumunun 
kontrolü, az sayıda üretimi istenen parçalar için düşük mali-
yetli ürün üretimi, kalıp tasarımlarının geliştirilmesi için üre-
tim, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kompleks ve üretimi 
diğer yöntemler ile mümkün olmayan parçaların üretimi, 
mevcut ürünlerin ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi.

Mimarlık: Yapılan çalışmaların müşterilere görsel olarak su-
nulabilmesi ve topoğrafik modelleme.

Medikal ve Dental: Protezz ve implant üretimi.

Kuyumculuk: Yapımı zahmetli veya el ile yapılması mümkün 
olmayan karışık yapıya sahip mücevherlerin kısa sürede mo-
dellerinin üretimi. 

Sanat: Kuyumculuktaki gibi el ile imalatı mümkün olmayan 
ya da zor üretimen sanat eserlerinin yapılması.

Arkeoloji: Arkeolojik kalıntı ve buluntuların birebir modelle-
rinin üretilmesinde.
Matematik, Fizik, Kimya ve Eğitim: Üç boyutlu parçaların 
üretimi ve karışık ve anlaşılması zor molekül vb. yapıların üre-
tilmesi ve eğitim amaçlı kullanılabilmesi [9].

5. GENEL DEĞERLENDİRMELER
Hızlı prototipleme yöntemi geleneksel üretim yöntemlere 
göre imalat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde üs-
tünlük sağlamaktadır. Bilgisayar ortamında 3 boyutlu mode-

li olan (3 boyutlu tarayıcı ile katı modellerde bilgisayar orta-
mına 3 boyutlu aktarılabilirler) her parçanın üretimi çok kısa 
sürede söz konusu olabilir. 

Kalıp masrafı ve kalıp hazırlama süresi yoktur, bu yöntem 
prototip üretimlerinde çok ciddi vakit ve maddi kazanç sağ-
lar. Model üzerinde değişiklikler direk uygulanabilir, bu sa-
yede ikinci bir üretime gerek duyulmamaktadır. 

Az sayıda üretilecek ürün için kalıp masrafı ortadan kalkarak 
direk üretim yapılabilir, bu duurum da maliyet ve zaman ka-
zancı sağlar.

Karşılıklı çalışan parçalar üretilip direk montajı yapılarak, 
montaj edilebilirlik, karşılıklı çalışma (dişili çarklar gibi.) 
kontrolü gerçekleştirilebilir. 

Hızlı prototipleme teknolojisi geleneksel imalat yöntemleri-
ne göre üstünlük sağladığı bigi bu yöntemlerin birbirlerine 
göre avantaj ve dezavantajları vardır. Bu avantaj ve dezavan-
tajları kıyaslayan çalışmalar da bulunmaktadır [27,9].

Bizim çalışmamızdan yola çıkarak yaptığımız değerlendir-
meler ise şu şekildedir;

• Polyjet yöntemi; ofis ortamında kullanılabilen, destek 
parçası kullanılan ve bunun uzaklaştırılması için ikinci bir 
işlem gerektiren, düzgün yüzeye sahip, düşük mukave-
metli ürünler elde edilir.

• SLS yöntemi; geniş malzeme yelpazesi bulunur (metal 
üretimi dahil), yüzey kalitesi çok iyi değildir,  destek mal-
zemesi bulunmaz, ama destek görevi gören tozdan arın-
dırmak gerekir, mukavemeti yüksek parçalar üretilebilir.

• SLA yöntemi; en yaygın kullanılan yöntemdir, destek 
malzemesi kullanılır ve uzaklaştırılması gerekir, fonksiyo-
nel model oluşturulabilir, malzemede bazı durumlarda 
çarpılma büzülme söz konusu olabilir.

• FDM yöntemi; ofis ortamlarında rahatlıkla kullanılan 
bir yöntemdir, destek parçası kullanılır ve ikinci işlemle 
parçadan uzaklaştırılır, fonksiyonel modeller oluşturulup 
mukavemet gerektiren yerlerde kullanılabilir, yüzey kali-
tesi çok iyi değildir.

• EBM yöntemi; birçok alanda kullanılır özellikle medi-
kal, havacılık, uzay ve otomotiv, metal parça üretiminde 
kullanılır, yüksek mukavemetli, iyi yüzey kalitesine sahip 
parçalar üretilir.

• LOM yöntemi; büyük ölçülerdeki parçaların üretimini 
çok hızlı bir şekilde gerçekleştirir, parçaların mekanik 
özellikleri iyi olmamakla birlikte yüzey kalitesi orta sevi-
yededir.

  
 Şekil 14. EBM Yöntemi ve  Bu Yöntemle Üretilmiş Parça [39-40]
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Geleneksel imalat yöntemlerinin yetersiz kalmaya başladığı 
günümüzde, özel imalat yöntemleri artarak gelişmekte gös-
termektedir. Özel imalat yöntemlerinden biri olan hızlı proto-
tipleme, günümüz ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Her ge-
çen gün geliştirilen bu yöntem, üretim cihazlarındaki küçük 
değişiklikler ile her geçen gün yeni malzemelerin kullanılma-
sına ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır.
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ASANSÖRLER VE YÜRÜYEN 
MERDİVENLERDE ENERJİ TÜKETİMİ 
VE VERİMLİLİĞİ*

Y. Ziya Kocabal1, C. Erdem İmrak2, Adem Candaş3*

1. ASANSÖRLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki mik-
tar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal 
refahı engellemeden en aza indirilmesidir [1]. Enerji tasarru-
fu, enerji verimliliğinde en önemli etkendir. Enerji tasarrufu 
her ne kadar enerjinin az kullanılması olarak algılansa da, 
gerçekte enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji kayıpla-
rının azaltılması ve dolayısıyla verimin artırılması amaçlanır-
ken mevcut kalite ve performansı kaybedilmemesi esastır. 
Enerji tüketimi enerji verimliliğini arttırarak azaltılmalıdır. 
Enerji yoğunluğunun düşürülmesi enerjinin verimli kullanı-
mında en temel göstergedir. Ülkemizde kişi başına enerji tü-
ketimi OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık 1/5’i oranında, 
enerji yoğunluğu ise OECD ortalamasının iki katı kadardır 
[2]. Bugüne kadar yürütülen çalışmalara rağmen enerji yo-
ğunluğu, düşme eğilimine girmemiştir.

Asansörler genel olarak her proje için özel olarak tasarla-
nırlar. Her bir eleman asansörün genel verimine etki eder. 

Son yıllarda artan karbondioksit emisyonları 
ve küresel ısınma ile birlikte enerji verimliliği 

konusunda alınan tedbirler, geleneksel yöntemlerle 
tasarımı ve imalatı gerçekleştirilen transport 

sistemlerinin enerji verimliliği konusunda tekrar 
değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Dünyada 

ve ülkemizde enerji kaynaklarının azalması ve 
maliyetlerdeki artışlar nedeniyle, enerji tüketimine 
yönelik tasarruf tedbirlerinin uygulanması büyük 

önem arz etmektedir. Bu çalışmada, binalarda 
kullanılan asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin 
enerji tüketimi ve yasal mevzuat genel itibariyle 
irdelenmiş, güncel hesaplar ve enerji tüketiminin 

azaltılmasına yönelik tedbirler incelenmiştir. 
Asansörlerin mekanik sistemleri, elektrik 

ünitesi ve kontrol sistemlerini kapsayan durum 
değerlendirilmesi yapılmış ve dünyadaki güncel 

uygulamalar sunulmuştur.
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Günümüzde kullanılan farklı asansör çeşitleri bulunmakta-
dır. İki ana kategori hidrolik ve halatlı (kayışlı) asansörlerdir. 
Farklı tipteki asansörlerin bina yüksekliğine göre kullanımı 
Şekil 1’de gösterilmiştir [3].

Ulusal mevzuatta binaların enerji performansı ve verimliliği 
hakkında yayınlanmış kanun, yönetmelik ve tebliğler bulun-
maktadır:

• Enerji Verimliliği Kanunu (R.G. T.02.05.2007 ve S.26510)

• Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimlili-
ğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. T.25.10.2008 ve S. 
27035)

• Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (R.G. 
T.05.12.2008 ve S.27075) 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Ka-
nunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifika-
landırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygu-
lanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (R.G. T.06.02.2009 
ve S.27133).

