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Ulaştırma sistemi, ekonomik 
ölçeği ve toplumsal yaşam 
üzerinde büyük önemi bu-

lunan çok yönlü etkileri itibarıyla 
toplumu sürekli etkileyen bir yapı-
ya sahiptir. Bu noktada, her alanda 
olduğu gibi ulaştırma alanında da 
en modern, en gelişmiş ulaştırma 
sistemine sahip olmak, teknolojik 
gelişmelere ayak uydurmak, eko-
nomik kalkınmanın ve sosyal geliş-
menin bir gereğidir. 

Türkiye’de uzun bir süreden beri 
ülke gerçeklerine aykırı olarak sür-
dürülen karayolu taşımacılığına ve-
rilen aşırı önem, diğer taşıma türle-
rinin ihmal edilmesine yol açmıştır. 
Bunun sonucunda da zaman kay-
bı, yüksek maliyet, verimsiz yol kul-
lanımı ile yatırım maliyetlerindeki 
artış, arazi kayıpları, gürültü ve 
çevre kirliliği oluşmuş; ekonomik 
olmayan irrasyonel yatırım kararla-
rıyla ülkemizde dengesiz ve çarpık 
bir ulaşım sistemi geliştirilmiştir. 
Tamamen dışa bağımlı, çevre ve 

kültürel dokuyu tahrip eden ve 
halkın aleyhine olan bu çarpık sis-
tem, artan trafik kazaları nedeni ile 
telafisi mümkün olmayan maddi 
ve manevi kayıplara da yol açmış, 
bugün ulaşımda yaşanan kaosun 
doğmasına neden olmuştur. 

Bu sorunların aşılması, ülke ger-
çeklerine uygun demiryolu, hava-
yolu ve boru hatları taşımacılığına 
öncelik veren politikaların hayata 
geçirilmesi ile olanaklı olacaktır. 
Ulaşım, toplumsal ve ekonomik 
gelişmemizin ayrılmaz, bütün-
sel ve sistemik bir parçası olarak 
algılanmalıdır. Bütün bireyler ve 
toplum tarafından güvenle kulla-
nılabilecek, seyahat özgürlüğünü 
güvence altına alan bir ulaşım sis-
temi, toplumumuzun tüm kesimle-
rini ilgilendiren temel bir sorundur. 
Bu konuda var olan yasal düzenle-
meler yetersiz olmakla birlikte, var 
olan kurallar da uygulanmamak-
tadır. Bir anlamda, insanların yaşa-
ma hakları ihlal edilmektedir. Bu 
sorunlar, özel oto yapımına dönük 
yatırımların yoğunlaşması ve her 
gün trafiğe yeni araçların çıkması 
ile artmaktadır. 

Odamızın hazırlamış olduğu “Ula-
şım ve Trafik Politikalarında Planla-
ma Gerekliliği” raporunda, yukarı-
daki temel perspektiften hareketle, 
ülkemizdeki ulaşım ve trafik politi-
kaları ile uygulamadaki sorunlar 
irdelenerek çözüm önerileri ortaya 
konulmuştur. 

Raporu hazırlayan Ali Ekber ÇA-
KAR, Özcan BAYRAKÇI ve emeği 
geçen herkese teşekkürlerimizi 
sunarız.   
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Farklı seviyelerde 
nesne ya da in-
san ağ yapılarının 

meydana getirilmesi, 
günümüz gelişmiş sa-
nayi toplumlarının bir 
stratejisi olup, yakın bir 
gelecekte de dünya ça-
pında giderek yaygınla-
şacaktır. Dünyadaki bu 
ve benzeri gelişmeleri 
en güncel haliyle takip 
eden Makina Mühen-
disleri Odası’nın 47. 
Dönem projelerinden 
bir tanesi de buna uy-
gun genel bir mobil ağ 
yaratmaktır. Üyelerimiz-
den oluşan muazzam 
bir dijital ağ yaratmak 
ve süreçleri daha etkin bir şekilde 
yönetmek için, “Makina Mobil” ola-
rak tanımladığımız projemizi haya-
ta geçirmekteyiz. “Makina Mobil”, 
adından da anlaşılacağı üzere, cep 
telefonlarında kullanılan mobil bir 
uygulamadır. İstanbul, Ankara, Ada-
na şubelerimizde kullanılan “Makina 
Mobil”, Kocaeli, Bursa şubelerimizin 
ardından diğer şubelerimizde de en 
kısa sürede hayata geçirilecektir.