Enerji verimliliği kanununda, Enerji 
Kimlik Belgesi: Asgarî olarak binanın 
enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıf-
landırması, yalıtım özellikleri ve ısıt-
ma ve/veya soğutma sistemlerinin 
verimi ile ilgili bilgileri içeren belge; 
Enerji Verimliliği: Binalarda yaşam 
standardı ve hizmet kalitesinin, en-
düstriyel işletmelerde ise üretim 
kalitesi ve miktarının düşüşüne yol 
açmadan enerji tüketiminin azaltıl-
ması, olarak tanımlanmıştır [4]. Aynı 
yönetmelikte, Enerji kimlik belge-
sinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım 
özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma 

sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması 
ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulması gerektiği belir-
tilmiştir. Bu bağlamda, binalarda enerji tasarrufu sağlamak 
için asansör enerji tüketimi konusu da dikkate alınmalıdır.

5 Aralık 2008’de 27075 sayılı Resmi Gazete’de “Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bu bağlam-
da, enerji tüketen tüm binaları kapsayacak şekilde enerji 
kimlik belgesi düzenlemeyi getirecek düzenlemeler yapıl-
malıdır. Öncelikle binaların enerji performansının arttırılması 
amacıyla tasarım aşamasında ısıtma-soğutma, ısı yalıtımı ve 
asansör konularının, uzman makina mühendisleri tarafından 
projelendirilmesi ve enerji kimlik belgesi düzenleme işlemle-
rinin de uzman makina mühendisleri tarafından gerçekleşti-
rilmesi gerekmektedir. Bu yönetmelikte doğrudan asansörler 
ve yürüyen merdivenlerle ilgili bir hüküm yer almamaktadır.

Uluslararası mevzuatta ise aşağıda verilen başlıklarda enerji 
verimliliği ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.

• Energy Efficiency: Energy Performance of Building Direc-
tive (2002/91/EC),

• ISO/DIS 25745-1: Energy Performance of Lifts, Escalators 
and Moving Walks — Part1: Energy Measurement and 
Verification.

• VDI 4707 Blatt 1: Lifts – Energy Efficiency (Asansörler 
Enerji Verimliliği) (Alman Mühendisler Birliği)

2. ASANSÖRLERDE ENERJİ TÜKETİMİ
Asansör sistemlerinde harcanan enerjinin, tüm binada har-
canan enerjinin ne kadarını kapsadığı konusunda farklı 
yaklaşımlar bulunmaktadır. Asansörün binadaki kullanım 
amacına göre toplam harcamanın %3-8 arasında değiştiği 

 
Şekil 1. Bina Yüksekliğine Bağlı Asansör Tipleri [3]

 
 Şekil 2. Binada Enerji Tüketimi ve Asansörler
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belirtilmektedir [5]. Binalardaki diğer enerji harcayan ele-
manlar ve asansör Şekil 2’de gösterilmiştir. Asansörde enerji 
tüketimini etkileyen temel faktörler; mekanik sistem, tahrik 
kasnağı verimi (tahrik sistemi, frenleme için harcanan enerji 
tüketimi, kontrol sistemi, elektrik sistemi, motor verimi, dişli 
verimi (mevcutsa), güç faktörü, ısıtma-soğutma, kapı sistemi, 
aydınlatmalar (asansör kuyusu, makine dairesi ve kabin), kı-
lavuz sistem (raylar, patenler), halatlama faktörü olarak sırala-
nabilir [1]. Bir asansörde en fazla ısı kaybı motorda oluşmak-
tadır. Asansör hızı, taşınan yük, yolculuk mesafesi ve kullanım 
sıklığı gibi kullanım koşulları da enerji tüketiminde önemli 
etkenlerdir.

Asansörlerde enerji tüketimini belirlemek için bir dizi farklı 
yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Çağdaş enerji tüketimi 
incelemelerinde modelleme ve benzeşim kullanılmaktadır. 
Bütün bu enerji tüketimi modelleri farklı gereksinimler, ör-
neğin tasarım iyileştirme, aksam ve/veya çevre sorunlarının 
iyileştirilmesine yöneliktir.

Asansörler ve yürüyen merdivenlerde enerji verimliliğini ar-
tırmak için alınabilecek önlemler:

• Asansör ve yürüyen merdivenler için standart bir enerji 
tüketimi ölçüm yöntemi geliştirilmesi.

• Ulusal ve uluslar arası mevzuatta binalar için tanımlanmış 
olan enerji gerekliliklerine asansörlerin ve yürüyen mer-
divenlerin de dahil edilmesi.

• Enerji etiketleme sisteminin kullanılması ve farkındalık 
yaratmak.

Hidrolik asansörler genellikle karşı ağırlık bulundurmadıkla-
rından kolay kurulum, az servis ve yüksek güvenilirlik sağ-
larlar. Bunun beraber karşı ağırlık kullanılmaması nedeniyle 
eş değer bir halatlı asansöre göre enerji tüketimi daha fazla 
olmaktadır [6]. Karşı ağırlık kullanımı ile birlikte çekme tipi 
bir hidrolik asansörde motor gücünde %40’a varan düşüşler; 
kullanılan hidrolik akışkan hacminde %30 tasarruf sağlana-
bildiği belirtilmektedir [6].

3. MEKANİK SİSTEMLER
Enerji tüketimini etkileyen elemanlar: Tahrik ünitesi, kontrol 
sistemi, çalışma yoğunluğu, tahrik mekanizmaları, aydınlat-
ma ve bekleme modu sırayla incelenmiştir.

3.1 Tahrik Ünitesi
Asansörün konforlu bir seyahat için ivmelenmesi, tam kat 
hizasında durması gerekmektedir. Günümüz asansörlerin-
de kullanılan üç çeşit tahrik şekli vardır: Hidrolik, tek hızlı ve 
çift hızlı AC değişken gerilim (ACVV) ve değişken gerilim de-

ğişken frekans (VVVF-Vairable Voltage Variable Frequency). 
Hidrolik en verimsiz, VVVF ise en verimli tahrik yöntemidir 
(Tablo 1).

Asansör tahriki bakımında ise çift-hızlı asansör sistemleri ye-
rini, hızı değiştirilebilen motor sistemlerine (elektrik moto-
ru + sürücü) bırakmakta olup, bu sistemlerde sıkça inverter 
olarak da tanınan VVVF (değişken voltaj- değişken frekans) 
sürücüler kullanılarak, indüksiyon veya sabit mıknatıslı mo-
torlar tahrik edilmektedir. Makina dairesiz asansör sistemle-
rinde VVVF kullanılmasıyla dişli gurupları terk edilmiş, sürüş 
kalitesi arttırılmış ve daha küçük motor kullanılarak hareket 
halindeki enerji tüketimi konvansyonel halatlı asansörlere 
göre %50’lere varan oranlarda düşürüldüğü bildirilmiştir.

VVVF sürücülerin, makina dairesiz sistemlerle birlikte ma-
kina daireli ve redüktörlü halatlı asansörlerde kullanımı da 
artmaya başlanmıştır. Bu uygulamalara en güçlü alternatif 
ise VVVF sürücülü ve/veya akümülatörlü hidrolik asansör 
olup, düşük katlı yapılarda ciddi rekabet oluşmuştur. Böy-
lece sürücülerin bekleme durumunda çekmiş oldukları güç 
asansörlerin enerji sarfiyatında ilave değer olarak hesaba ka-
tılması gerekmektedir.

Şekil 3’te farklı tahrik yöntemlerine göre yayınlanan ortala-
ma enerji tüketim değerleri yer almaktadır.

Buna göre tekrar üretimli redüktörsüz VVVF tahrik kullanımı, 
geleneksel metotlara göre %19 enerji tasarrufu sağlayabil-
mektedir [3]. 

Sistem tipi Güç Aralığı 
(kW)

Isı Kaybı Oranı 
(% Motor Gücü)

VVVF (redüktörlü) 7,5 - 30 40 - 28

VVVF (redüktörsüz) 7,5 - 40 38 - 26

Sabit Mıknatıslı Senkron 
Motor

3,0 - 90 28 - 13

Hidrolik 4,0 -20 70 - 30

Tablo 1. Elektrik Sistemine Bağlı Olarak Isı Kaybı Oranları

 
 

Şekil 3. Tahrik Yöntemine Bağlı Asansör Ortalama Enerji Tüketimi [3]
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3.2 Kontrol Sistemi
Tahrik ünitesi kontrol sistemi yardımıyla katlar arasındaki 
duruş uygun bir şekilde sağlanır. Hız, ivme, titreşim için seçi-
len değerler enerji tüketimini etkilemektedir.

3.3 Çalışma Yoğunluğu
Asansörü kullanan kişi sayısı, yolcuların seyahat sayısı ve 
gitmek istedikleri kat sayısı, kabindeki yük değişimi, kabin 
ağırlığı enerji tüketiminde önemli rol oynamaktadır. Asan-
sörler, yük oranı %40-50 olacak şekilde dengelenirler. Bu 
durumun sağlanması içinse karşı ağırlık kütlesi, boş kabin 
ağırlığına kabindeki yükleme oranının %40-50’si eklenerek 
hesaplanır.

3.4 Aydınlatmanın Etkileri
Asansörlerin kabinlerinde kullanılan aydınlatmalar, asansö-
rün toplam enerji tüketiminin %40’ını veya yaklaşık olarak 
100 kWh kısmını oluşturabilir. Halen kullanılmakta olan ha-
lojen lambalar, uzun ömürlü ve verimli LED lambalar veya 
modern floresant lamba teknolojisiyle değiştirilmelidir. LED 
lambalar, geleneksel halojen ampullerden 10 kat 
daha uzun ömürlü ve %80 daha az enerji kullan-
maktadır.

3.5 Bekleme Modu (Stand-By) Konumunda Asansör 
Enerji Tüketimi
Asansörlerde yer alan aydınlatma, sinyalizasyon ve 
havalandırma, asansörler çalışmadığında bile önem-
li miktarlarda enerji tüketmektedir. Bu nedenle kul-
lanım dışında aydınlatmanın, fanın ve sinyalizas-
yonunun kapatılması gibi seçenekler sayesinde bu 
tüketimi en aza indirilebilir.

Çelik’e [7] göre, bekleme durumunda en yüksek 
enerji tüketimi sürekli açık olan kabin ışıkları ve kapı 
kilit sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bun-
ları, elektronik kumanda ve inverter (VVVF sürücü) 
izlemektedir. Diğer ektenler ise kat butonları, kat ek-
ranları, kabin butonları ve kabin ışık perdesidir.

Almeida’ya [5] göre Avrupa’da asansörler ve yürüyen 
merdivenler Avrupa genelinde toplam elektrik tüke-
timinin %0,7’sinden sorumludurlar ve yürüyen mer-
divenler için otomatik hız düzenleyicileri ve bekleme 
durumunda düşük güç modu gibi önlemler alındı-
ğında potansiyel tasarruf %30 dolaylarında olabilir. 

4. ASANSÖRLERİN ENERJİ TÜKETİMİ HESABI
Asansörlerin enerji tüketimini belirlemek için kul-

lanılan iki farklı metot bulunmaktadır: Doolard Metodu, 
Schroeder Metodu. Bunların dışında simülasyon yöntemleri 
de mevcuttur.

4.1 Doolard Metodu
Doolard Metodu [8] enerji tüketiminin hesaplanmasında 
yararlı bir kılavuzdur. Doolard farklı tahrik tiplerinde asan-
sörleri boş şekilde üç kat aşağı ve yukarı hareket ettirerek 
deneyler yapmıştır. Grafiklerde kabin ağırlığını normalize 
etmiştir. Şekil 4’te J/kg cinsinden kabin ağırlığı olarak gös-
terilmiştir. Aslında doğru birim (J/kg)/başlama olmalıdır. Bu 
şekiller boş kabinin 3 katlık seyrine göre hazırlanmıştır. Ke-
sin bir metot olmamasına rağmen pratikte enerji tüketimi 
açısından önemli bir fikir edinilmesini sağlamaktadır. 

4.2 Schroeder Metodu
Schroeder [9,10] birçok asansörde ölçümler yaparak günlük 
enerji tüketimi için genel bir formül oluşturmuştur. İlk olarak 
motor için zamana göre ortalama terimini bulmuştur: %m 
(Tablo 2). Bu terim sayesinde Schroeder’in TP ile gösterdiği 

 
 Şekil 4. Doolard Metoduna Göre Çeşitli Tipte Tahriklerde Enerji Tüketimi

Tahrik
Zemin üstü m(%)

Kat adedi Aralık Ortalama

Hidrolik tahrik Karşı ağırlıksız 3-4 22-28 25

Dişlili makina AC 2-hızlı 4-8 37-50 44

ACVV (yüksek kütleli) 6-12 29-33 31

ACVV (düşük kütleli) 6-12 21-33 27

Dişlisiz makina Motor- jeneratör 12-18 17-25 21

Tristor 12-18 12-21 17

Tablo 2. Çeşitli Tipte Tahrikler ve Kurulumlar İçin M Parametre Değerleri
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genel seyir süresi hesaplanmaktadır (Tablo 3). Bu terim kat sa-
yısına, tahrik mekanizmasının tipine ve ortalama hıza bağım-
lıdır. Tablo 2 ve Tablo 3’te Schroeder’in değişik tahrik meka-

nizmaları için hesapladığı değişken değerleri bulunmaktadır.

Günlük enerji tüketimi [kWh/gün]:

3600d
R ST TPE × ×=                (1)

Burada R: motor değeri [kW]; ST: asansörün bir gündeki kul-
lanım sayısı [gün-1]. ST değeri ölçümle veya yaklaşımla belir-
lenir. Birim m2 döşeme alanı başına yıllık enerji tüketimi (e):

0,85
 /
dE güne

bina nüfusu alan insan
× ×

=
×

             (2)

Buradan birim m2 başına (kWh) cinsinden yıllık enerji tüketi-
mi bulunur. Yukarıda hesaplanan değerle bulunan her katta-
ki alan başına harcanan yıllık enerji:

0.85dE dW
Nf F
× ×

=
×

                                                 (3)

Burada d: bir yıldaki gün sayısı; Nf: bina nüfusu, F: her kattaki 
kişi sayısı; W: bir kattaki yıllık enerji tüketimini ifade etmek-
tedir [kWh/m2].

Örnek 1. Bir binada her biri 4 m/s hızla çalışan, 23 kişilik 6 
adet asansör bulunmaktadır. Asansörlerin tahrik mekaniz-
malarının dişli kutusu bulunmamakla birlikte tristör tipi mo-
tor kullanılmıştır. Motorun gücü 45 kW’tır. Binada 20 m2’lik 
alana bir kişi düşmekte ve toplam 2000 kişi bulunmaktadır.

ST (günlük çalışma sayısı) günün en yoğun iki saatindeki 
değerlerden bir yaklaşımla hesaplanabilir. Sabah (2 saat) ve 

akşam (2 saat) zamanlarında en fazla çalıştırma sayısı 240; 8 
saatlik az sayıda çalıştırma döneminde 40 olarak kabul edi-
lebilir. Buna göre ST:

(2 240) (2 240) (8 40) 1280ST = × + × + × =

Denklem 1’den bir günlük enerji tüketimi hesaplanabilir:

45 1280 4 64
3600dE

× ×= =    [kWh/gün]

Binada 6 adet asansör bulunduğundan, Ed:

6 64 384dE = × =  [kWh/gün]

Bir yılda 260 iş günü olduğu düşünülürse, Denklem 3’ten 
asansörün yıllık bir kat alanında ne kadar enerji harcandığı 
hesaplanabilir:

384 260 0,85 2,12
2000 20

W × ×= =
×

[kWh/m2]

Enerji maliyeti ortalama 0,42 [₺/kWh] olduğu kabul edilirse 
yıllık enerji maliyeti:

Yıllık enerji maliyeti = 384x260x0,42= 41.932 ₺ olacaktır.