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

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

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

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

“Makina Mobil” uygulamasının mo-
dül ve işlevlerini www.mmo.org.tr/
ankara/duyuru/dijital-donusum-
uygulamasi-makina-mobil-kul-
lanimda linkinde yer alan kullanım 
kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

“Makina Mobil” uygulaması hak-
kında daha fazla bilgi edinmeniz 
veya herhangi bir problemle karşı-
laşmanız durumunda Makina Mü-
hendisleri Odası’na bağlı ilgili şu-
belerimizle doğrudan bağlantıya 
geçebilirsiniz.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ GENEL 
MOBİL AĞI HİZMET VERMEYE BAŞLADI!
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ GENEL 
MOBİL AĞI HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

tmmob
makina mühendisleri odası
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Temmuz ayına ilişkin MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 
http://www.mmo.org.tr/miem/  adresinden de takip edilebilir.
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama
12-14 Temmuz 2018 İstanbul 15 Temmuz 2018
20-21 Temmuz 2018 İstanbul 22 Temmuz 2018
20-21 Temmuz 2018 Eskişehir 22 Temmuz 2018

Asansör

10-12 Temmuz 2018 Ankara 13 Temmuz 2018
19-22 Temmuz 2018 İstanbul 23 Temmuz 2018
24-26 Temmuz 2018 İzmir 27 Temmuz 2018
27-29 Temmuz2018 İstanbul 30 Temmuz 2018

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
10-13 Temmuz 2018 İzmir 14 Temmuz 2018
26-29 Temmuz 2018 İstanbul 30 Temmuz 2018

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu 

10-13 Temmuz 2018 Samsun 13 Temmuz 2018
11-14 Temmuz 2018 Eskişehir 15 Temmuz 2018
12-15 Temmuz 2018 İstanbul 16 Temmuz 2018
17-20 Temmuz 2018 İzmir 20 Temmuz 2018

Doğalgaz İç Tesisat*

2-5 Temmuz 2018 İzmir 6 Temmuz 2018
2-5 Temmuz 2018 Gaziantep 6 Temmuz 2018

16-19 Temmuz 2018 Ankara 20 Temmuz 2018
17-22 Temmuz 2018 İstanbul 23 Temmuz 2018

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

2-5 Temmuz 2018 İstanbul 6 Temmuz 2018
2-5 Temmuz 2018 Kayseri 6 Temmuz 2018
6-9 Temmuz 2018 Gaziantep 10 Temmuz 2018

9-12 Temmuz 2018 Kocaeli 13 Temmuz 2018
21-24 Temmuz 2018 Ankara 25 Temmuz 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
3 Temmuz 2018 Gaziantep

 9 Temmuz 2018 Ankara

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi

2-4 Temmuz 2018 Gaziantep 4 Temmuz 2018
4-6 Temmuz 2018 Ankara 6 Temmuz 2018

17-19 Temmuz 2018 Eskişehir 19 Temmuz 2018
17-19 Temmuz 2018 Mersin 20 Temmuz 2018

Havalandırma Tesisatı 21-22 Temmuz 2018 Kayseri 23 Temmuz 2018

Klima Tesisatı
18-22 Temmuz 2018 İzmir 23 Temmuz 2018
23-27 Temmuz 2018 Ankara 28 Temmuz 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
20-22 Temmuz 2018 Antalya 22 Temmuz 2018
27-29 Temmuz2018 İstanbul 29 Temmuz 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (A Sınıfı İSG Uzmanı) 28-29 Temmuz 2018 Mersin 30 Temmuz 2018
Medikal Gaz Tesisatı 26- 28 Temmuz 2018 Ankara 28 Temmuz 2018