Örnek 2. Bir binada bulunan 13 kişilik iki adet çift hızlı asan-
sör için Schroeder’in ve Doolard’ın sonuçlarını karşılaştırma-
sı. Asansörler 1,2 m/s hızla günde 500 kez çalıştırılmaktadır. 
Motor gücü 6,75 kW’tır.

Doolard’ın sonuçlarına göre, çift hızlı bir asansör Şekil 4’e 
göre her başlatma işlemi için 150 J/kg enerji harcamaktadır. 
Kabin yükü ile kabin ağırlığının eşit olması kabulü ile günlük 
enerji tüketimi:

3

(150 500 13 75)2 40,6
3600 10dE
× × ×= × =

×
  [kWh/gün]

Schroeder metodunda Tablo 3’ten TP değeri 10,5 alınır. Buna 
göre günlük enerji tüketimi:

10,5 500 6,752 19,68
3600

E × ×= × =  [kWh/gün]

Görüldüğü üzere Doolard’ın yöntemine göre yapılan hesabın 
sonucu Schroeder’in yöntemiyle bulunan sonucun yaklaşık 
olarak iki katıdır. Bunun nedeni Doolard’ın yönteminde 3 
kata göre Schroeder’in yönteminde ise 1,1 kata göre hesap 
yapılmıştır.

5. YÜRÜYEN MERDİVENLERDE ENERJİ TÜKETİMİ
Yürüyen merdivenlerde enerji tüketimi sabit ve değişken 
olarak iki bölüme ayrılabilir. Al-Sharif [11,12] yaptığı çalışma-

Tahrik yöntemi
Zemin üstü 
kat adedi

Genel Seyir süresi 
TP (s)

Aralık Ortalama
Hidrolik tahrik (karşı ağırlıksız) <6 5-7 6

Dişlili makine

       AC çift hızlı 6 9-12 10,5

      ACVV  (yüksek kütleli) 12 7-10 8,5

       ACVV (düşük kütleli) 12 5-8 6,5

Dişlisiz makine

        Motor-jeneratör 18 4-6 5

        Tristör 18 3-5 4

Tablo 3. Çeşitli Tipte Tahrikler ve Kurulumlar İçin TP Parametre 
Değerleri
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da yürüyen merdivenin enerji tüketimini, yürüyen merdiveni 
kullanan günlük ortalama yolcu sayısına göre hesaplamıştır.

Buna göre değişken enerji tüketimi:

Değişken enerji tüketimi= Yür. mer.yüksekliğix
9,81x75xYolcu say.xYürüme faktörü           (4)

Burada 75 kg cinsinden ortalama yolcu ağırlığıdır. Yürüme 
faktörü 0,7-1 arasında, yürüyen merdivende hareketli olan 
yolcular için kullanılmaktadır. Yürüyen yolcuların artması ile 
faktör küçülmektedir. Merdivende herkesin sabit kalması 
durumunda faktör 1 olmaktadır.

Sabit enerji tüketimi ve toplam tüketim:

Sabit tüketim=0,55xYür.Mer.yüksekliği+1,95 [kW]           (5)

Toplam tüketim= Sabit enerji tüketimi+l-Değişken 
enerji tüketimi                 (6)

Denklem 5’teki +/- işareti yürüyen merdivenin sırasıyla yu-
karı ve aşağı yönde hareketine göre kullanılır. Aynı denklem-
deki 0,55 ve 1,95 Al-Sharif’in sunduğu katsayılardır.

Örnek 3. Bir metro girişinde yılın 365 günü, günlük çalışma 
süresi 18 saat olan, 9 metre yüksekliğinde ve günde 29200 
yolcu tarafından kullanılan aşağı yönlü bir yürüyen merdive-
nin enerji hesaplaması. Ortalama yolcu ağırlığı 75 kg alındı-
ğında hesaplamalar:

Sabit tüketim = (9mx0,55+1,95)x18=124,2 [kWh/gün)

Değişken tüketim = 0,7x29.200x759,81x9=135.348.570 [J]
  = 135.348.570 J/ 3.600.000 J/kWh=37,60  
             [kWh/gün)

Toplam tüketim = 124,2-37,60 = 86,6         [kWh/gün]

Bu yürüyen merdivenin enerji tüketim bedeli (enerji bedeli 
yaklaşık: 0,42 [₺/kWh]):

Yıllık maliyet = 86,6x0,42x365 = 13.276 ₺

Görüldüğü üzere yürüyen merdivenlerde, aşağı veya yukarı 
yönlü hareket, merdivenleri kullananların durma veya hare-
ket etmesi gibi işletme faktörleri maliyete doğrudan etki et-
mektedir. Bununla beraber ısıl kayıpların azalması amacıyla 
düzenli bakım yürüyen merdiven verimliliğinde önemli bir 
yer teşkil etmektedir. 

Enerji verimliliğini arttırmanın bir yolu, daha hafif merdiven 
basamakları kullanmaktır. Alüminyum basamaklar kullana-
rak böylece yaklaşık 300 kg kadar bir hafifleme ve dolayısıyla 
daha az enerji tüketimi elde edilebilir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Schroeder, hesaplarında değerler trafiğin günlük ortalama 
değerine göre değil en yoğun olduğu zamana göre yapıl-
mıştır. Doolard, hesaplarını boş kabinin üç kat yukarı çıkması 
ve aşağı inmesine göre yapmıştır. Bu Schroeder’in hesapla-
rına göre üç kat fazla değer bulunmasına yol açmaktadır. 
Doolard’ın hesapları ortalama değerleri belirlemekte daha 
etkilidir. Enerji tüketimi hesabı yapılırken bu iki yöntemin 
kullandığı yaklaşımlar göz önünde tutulmalıdır.

Asansör motorları kesikli olarak ve değişken yükle çalışır. Bu 
nedenle, binadaki enerjinin %5- %15’ini tüketen asansörler-
de verimli tahrik sistemi seçilerek enerji tüketimi azaltılabilir. 
Bu amaçla, öncelikle kullanılan eski tahrik sistemleri, verimi 
daha yüksek olan motorlarla değiştirilmelidir. Asansör hızı 
amaca göre belirlenmelidir. Yolcu olmadığında, kabin aydın-
latması ve havalandırılması azaltılmalıdır. Asansörler yoğun 
olarak kullanılıyorsa, asansör makina dairesinde motordaki 
atık ısı geri kazanılmalıdır. Kısacası, enerji tüketimi doğru 
teçhizatları kullanarak ve trafik yoğunluğuna göre tasarım 
yaparak azaltılabilir.
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ARTIK GERİLMELERİ ÖLÇME 
YÖNTEMLERİ

Kübra Çınar 1, Gülcan Toktaş  2

1. GİRİŞ

Artık gerilmeler, dış kuvvete bağlı olmayan ve bir parçada 
hapsolmuş elastik gerilmelerdir [1]. Artık gerilmenin ulaşa-
bildiği maksimum değer malzemenin akma gerilmesi ile 
sınırlıdır [2]. Tüm üretim yöntemleri, malzemeye uygulanan 
mekanik, termal ve kimyasal yükler malzemelerin yorulma 
davranışlarını, kırılma dayanımlarını ve hatta korozyon da-
yanımlarını etkileyen artık gerilme oluşmasına neden olur-
lar [3].

Artık gerilmeler birçok makine elemanında görülür ve bun-
ların etkileri olumsuz ya da olumlu olabilir. Örneğin civata, 
pim, sıkı geçme gibi bağlantılarda artık gerilmeler faydalı-
dırlar. Buna karşılık ısıl işlemlerde; şekil değişimlerine, soğuk 
çekmede, soğutmada ve taşlamada; çatlaklara, takımlarda, 
kalıplarda ve kaynak konstrüksiyonlarında; çalışma süresinin 
azalmasına neden olan olumsuz etkilerin kaynağıdırlar [1].

Artık gerilmeler, mühendislik malzemelerinin yorulmaların-
da önemli rol oynarlar. Çünkü yorulma çatlakları genellikle 
yüzeyde başlar. Özellikle basma artık gerilmelerinin parça-

Artık gerilmeler malzemelerin katılaşması, üretimi, 
kimyasal ve ısıl işlemleri esnasında oluşan elastik 

gerilmelerdir. Malzemeye herhangi bir dış kuvvet etki 
ettiğinde, artık gerilmelerin cinsine ve büyüklüğüne 

göre bu gerilmeler uygulama sırasında olumlu 
veya olumsuz etkiler gösterebilir. Olumsuz etkileri; 
parçaların öngörülenden daha çabuk ve daha az 

gerilimde kırılması ve istenmeyen şekil değişimleri 
olabilir. Parçalardaki artık gerilmelerin önceden 

bilinmemesi tasarım ve emniyet hatalarına sebep 
olabileceğinden, bu gerilmelerin ölçümü tasarım ve 

imalat endüstrisinde büyük önem arz eder.

Bu çalışmada artık gerilmelerin nasıl oluştukları ve 
etkileri hakkında bilgiler verilmiştir. Artık gerilmelerin 

tahribatlı ve tahribatsız ölçüm yöntemleri detaylı 
olarak incelenmiş ve bu yöntemler birbirleri ile 

karşılaştırılmıştır. Tahribatlı yöntemlerle daha az 
maliyetle, daha geniş aralıktaki malzemelerde makro 

artık gerilmeler ölçülebilmektedir.
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ların yorulma ömrü, kırılma mukavemeti ve gerilme koroz-
yonu üzerinde olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Basma 
gerilmeleri, yorulma çatlaklarının oluşumuna ve gelişimine 
engel olur. Çekme gerilmeleri ise çatlak oluşumuna ve ge-
lişimine yardımcı olduğundan zararlıdır. Ayrıca çekme artık 
gerilmeleri, gerilmeli korozyon çatlamalarının oluşumuna 
zemin oluştururlar. Bu nedenle, parçanın artık gerilme du-
rumunun bilinmesi arıza nedenlerinin anlaşılması açısından 
önemlidir [4].

Malzeme işleme prosesi, montaj ve servis sırasında karşılaşı-
lacak etkilerin karmaşık bir bileşimi ile oluşan bu gerilmeler 
önceden kolayca tahmin edilemezler. Ancak servis yükleri 
ile birleştikleri zaman malzemenin kırılmasına neden olacak 
aşırı bozukluklara yol açabilirler [5]. Malzeme seçimi ve tasa-
rımında, kullanılacak malzemenin içindeki artık gerilim da-
ğılımının önceden bilinmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle 
artık gerilimlerin ölçülmesi günümüzde oldukça yaygınlaş-
mış  önemli bir mühendislik uygulamasıdır [6].

Literatürde artık gerilmelerin ölçülmesi ile ilgili birçok çalış-
ma bulunmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğun-
da artık gerilmeler  X- ışınları kırınımı yöntemiyle ölçülmüş-
tür [7-10]. Bazı çalışmalarda ise tabaka kaldırma yöntemi 
[4,11,12], fotoelastisite yöntemi [13,14], indentasyon yönte-
mi [15,16]  ve delik delme yöntemi [17,18] kullanılmıştır.

Bu çalışmada, artık gerilme ve ölçüm yöntemleri hakkında 
bilgi verilerek artık gerilmelerin malzeme için öneminden 
ve bu gerilmelerin seviyesinin bilinmesi için ölçüm yöntem-
lerinin gereksiniminden bahsedilmiştir. Ayrıca ölçüm yön-
temleri arasında karşılaştırma yapılarak yöntemlerin sınırla-
maları, birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarının ortaya 
konması amaçlanmıştır.

2. ARTIK GERİLMELERİN OLUŞUMU
Artık gerilmeleri tahmin edebilmek için, malzemenin termo-
mekanik davranışının, malzemeye uygulanacak dış kuvvet-
lerin, ısıl ve mekanik kuvvetler arasındaki etkileşimlerin ve 
metalin yapısal dönüşümlerinin bilinmesi gerekir. Plastik de-
formasyona uğrayan malzemelerdeki gerinme dağılımı üni-
form değilse daima artık gerilmeler oluşur. Artık gerilmeler, 
homojen olmayan plastik deformasyonlar, ısıl büzülmeler, 
üretim işlemi ile oluşan faz dönüşümleri ve kompozit bile-
şenlerinin akma gerilmelerindeki, elastiklik modüllerindeki 
veya ısıl genleşme katsayılarındaki farklılıklardan oluşabilir 
[7].

Pek çok üretim yöntemi ve yüzey işlemleri artık gerilmeleri 

oluşturur. Bunlar; döküm, derin çekme, dövme, çekme, eks-
trüzyon, haddeleme ve bükme gibi üretim yöntemleri, ta-
laş kaldırma, elektroerozyon gibi yüzey işleme yöntemleri,  
kaynak, sert lehimleme gibi bağlama yöntemleri, püskürt-
meli sertleştirme, lazer şoku gibi mekanik yüzey işlemleri, 
su verme, karbonlama, nitrürleme, karbonitrüzasyon, PVD 
(Fiziksel Buhar Biriktirme), CVD (Kimyasal Buhar Biriktirme) 
kaplamalar, elektro kaplama olarak sıralanabilir [5]. 

Örneğin; ısıl işlemde malzeme içerisinde bir sıcaklık dağılımı 
oluşur ve malzemenin farklı bölgelerinde farklı sıcaklıklar et-
kin olabilir. Kaynak işlemi ile birleştirmede de aynı türden bir 
sıcaklık ve bileşim farklılığı oluşur. Malzeme içerisinde farklı-
lık gösteren bu bölgeler de farklı gerilme dağılımına yol açar. 
Artık gerilmelerin servis koşullarında malzeme içerisinde 
yüksek değerlerde bulunması da çatlak ilerlemesine, bek-
lenmeyen erken kırılmalara, gerilmeli korozyona, boyutsal 
hassasiyet gerektiren malzemelerde bu hassasiyetin kontro-
lünün zorluluğuna yol açar. Malzemelerde artık gerilmeler 
temel olarak üç etkenden dolayı oluşur. Bunlar  [8]:

• Mekanik etkenler,

• Isıl etkenler,

• Kimyasal etkenler

olarak sınıflandırılabilirler. 

Mekanik etmenler genel anlamda üretim süresince oluşan 
üniform olmayan plastik deformasyondan kaynaklanır. Bun-
lar üretim sürecinin doğasından kaynaklanan deformas-
yonlar olabileceği gibi kaynak, talaşlı imalat, haddeleme ve 
kumlama gibi üretim sürecinde bulunması olası olan diğer 
işlem kademelerinden de  kaynaklanabilirler [8].

Isıl etkenlerden kaynaklanan artık gerilmeler de üretim veya 
ısıl işlem süreçlerinde meydana gelen üniform olmayan ısın-
ma ve soğuma koşullarından dolayı meydana gelir. Kaynak 
işlemi de malzemelerde artık gerilme oluşturabilecek ısıl et-
kenlerden biridir [19].

Kimyasal etkenler ise kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanan 
hacim değişmeleri, faz dönüşümleri, kimyasal yüzey işlemle-
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ri ve kaplama işlemleri gibi birçok nedene dayanır [19].

Artık gerilmeler gerilmenin dengelendiği aralık veya alana 
göre makroskobik gerilmeler ve mikroskobik gerilmeler ola-
rak iki sınıfa ayrılabilirler. Makroskobik gerilmeler; ısıl işlem, 
talaş kaldırma, ikincil işlem ve montaj sırasında ortaya çıka-
bilirler. Mikroskobik gerilmeler ise genellikle bileşenler ve 
fazlar arasındaki ısıl genleşme katsayısı uygunsuzluğundan 
veya faz dönüşümlerinden kaynaklanırlar. Her iki gerilme 
tipi de bir parça veya malzemede aynı anda bulunabilir [7].