Mekanik Tesisat

9-15 Temmuz 2018 İzmir 16 Temmuz 2018
9-15 Temmuz 2018 Mersin 16 Temmuz 2018

16-22 Temmuz 2018 Gaziantep 23 Temmuz 2018
16-22 Temmuz 2018 Bursa 23 Temmuz 2018

Şantiye Şefliği

2-4 Temmuz 2018 Mersin 4 Temmuz 2018
5-7 Temmuz 2018 Eskişehir 8 Temmuz 2018
5-7 Temmuz 2018 İstanbul 8 Temmuz 2018

24-26 Temmuz 2018 Bursa 27 Temmuz 2018

Temel Bilirkişilik Kursu

14-22 Temmuz 2018 İstanbul

 

14-22 Temmuz 2018 Kayseri
21-29 Temmuz 2018 İstanbul
27-30 Temmuz 2018 Konya

Yangın Tesisatı
9-11 Temmuz 2018 Mersin 12 Temmuz 2018
27-29 Temmuz2018 Konya 30 Temmuz 2018
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Bu sayımızda, Söyleşi, Sanayi, Araştırma, Teknoloji Dünyası, Haber, Basın Açıklaması, Kitap 
Tanıtımı ve MİEM bölümleri bulunmaktadır.

Söyleşi bölümünde, MMO ‘da üç dönem Oda Başkanlığı yapan Prof. Dr. Selçuk Somer ile 
Oda yöneticiliği, bir ömür sürdürdüğü akademik hayatı ve meslek yaşamına dair pek çok 
renkli anıyı bizimle paylaştığı söyleyişimizi okuyabilirsiniz.

Sanayi bölümünde, Hüseyin Özden tarafında hazırlanan “Endüstri 4.0 ve Türkiye’ deki Ola-
sı Yansımaları” başlıklı çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada Endüstri 4.0 ile ilgili gelişme-
lere, bunların Türkiye’deki olası olumlu, olumsuz yansımaları ve işsizlik sorununa yönelik 
dikkate alınması gerekenler tartışılarak sıralanmaktadır. Türkiye’nin yeni teknolojileri takip 
etme, geliştirme, üretme ve uygulama becerileri daha iyiye gitmedikçe, katma değeri yük-
sek ve kazançlı ürünleri iç ve dış piyasaya sürmedikçe, dışa bağımlılığı azaltmadıkça yeni 
düzende de kaybeden olmaya devam edeceği ifade edilmektedir.

Araştırma bölümünde, Mahmut Acar tarafından hazırlanan “Pratik Kilit” başlıklı çalışma 
yer almaktadır. Çalışmada, kapı kasasına, mangal ve sürgü oyuğunun açılmasına ihtiyaç 
kalmayacak bir kilidin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle işçilik, zaman ve lojistik gibi 
süreçlerde önemli ölçüde iyileştirmeler sağlayacak ve yüksek teknolojik, yatırım maliyeti 
gerektiren makinelere ihtiyaç kalmayacaktır.

Teknoloji Dünyası köşesinde, ASME tarafından yayımlanan Mechanical Engineering der-
gisinde yer alan  “Zihinle Kontrol Edilen Robot Kolu” ve “İşçi Dostu Robotlar” başlıklı yazıla-
rın çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.

Haber bölümünde, önümüzdeki günlerde yayına başlayacak olan MMO Enerji Portalı ha-
berine ayrıca, Odamız Merkez Laboratuvarı denetimi ile Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metro-
loji Eğitim Merkezi’nin akreditasyonu hakkındaki haberlere ulaşabilirsiniz.

Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in “Mesleki Yeter-
liliğin Niteliksizleştirilmesinin Önü Açılmaktadır” ve “ İşci Sağlığı ve İş Güvenliği Alanındaki 
Son Düzenleme Yeni İş Kazaları ve iş cinayetlerine yol açıcı mahiyettedir “ başlıklı basın 
açıklaması yer almaktadır.