3. ARTIK GERİLMELERİN  ETKİLERİ VE GİDERİLMESİ
Mekanik bir bileşende artık gerilmelerin mevcudiyeti her 
zaman olumsuz bir etkiye sahip değildir. Bazı durumlarda, 
bileşende doğru işaret ve büyüklüğe sahip artık gerilmelerin 
bulunması çok büyük faydalar sağlayabilir. Bu nedenle artık 
gerilmeler, tasarım aşamasında, tasarımcılar tarafından dik-
kate alınması gereken önemli bir faktördür [12].

Artık gerilmeler tamamen zararlı olmadıklarından kritik 
parçalarda istenen artık gerilmeleri oluşturmak için birkaç 
yöntem kullanılır. Bu yöntemler; sertleştirme, bilyeli dövme 
ve yüzey ovalamadır. Püskürtmeli sertleştirme gibi teknikler 
uygulanarak parçanın yorulma performansını geliştirmek 
amacıyla, parçada faydalı artık gerilmeler kasıtlı olarak da 
oluşturulabilir [5].Otomotiv ve uçak endüstrisi artık gerilme-
lerin olumlu etkilerini  kendi yararları doğrultusunda kullan-
maktadır [4].

Diğer yandan artık gerilmeler parçada gerilme korozyon 
çatlamasına, sürünmeye, çarpılmaya, aşınmaya, kırılmaya, 
yorulma çatlamasına ve zamansız hatalara yol açabilir. Üre-
tim sırasında oluşan zararlı artık gerilmeleri mümkün olduğu 
kadar kontrol altına almak için ısıl işlem teknikleri uygulanır 

[7]. Isıl işlem görmemiş kaynak bölgesi içerisindeki çekme 
gerilmeleri, uygulanan servis yükleri ile birleştiği zaman er-
ken çatlamalara neden olabilir [5].

Artık gerilmeler, termal ve mekanik olmak üzere iki yön-
temle giderilebilir. Termal yöntemde, var olan gerilmelerin 
malzemenin plastik şekil değiştirmesini sağlayabileceği ısı 
derecesine kadar, malzeme tavlanır (Gerilim giderme tav-
laması). Burada malzemenin elastik şekil değiştirme nokta-
sının üzerinde bir tavlamaya gerek vardır. Kaynak yapılmış 
çelik malzemelerde, termal gerilim yardımıyla artık gerilme-
ler azaltıldığı için, gevrek kırılma direnci  de iyileştirilebilir. 
Ayrıca ITAB’ın (Isı Tesiri Altındaki Bölge) sertliği de azaltıl-
mış olur. Mekanik gerilim uygulama işleminde ise malzeme 
akma dayanımını aşacak bir gerilme değerine kadar çekilir 
ve bu çekilme sırasında meydana gelen plastik deformasyon 
homojen bir gerilme dağılımına yol açar. Bunun sonucunda 
artık gerilmeler azalır [13].

4. ÖLÇME YÖNTEMLERİ
Artık gerilme ölçüm teknikleri üzerinde 1900’lü yıllardan 
beri çalışmalar yapılmış ve birçok ölçüm yöntemi geliştiril-
miştir. Genellikle artık gerilme ölçümlerinde kullanılan bu 
teknikler tahribatlı ve tahribatsız ölçme yöntemleri olarak 
sınıflandırılır [7].
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Tahribatlı ölçme yöntemleri, parçaya delik açılması ve parça-
dan talaş kaldırılması veya tabaka kaldırılması gibi işlemler-
den sonra, parçadaki artık gerilme durumunun belirlenmesi 
esasına dayanır. Tahribatsız yöntemlerde ise malzemenin fi-
ziksel ve kristalografik parametreleri ile artık gerilmeler ara-
sındaki ilişkiler kullanılır [13]. 

4.1 Tahribatlı Ölçme Yöntemleri

Mekanik artık gerilme ölçme yöntemleri olarak da adlandı-
rılan bu yöntemler, gerilme gevşemesine müsaade etmek 
amacıyla kasıtlı olarak malzeme kaldırılarak, gerilme sıra-
sında veya sonrasında parçada meydana gelen şekil değiş-
tirmenin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Bu yöntemlerle 
ilk olarak, analiz edilen parçadan malzeme kaldırılarak yeni 
bir gerilme durumu oluşturulur, daha sonra yer değiştirme-
ler ölçülerek gerilmedeki yerel değişim belirlenir, son olarak 
elastisite teorisi kullanılarak artık gerilmeler hesaplanır [5]. 
En çok kullanılan yöntemler; tabaka kaldırma, delik delme, 
halka çekirdek, kanal açma ve kesit profili ölçme olarak ve-
rilebilir [20].

4.1.1 Tabaka Kaldırma Yöntemi

Tabaka kaldırma yönteminde elektrokimyasal veya kimya-
sal işlemler kullanılarak, malzeme yüzeyindeki artık gerilme 
barındıran ince tabakalar kademe kademe kaldırılır, böyle-
ce momentlerin ve iç gerilmelerin dengelenmesi sağlanmış 
olur. Bu dengelenmeden dolayı oluşan şekil değiştirmeler, 
kaldırılan tabakadaki gerilmelerle ilişkilendirilerek artık ge-
rilme ölçümü yapılır [16].

Bu metot genellikle filmler ve kaplamalar için kullanılır. Ar-
tık gerilme içeren  düz bir levhadan ardı ardına tabaka (film) 
kaldırıldığında, gerilmeler dengesizleşerek, levhanın eğil-
mesine neden olur. Levha eğriliği kaldırılan tabakadaki oriji-
nal gerilme dağılımına ve levhanın elastik özelliklerine bağ-
lıdır. Böylece, strain gage (gerinim ölçer), lazer tarama veya 
optik mikroskop kullanılarak numune eğriliğinin ölçümü ile 
levhadaki gerilme dağılımı belirlenebilir. Ölçümler çok ek-
senli eğrilikten kaçınmak için genellikle dar şeritler üzerin-
de yapılır. Bu yöntem kimyasal ve fiziksel buhar biriktirme 
(CVD) ve (PVD) tekniği ile üretilmiş kaplamalar ile  metalik 
ve polimerik kompozit malzemeler için kullanılmaktadır. Bir 
tabakadaki artık gerilmelerin önemli olarak değişmediğinin 
varsayılması ile bu yöntem, silindirik numunelere ve düz lev-
halara uygulanabilmektedir. Bu yöntemle sadece numune 
eksenine paralel yöndeki artık gerilmeler hesaplanabilmek-

te ve levha düzlemine dik doğrultudaki gerilmeler hesapla-
namamaktadır (Şekil 1) [15]. 

4.1.2 Delik Delme Yöntemi

Bu yöntemde numuneye özel olarak tasarlanmış bir ge-
rinim ölçer yapıştırılır. Sonra geometrik merkezde, genel 
olarak 0,4–2 mm derinliğinde, sığ bir delik delinir. Delik 
içerisindeki gerilmeli tabakanın kaldırılması, malzeme çev-
resindeki gerilmeleri yeniden düzenlemekte ve rozetteki 
gerinim ölçer gerilme gevşemelerini ölçmektedir [13]. Şe-
kil 2’de delik delme yönteminin şematik görünümü veril-
mektedir [5].

Yöntemin kullanımı kolay ve seri olup, maliyeti azdır. Ayrıca 
birçok malzeme çeşitlerine uygulanabilirliği, güvenilir so-
nuçlar vermesi, daha az özel ekipman gerektirmesi, ölçüm 
tesisatının taşınabilir olması ve numuneye az zarar verme-
sinden dolayı bu yöntem kullanışlıdır. Ancak kenarlara yakın 
yerlerde ölçme yapılamaması, gerinme hassasiyetinin de-
rinlik ile değişmesi, sınırlı uzaysal çözünürlüğe sahip olması, 
delme sırasında ilave gerilme oluşturması gibi dezavantaj-
ları vardır [7].

Artık gerilmeler malzemenin akma dayanımının %50’sini 
aştığında ölçüm sonuçlarında hata verebilmektedir. Bu me-
tot kaplamalarda kullanılmasına karşın, 100 μm değerinden 
daha düşük kalınlıkta filmler veya kırılgan filmler için kulla-
nışlı değildir [15].

 
 Şekil 1. Numunedeki Gerilme Dağılımı [15]

                  
 Şekil 2. Delik Delme Yöntemi [5]

Delik

Uzama Teli Rozeti
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4.1.3 Halka Çekirdek Yöntemi

Delik delme yönteminin bir başka biçimi de halka çekirdek 
yöntemidir. Bu analiz yönteminde delik delme metodunda-
ki gibi rozet içerisinde bir delik yerine rozetin dış kenarı ci-
varında çevresel bir kanal açılmaktadır (Şekil 3). Bu yöntem 
genel anlamda 0,1 - 6 mm derinlikteki artık gerilmeleri ölçe-
bilmektedir [20].

Bu yöntemle delik delme yöntemine göre daha büyük gerin-
me gevşemeleri meydana geldiğinden malzemenin içindeki 
daha büyük artık gerilmeler hassas olarak ölçülebilmektedir. 
Ayrıca delik delme sırasında ilave artık gerilmeler oluşabilir-
ken, bu yöntemde genellikle oluşmamaktadır ve hassasiyeti 
delik delme yöntemine göre daha yüksektir [13].

4.1.4 Kanal Açma Yöntemi

Kanal açma yönteminde, artık gerilmeleri belirlemek için 
numune üzerine küçük bir kanal açılmaktadır. Kanalın açıl-
ması ile kanala dik artık gerilmeler gevşemektedir. Bunun 
sonucunda numune içindeki gerilmeler yeniden dengelen-
mekte ve kanal bölgesinde oluşan kanala dik gerinme gev-
şemeleri gerinim ölçer kullanılarak ölçülmektedir [13]. Kanal 
açma yönteminin şematik görünümü Şekil 4’te görünmek-
tedir [15].

4.1.5 Kesit Profili Ölçme Yöntemi

Bu yöntemde numune, içerisindeki artık gerilmeleri belir-
lemek amacıyla kesilerek ikiye ayrılır (Şekil 5). Parçada artık 
gerilme mevcutsa yüzey kesit profili kesme düzleminden 
sapacaktır. Kesme sonucunda ortaya çıkan kesit profili artık 
gerilmelerle ilişkilendirilir. Yöntem tahribatlı olmasına rağ-
men kullanımı basittir ve tüm kesit boyunca artık gerilme-
leri uygun maliyette ve kısa sürede ölçebilmektedir. Ancak 
bu yöntemde sadece kesme düzlemine dik artık gerilmeler 
ölçülebilmektedir [7].

4.1.6 Tüp Yarma Yöntemi

Bu yöntemde Şekil 6’da görüldüğü gibi ilk olarak kısa bir 
tüp numunenin ilk dış çapı ölçülmektedir ve daha sonra tüp 
uzunluğu boyunca kesilerek yarık açılmaktadır. Çevresel ge-
rilmelerin gevşemesi, tüpün dış çapının değişerek açılması-
na veya kapanmasına neden olur.Sadece tek bir ölçüm artık 
gerilmelerin tahminini vermektedir [5]. Ölçme işleminin hızlı 
ve basit olması tüp yarma yöntemini çok kullanışlı bir artık 
gerilme belirleme yöntemi yapmaktadır. Ancak bu yönte-
min kullanım alanı tüpler ile sınırlıdır [13].

 
 

Uzama Teli

Şekil 4. Kanal Açma Yöntemi Şematik Gösterimi [15]

 

Halka Göbek

Uzama Teli Rozeti

Şekil 3. Halka Çekirdek Yöntemi [20]

 

Şekil 5. Kesit Profili Ölçme Yöntemi [7]

    
 Şekil 6. Tüp Yarma Yöntemi [21]
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4.1.7 İnce Kesitlere Ayırma Yöntemi

İnce kesitlere ayırma yönteminde de numune içerisindeki 
artık gerilmeler numuneden parçalar kaldırılarak ölçülmek-
tedir. Artık gerilmeleri belirlemek için numune değişik kesit-
lerde sıralı olarak kesilir (Şekil 7). Ayırma, yarma ve tabaka 
kaldırma işlem adımlarının birleştirilmesi, ilgilenilen bölge 
boyunca artık gerilmelerin detaylarını belirlemede büyük 
esneklik sağlamaktadır. Tabaka kaldırma adımı bu gerilme-
leri açığa çıkarır. Uzama telleri sayesinde ortaya çıkan gerin-
meler ölçülür [5].

4.2 Tahribatsız Ölçme Yöntemleri

Tahribatsız ölçme yöntemleri numune üzerinde tahribat 
meydana getirmemektedirler. Artık gerilmeler malzemenin 
çeşitli fiziksel büyüklüklerinden faydalanılarak belirlenmek-
tedir [7]. Artık gerilmeleri ölçmek için en çok kullanılan tah-
ribatsız yöntemler; kırınım yöntemleri (diffraction methods), 
ultrasonik yöntemler (ultrasonic methods), manyetik yön-
temler (magnetic methods), termo elastik yöntemler (ther-
moelastic methods), fotoelastik yöntemler (photoelastic 
methods) olarak verilebilir [5].

4.2.1 Kırınım Yöntemleri

Kırınım yöntemleri yalnızca kristal yapılı malzemelere veya 
malzemedeki kristal fazlara uygulanabilir. Bu yöntemler, 
kristal yapılı bir malzeme gerilmeye maruz kaldığı zaman 
malzemenin kristal kafes düzlemleri arasındaki mesafelerde 
meydana gelen değişimlerin incelenerek kafes gerinimleri-
nin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Kırınım yöntemlerinin 
uzaysal ve nüfuziyet çözünürlüğü mekanik yöntemlerden 
daha fazladır. Ancak mekanik yöntemler için gerekli deney 
süresi kırınım yöntemlerinden daha kısadır. X-ışını, şiddetli 

X-ışını ve nötron kırınımı yöntemleri en çok kullanılan kırı-
nım yöntemleridir [13].

a- X-ışını Kırınımı

X-ışını kırınımı (XRD), en yaygın kullanılan tahribatsız kırı-
nım yöntemidir. XRD yöntemi sayesinde kafes düzlemleri 
arasında meydana gelen mesafe değişimleri ölçülebilmek-
tedir. Şekil 8’de gösterildiği gibi, numune  üzerinde seçilen 
bir bölge X-ışınları ile tekrarlı olarak taranmaktadır [5]. Kris-
tal düzlemler yüzeye nüfuz eden X-ışınlarının çoğunu Bragg 
Kanunu’na göre kırmaktadır. Bragg Kanunu paralel atom 
düzlemleri arasındaki mesafeyi hesaplamak için kullanıl-
maktadır. Yöntem, mikro ve makro artık gerilmeleri tahribat-
sız olarak belirleyebilen tek yöntemdir [7]. 

b- Şiddetli X-ışını Kırınımı

Yöntemin esası XRD yöntemi ile aynıdır. Senkroton veya 
şiddetli X-ışınları çok şiddetli yüksek enerjili X-ışınları sağla-
maktadır. Bu X-ışınları geleneksel X-ışınlarından daha derin-
lere nüfuz edebilmektedir. Bu nüfuziyet çoğu malzemede 
1-2 mm ve alüminyumda yaklaşık 50 mm kadar olabilmek-
tedir [13].

c- Nötron Kırınımı

Nötronların nüfuziyeti X-ışınlarının nüfuziyetinden hemen 
hemen 1000 kat daha fazladır. Bu nedenle nötron kırınımı 
yöntemi ile çoğu mühendislik malzemelerinin daha derinle-
rine (4-50 mm derinliğine) nüfuz edilebilmektedir [7].  