Kitap Tanıtımı bölümünde,  “Ulaşım ve Trafik Politikalarında Planlama Gerekliliği” başlıklı 
Oda Raporumuzun tanıtımına ve 3 ciltten oluşan ”Tahribatsız Malzeme Muayenesi”başlıklı 
teknik kitabımızın tanıtımına ulaşabilirsiniz. Oda Raporunda ülkemizdeki ulaşım ve tra-
fik politikaları ile uygulamadaki sorunlar irdelenerek çözüm önerileri ortaya konulmuştur. 
Teknik kitabımızda ise gözle muayene, penetrant muayene, manyetik partiküllerle muaye-
ne, girdap akımları ile muayene, sızdırmazlık muayenesi, film radyografisi, fliroskopi yön-
temleri, real time radyografi, termografi, radyasyondan korunma yöntemleri, klasik darbe 
yankı yöntemi ve rezonans yöntemleri yanında en yeni ve modern yöntemler olan Phased 
Array, TOFD ve Akustik Emisyon malzeme muayene yöntemleri incelenmiştir.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzak-
laşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim 
Merkezi tarafından düzenlenen MİEM Temmuz ayı eğitim programına da ulaşabilirsiniz.

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

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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En baştan başlayalım mı?  

Aslen Kıbrıslıyız. Lefkoşa imamı olan 
dedem, ve gerçek bir din adamıy-
mış. İngilizce öğrenildiğinde gavur 
olunacağına inananlardan. Babam 
liseyi Kıbrıs’ta bitirince, matematiği 
çok kuvvetli olduğu için 1900’lerin 

SELÇUK SOMER:
“EĞİTİM SEVİYESİ VİCDAN SEVİYESİNİ DE 

YÜKSELTİR…”
Hülya Aydın *

* Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com

12 Eylül Askeri 
Darbesi’nden 
hemen sonra, 
Oda'nın zor 

zamanlarında 
üç dönem Oda 

Başkanlığı yapan 
Prof. Dr. Selçuk 

Somer, Oda 
yöneticiliği, bir 

ömür sürdürdüğü 
akademik hayatı ve 
meslek yaşamına 

dair pek çok renkli 
anıyı bizimle 
paylaştı…

başında Mühendis Mektebi’ne kayıt 
yaptırmak üzere İstanbul’a gelmiş. 
Ama kayıtlar kapanmış o gelene ka-
dar, yaptıramamış. Beyazıt’ta bir oda 
tutmuş, üniversite kayıtlarının açıl-
masını beklemeye başlamış. Ama ka-
yıtlar bir türlü açılmamış, bu süreç de 
uzadıkça uzamış. Bu arada tüm para-
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sı da bitmiş, dayanacak gücü kalma-
mış. ölmeye karar vermiş Mangalını 
yakıp yatmış, intihar etmeye kalkmış. 
Ancak tam o gün okula girişi onay-
lanmış. Bunu gören bir arkadaşı se-
vinç içinde, babama haber vermeye 
gitmiş. Bir terslik olduğunu anlamış 
ve kapıyı kırıp içeri girmişler. O gün 
babam ölmek üzereyken kurtarıl-
mış ve mühendis mektebine girmiş. 
Sonra İstanbul Mühendis Mektebi 
yeni adıyla da İTÜ’de "leyli meccani" 
yani parasız yatılı olarak okuyor ve 
eski adıyla "turkumabir" mühendisi, 
şimdiki adıyla yol ve köprü mühen-
disi olarak mezun oluyor. Mezun 
olduktan sonra İstanbul’da çeşitli 
yerlerde çalışıyor. Sonra Balıkesir’in 
Edremit kazasına bir Fransız şirketi 
geliyor ve Balya kasabasında simli, 
yani gümüşlü kurşun madeni bu-
lup ve orayı işletmeye başlıyorlar. 
Babamda Kıbrıs’tan geldiği için bi-
raz İngilizcesi var, onlara müracaat 
ediyor ve orada işe başlıyor. Ben de 
28 Aralık 1924’te Balıkesir’de doğ-
muşum. Üç kardeşiz, bir ağabeyim 
ve bir de kız kardeşim var. İlkokulu 
orada, Gazi Paşa İlkokulu’nda oku-