4.2.2 Ultrasonik Yöntemler

Ultrasonik yöntemler, bir katı boyunca hareket eden sesöte-
si (ultrason) dalga hızlarının katı içerisindeki mevcut gerilme 
seviyelerine duyarlılığından faydalanmaktadırlar. Parçadaki 
mevcut artık gerilmelerin doğrultuları ve büyüklükleri mal-
zemedeki sesötesi dalga hızlarının değişimine doğrudan 

          
 

Şekil 8. Geleneksel XRD Yöntemi [5]

 
 

Şekil 7. İnce Kesitlere Ayırma Yöntemi [5]
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etki etmektedir. Yani bir malzemenin gerilmeli durumunda 
ilettiği sesötesi dalga hızı, malzemenin gerilmesiz durumun-
daki sesötesi dalga hızına göre farklılık gösterir. Malzeme 
elastik olarak davrandığı sürece, dalga hızı malzemedeki ar-
tık gerilme durumuna bağlıdır [5].

4.2.3 Manyetik Yöntemler 

Çeliklerin ve diğer ferromanyetik malzemelerin manyetik 
özellikleri, mıknatıssal büzülme ve manyetoelastik etkiler-
den dolayı malzemedeki iç gerilme durumuna duyarlıdırlar 
[5]. Bu yöntem gerilme ve mıknatıslanma arasındaki etki-
leşime dayanmaktadır. Parçadaki gerilme durumuna bağlı 
olarak parçanın elektro-manyetik özellikleri değişmektedir. 
Parçadaki gerilme durumu elektromanyetik özelliklerin de-
ğişiminin ölçülmesi ile belirlenebilmektedir [7]. 

4.2.4 Termoelastik yöntemler 

Malzemedeki elastik deformasyonlar sıcaklıkta küçük deği-
şimlere neden olmaktadır (Örneğin çelikte 1 MPa için 1 m°K). 
Bu sıcaklık değişimi direk olarak yüzey gerilmelerinin top-
lam değişimi ile orantılıdır. Bu sayede parça içerisindeki artık 
gerilmeler bulunabilmektedir. Yöntem genellikle yorulma 
çalışmalarında kullanılmaktadır ve kullanımı kolay, çabuk ve 
ölçüm aralığı geniştir [7].

4.2.5 Fotoelastik Yöntemler

Fotoelastisite, bir parçada ya da yapıda statik veya dinamik 
testler sırasında yüzeydeki birim deformasyonlar ile geril-
melerin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan tahribatsız 
artık gerilme ölçme tekniğidir. Bu metotta ilk olarak test par-
çası birim deformasyona duyarlı özel bir reçine ile kaplanır 
(Şekil 9). Daha sonra test ya da servis yükleri parçaya uygu-
lanır [14].

Fotoelastisite ölçüm cihazındaki polariskoptan gelen pola-
rize ışık ile kaplama aydınlatılır. Polariskop aracılığıyla kapla-
manın gösterdiği renkler gerilmelerin dağılımını ve yüksek 
gerilme bölgelerini gösterir [14].

4.2.6 Raman Tayf (Raman Spektroskop)  Yöntemi

Raman tayf ölçüm yöntemi malzeme üzerine gönderilen 
lazer ışınlarının malzeme ile etkileşimini ölçerek kalıntı ge-
rilimlerin bulunması sağlar. Malzemeye gönderilen lazer 
ışınları atomların titreşmesine neden olur. Saçılan ışınların 
incelenmesi sonucunda malzemenin fiziksel ve kimyasal 
yapısı hakkında bilgi edinmek mümkün olur. Raman tayf 
ölçüm metodunda çözünürlük çok fazladır ve genellikle 
yüzey kalıntı gerilimlerin ölçümünde kullanılır. Bu yöntem 
günümüzde daha çok kompozit malzemelere uygulan-
maktadır [17].

5. ÖLÇME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yukarıdaki bölümlerde açıklandığı gibi artık gerilmeleri ölç-
menin pek çok farklı yöntemi mevcuttur. Her yöntemin uy-
gulama esaslarına göre bazı sınırlamaları vardır. Tablo 1’de 

Yöntem Gerilme
Tipi

Ölçülen
Büyüklük Nüfuziyet Geometri Gerekli 

Veri
Ölçme
Hızı

Tahribat
Derecesi

Ekipman
Maliyeti  Uygulama

Tabaka
Kaldırma

10-500 µm
Düz Hızlı Tahribatlı Düşük

Delik delme
0,25

X
Delik çapı

Düz ve karmaşık Orta Tahribatlı Düşük

Halka 
çekirdek

Makro

Gerilme 
gevşemesinin 
neden olduğu 

gerinme

100µm 
-6mm Düz ve karmaşık

Young 
modülü,

Poison oranı
Orta Tahribatlı Düşük

Geometrik 
şartlar yerine 
getirilirse tüm 

malzeme 
çeşitlerine

Tablo 1. Artık Gerilme Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması [5]

   
 Şekil 9. Malzemesi Yüzeyinin Kaplanması [14
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Kanal açma 150 mm Düz ve karmaşık Orta Tahribatlı Düşük

Kesit profili 
ölçümü

- Düz ve karmaşık Hızlı Tahribatlı Düşük

Tüp yarma - İnce cidarlı tüp Hızlı Tahribatlı Düşük

İnce 
kesitlere 
ayırma

8-100 mm Belirli geometri için Orta Tahribatlı Düşük

X-ışını
kırınımı

<50 µm 
(Al)

<5 mm (Ti)

X-ışınlarını 
engellemeyecek 

şekilde
Yavaş Orta

Şiddetli 
X-ışını

Kırınımı
Mikro ve 
Makro

Kafes gerinmeleri, 
Bragg açısı

1-2 mm 
çoğu 

malzeme
50 mm (Al)

Önemli değil

Işın elastik 
sabitleri,

Gerilmesiz
malzeme 

kafes 
parametresi

Orta
Tahribat-

sız
Yüksek

Kristal yapılı 
malzemelere

Nötron 
kırınımı

4 mm(Ti)
25mm(Fe)

200mm
(Al)

Önemli değil
Çok 

yavaş
Yüksek

Ultrasonik 
yöntemler

Makro
Sesötesi dalga 

hızlarında değişim
>100 mm Önemli değil

Gerilmeli ve 
gerilmesiz 
ortamda 

dalga hızları, 
akusto-

elastik sabit

Çok 
hızlı

Düşük
Tek fazlı 

malzemeler

Manyetik 
yöntemler

Mikro ve 
makro

Elektro-manyetik 
özelliğin değişimi 6-10 mm

Önemli değil

Manyetik 
alanların 

sayısındaki 
değişim

Çok 
hızlı

Tahribat-
sız

-

Non-homojen 
malzemelerin 
ferromanyetik 
fazlarına ve 

ferromanyetik 
malzemelere

Termoelastik 
yöntemler

-
Küçük sıcaklık 

değişimi
- Önemli değil

Termo
elastik sinyal

Çok 
hızlı

-
Lineer elastik, 

izotropik ve 
homojen 

malzemelere

Fotoelastik
yöntemler

- Işık hızı - Önemli değil
Saçak 

düzeni, optik 
dalga boyu

- -
Saydam 

malzemeler

Raman 
spektroskop 

yöntemi
Makro

Raman ve 
floresan çizgilerin 

kayma miktarı
  <1  µm Kalın malzeme

Raman ve 
floresan 
çizgilerin 
kayması

- -
Polimerik 

kompozitler
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bu yöntemler; maliyet, uygulama malzemeleri, tahribat de-
recesi ve ölçme hızı gibi parametreler açısından değerlendi-
rilerek birbirleri ile karşılaştırılmışlardır.

Tablo 1 incelendiğinde, tahribatlı olan mekanik yöntemlerle 
genel olarak daha düşük maliyetle 10 µm – 150 mm aralı-
ğında geniş nüfuziyet derinliğine sahip makro artık gerilme-
lerin tüm malzeme çeşitlerinde ölçülebildiği görülmektedir. 
Tahribatsız X-ışını kırınım yöntemleri ile makro ve mikro 
artık gerilmelerin daha yavaş ve daha az derinlikte, sadece 
kristal yapılı malzemelerde daha yüksek maliyetle belirlen-
diği gözlenmektedir. Diğer tahribatsız yöntemlerin ise daha 
dar çeşitlilikteki malzemelere daha hızlı uygulanabildiği gö-
rülmektedir.
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