dum. Babam yabancı dil öğrenme-
mizi çok istiyordu. O yüzden ortao-
kul çağına gelince İstanbul’da Saint 
Joseph Fransız Lisesi’ne yolladılar ve 
ortaokul ve liseyi orada yatılı olarak 
okudum. İkinci dünya savaşının so-
nuna kadar babamın işi Balıkesir’de 
sürdü ve o sonra yeni bir iş bulmak 
için İstanbul’a taşındılar. Babam ger-
çek bir mühendisti. Buzdolabı daha 
dünyada yoktu, babam biz çocuk-
ken bize ilkel bir buzdolabı yapmıştı. 
Çok meraklı ve yaratıcı bir insandı. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerine 
ve devrimlerine tanık olmuşsu-
nuz, o değişimleri siz de hissetti-
niz mi?

Elbette hissettik. Dönüşüme tanık 
olmak o dönüşüm yaşamak da bizler 
için büyük şanstır. Bununla ilgili kü-
çük bir anımı anlatayım size. İlkokul-
daydım ve bir gün evde öğle yemeği 
yiyoruz. İstiklal Savaşı yeni bitmiş, 
karşımızda Midilli Adası olduğu için 
ilçede askeri bir güç bulunduruluyor 
ve Edremit’te de bir kolordu var. Ko-
lordu komutanı olan generalin emir 

subayı geldi ve babama komutan 
sizi istiyor dedi. Babam gitti geldi ve 
komutanın ne istediğini anlattı bize. 
Çok anlamlıdır, o zamanki insanların 
kafasına bakın. Demiş ki babama, 
“Ziya Bey, akşamları beşte iş bittiği 
zaman, lütfen eve dönmeyin. Halka, 
kadın erkek eşitliğini anlatmamız 
gerekli. Eşinizi kolunuza takın, ana 
caddede yürüyün.” Bunu diyen asker, 
oradaki kalburüstü insanların hep-
sinden aynı şeyi istedi. Orada çok ge-
niş bir alan vardı. Askerlerin önünde. 
Akşam saat beşte, herkes karısını alır, 
oraya çıkar ve yürüyüş yapardı. İlk 
zamanlar özellikle, kapalı kadınlar, 
“Tangolar geliyor, tangolar geliyor.” 
diye bağırırdı. Ama böyle böyle yer-
leşti Atatürk’ün ilkeleri ve ülkemiz 
müthiş devrimlere tanıklık etti. Be-
nimle yaşıt olan bir arkadaşım anlat-
mıştı, paylaşmak isterim. Çok küçük 
yaşta hükümetten Almanya’da bir 
burs kazanıyor. Okumaya gidecek 
ve Sirkeci Garı’nda tren bekliyor. Bir-
denbire içine bir korku gelmiş, “Şim-
di Almanya’ya gideceğim, Almanca 
bilmiyorum, rezil olurum.” diye dü-

Edremit Gazipaşa İlkokulu (1934)

Annesi Ülviye, Babası Ziya Somer çocukları ve torunlarıyla (1962)
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şünceler geçirmiş içinden, vazge-
çecek olmuş. Tam gardan çıkmak 
üzereyken, bir anons duyuyor. Onun 
adını söylüyorlar ve danışmaya çağı-
rılıyor. Gidiyor ve bir telgraf veriyor-
lar eline. Şöyle yazıyormuş telgrafta: 
“Seni oraya ham bir meyve olarak 
gönderiyorum. Olgunlaşıp gelecek-
sin ve bu ülkeye hizmet edeceksin.” 
İmza: Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 
Düşünün, Gazi Paşa yurtdışına burs-
lu gönderdiği bir öğrenciye böyle 
ilgi gösteriyor ve okuyup yetişmesi 

için nasıl cesaret veriyor, teşvik edi-
yor. Eğitimde şimdi geldiğimiz duru-
ma bakın bir de…

Babanızın etkisiyle mi mühendis 
olmaya karar verdiniz?

Mutlaka etkisi vardır babamın, çünkü 
ben küçüklüğümden beri yatkındım 
mühendisliğe. Bir de çok iyi bir ma-
tematik hocamız vardı. Fevkalade 
güzel matematik öğretti bize. Biz o 
sıra mühendis, avukat ve doktorluk-

tan başka meslek bilmiyoruz. Mate-
matiği kuvvetli olanlar mühendisliği, 
tıbbı merak edenler doktorluğu seçi-
yor. Geri kalanlar da avukat oluyordu. 
Benim matematiğim çok güçlüydü. 
O zamanlar lise bitince Olgunluk Sı-
navı diye bir sınav vardı. Lise bitince, 
bütün okullara aynı sorular gider, 
sınavı geçenler yüksek tahsil yapma 
hakkı kazanırdı. Ama birkaç üniversi-
tenin ayrıca sınavı oluyordu. İTÜ’nün 
o zamanki adıyla Yüksek Mühendis 
Mektebi'nin de böyleydi. Bende ol-

Akşam saat beşte, herkes 
karısını alır, oraya çıkar 

ve yürüyüş yapardı. 
İlk zamanlar özellikle, 

kapalı kadınlar, “Tangolar 
geliyor, tangolar geliyor” 
diye bağırırdı. Ama böyle 
böyle yerleşti Atatürk’ün 
ilkeleri ve ülkemiz müthiş 

devrimlere tanıklık etti

 İTÜ öğrencisi (1945) İspanya'da - Boğa güreşleri etkisinde

  Eşi Ülkü Somer ile (1970'ler)

Kıyafet balosunda

Tiyatro merakı - Truvalı Paris'i oynuyor
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gunluk sınavından sonra buranın 
makina bölümünün sınavına girdim 
ve kazandım. Aslında çevremdekiler 
Türkiye’de makinenin uygulanacak 
yeri yok,  sanayi yok diye bana inşaat-
çı olmam için bayağı ısrar ettiler. Ama 
ben makina istedim ve kazandım. Bi-
sikletimle falan çok uğraşırdım, baş-
ka da makinemiz yoktu aslında ama 
ona ilgi duyuyordum nedenini tam 
bilmiyorum hâlâ.  Üniversite altı yıldı. 
Sonra dediler ki, altı senelik üniver-
site yurtdışında bile yok diye bir yıl 
kısalttılar. Benim girdiğim yıl 5 yıla 
indi okul. İTÜ’ye 1943 yılında girdim 
ve 1948 senesinde de mezun oldum. 
Mezun olurken adını İTÜ olarak de-
ğiştirmişlerdi. Yeri de yine şu anki Gü-
müşsuyu’ndaki yerdeydi.

İkinci dünya savaşı yaşanırken 
üniversite öğrencisisiniz, nasıl 
geçti o yıllar?

Ne yaparsak yapalım, hayatımı-
zın ana gündemi hep savaştı ta-
bii. Mesela biz kayıkla geziyorduk 
Caddebostan’da. Birdenbire toplar 
patlamaya başladı. Çünkü Haydar-
paşa İstasyonu’nun üzerinde, “pom-

pom” denen makinalı tüfekler vardı. 
“Pompom” denirdi çünkü “pompom, 
pompom” diye atardı, uçak düşür-
mek için. Bir gece çok yoğun şekilde 
ateş etmeye başladı savaşa girdik 
zannettik, ödümüz koptu. Meğer, bir 
İngiliz uçağı, Alman mevzilerini bom-
baladıktan sonra yolunu kaybetmiş, 
Türkiye’ye girmiş. Bizimkiler de bilmi-
yor onun İngiliz uçağı olduğunu ta-
bii. Hemen, bize hücum var diye ateş 
açtılar ve düşürdüler uçağı. İnmeye 
mecbur ettiler. Adam inince, pilot 
demiş ki: Ben Almanya’da böyle ateş-
le karşılaşmadım. O kadar şiddetli 
yani. Savaşa girmedik ama savaşa 
sıkı hazırlanmıştık yani. Çok korktuk 
savaşa girmekten. Cumhuriyet yeni 
kurulmuş daha, bir savaşa girsek, kim 
bilir neler gelirdi başımıza? Ama İnö-
nü sayesinde savaşa girmemeyi ba-
şardık çok şükür. Biz Gümüşsuyu’nda 
oturuyorduk. Tüm bunlara rağmen 
üniversitede de eğitim çok iyiydi, 
çok iyi hocalarımız vardı ve muhte-
şem bir eğitim veriyorlardı. Özellikle 
matematik ve mukavemet kısmı çok 
güçlüydü. O günün sınırlı şartlarında 
Mustafa İnan, Cahit Arf gibi dünya 
çapında hocalarımız oldu. Yahudi 
karşıtlığına başlayınca Almanya’dan 
Einstein’in Türkiye’ye getirdiği hoca-
lar vardı, onlarda harikaydı. Ben 1948 

yılında mezun oldum ve makina mü-
hendisi oldum. 

İTÜ ülke siyasetinin önemli isim-
lerinin de mezun olduğu bir okul, 
Demirel ve Erbakan ile de yakın 
arkadaştınız galiba…

Evet, çok önemli siyasetçilerimiz 
vardır benim dönemimden. Sonra-
dan da uzun yıllar sürdü arkadaşlık-
larımız, çok güzel anılarımız oldu. 
Özellikle Necmettin Erbakan’la çok 
anım vardır. Birini bu vesileyle anla-
tayım. Biz beş arkadaştık, hepimiz 
asistan olarak Teknik Üniversite’ye 
gittik. Artık büyümüşüz, çalışıyoruz 
üniversitede. Onlar başka bölümler-
de ben, Necmettin Erbakan ile aynı 
kürsüdeydim. O sıralar biz de Teknik 
Üniversite’nin karşısında bir evde 
oturuyorduk. Her akşam beşte çıkar-
dık, bizim eve giderdik, küçücük bir 
oda vardı oraya girer poker oynardık 
beşimiz. Ramazan ayına isabet etti 
bu oyunlarımızdan biri. Nebi adlı 
arkadaş bana, “Sen aynı kürsüde-
sin onunla yakınsın, git Necmettin’e 
sor. Ramazan’da poker oynayabilir 
miyiz?” Ben de sorayım dedim. Tabii 
Necmettin’in zekası cin gibi. Ne derse 
desin biliyor ki yine de oynayacağız. 
“Oynayabilirsiniz ama bir şartı var, 
blöf çekmeyeceksiniz. Çünkü blöf 

çekmek, yalan söylemek-
tir, Ramazan’da söylen-
mez.” dedi. Yıllar sonra o 
politikaya atıldı, uzaklaş-
tık tabii ama çok zeki bir 
insandı gerçekten. Süley-
man Demirel’de bizden 
bir dönem önce bizim bö-
lüme girmiş, daha sonra 
inşaatçı olmuştu. Onunla 
da güzel anılarımız oldu. 
Seveni sevmeyeni çok-
tur, ama mühendisliği 

Balayına giderken (1952)

İlk oğlu Turgan doğduğunda (1956)
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çok önemserdi, her zaman “Türkiye 
bugün, bu seviyeye geldiyse bunu 
mühendislere borçludur. Birbirinizle 
çekişin, dövüşün ama mühendisliğe 
her daim önem verin.” derdi. 

Mezun olunca üniversitede mi 
kaldınız? 

Hayır, ben okul bitip mezun olun-
ca önce bir inşaat şirketinde baba-
mın aracılığıyla bir iş buldum ve 
İngiltere’ye gittim. Onun nedeni de 
ünlü tiyatrocu Haldun Dormen’in 
babası Sait Dormen, babamın iyi ar-
kadaşıydı. Babama demiş ki “Benim 
bir oğlum var o da artist oldu. Senin 
oğlunu ben alayım, İngiltere’ye gön-
dereyim. Biraz orada öğrensin bu 
makinaları.” Sonra beni onun ortak 
olduğu Sait Akıncı ve Sait Dormen 
Şirketi İngiltere’ye gönderdi ve orada 
staja başladım. Düşünün cehaletimi, 
ilk defa uçak görüyorum ve biniyo-
rum Yeşilköy’den. Yemek verdiler, 
ama çok az param vardı ve yemek 
parayla mı veriliyor bilemedim ve 
gidene kadar yemek yemedim. Böy-

kurduğumuz makinaların kontrolle-
rine bazen ağabeyimi yolluyordum. 
O kendini Selçuk diye tanıtıp benim 
yerime kontrol yapıyordu. 

Akademik hayatınız nasıl başla-
dı peki?

Çalıştığım şirket makina ithal ediyor-
du, şirket zor duruma düştü ve bir 
süre sonra işler durdu. Öyle olunca 
1952 yılıydı sanırım, Orhan Daldal 
diye bir arkadaşım, İTÜ’de asistandı. 
Onun aracılığıyla ben de orada Mo-
torlar Kürsüsü’nde asistan olarak ça-
lışmaya başladım. Bu arada okuldan 

le öğrendim adabı. Stajımı yaptığım 
yer, İngiltere’nin Lincoln şehrinde 
bir ekskavatör fabrikasıydı. Oraya 
üretilen bu makineleri tanıyayım ve 
dönünce bunların satışını yapabile-
yim diye yolladılar. İki sene kaldım 
orada, bu arada İngilizce öğrendim. 
Çok güzel bir deneyim oldu benim 
için, sonra döndüm ve İstanbul’da 
çalışmaya devam ettim.  Çok başarılı 
olduk, satışlar çok iyi gitti, mütema-
diyen Anadolu’ya gidip montajlar 
yapıyordum. Çok keyifli bir yaşamdı 
bu. O esnada ben eşim Ülkü ile ni-
şanlandım. İşim çok yoğundu öyle ki 

İTÜ Yıllığında sınıf arkadaşları Necmettin Erbakan ve Oda kurucularından Şükrü Er



12

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  TEMMUZ 2018  www.mmo.org.tr

sonra akademiye devam eden Nec-
mettin Erbakan arkadaşım, orada 
doçent olmuştu ve onunla da aynı 
kürsüde çalışmaya başladık. Aslında 
şirkette işim devam ediyor ama çok 
az iş vardı, boş zamanlarımda şirke-
te gidiyordum. Ben girdikten iki yıl 
sonra da şirket tümden kapandı za-
ten ve ben üniversitedeki işe devam 
ettim.  Bu arada Teknik Üniversite’ye 
girince bana dediler ki, kanun deği-
şiyor ve iki sene sonra doçent olma 
hakkınız bitiyor. Doktor olmadan 
yeterlilik tezi vererek, direk doçent-
lik sınavına girebiliyorsunuz. Hemen 
müracaat ettim. Kazı makinaları hak-
kında bir yeterlilik tezi yaptım, zaten 
bu konuyu çok iyi biliyordum. Sonra 
Motorlar Kürsüsü’nde doktoramı ka-
bul ettirdim ve doçentlik sınavlarına 
hazırlanmaya başladım. Fakat üni-
versiteden aldığımız para çok azdı ve 
geçim dünyası o dönemde oldukça 
zordu. Ben de ek bir iş bulayım diye 
düşünürken Shell Petrol Şirketi’nin 
müşavir aradığını öğrendim ve mü-
racaat ettim.  İngilizcem iyi olduğu 
için beni teknik müşavir olarak ko-
layca aldılar. O zaman petrolcülüğe 
başladım. Dünyanın en büyük petrol 

Dedim, sen de motor yapıyorsun, 
bu yağı kullanabilirsin. Necmettin, 
"Getir deneyelim." dedi. Fabrikaya 
gittim. Necmettin’in Gümüş Motor 
adında bir motor fabrikası vardı. Gir-
dim fabrikaya birden bir ezan sesi 
patladı. Necmettin, “Bu nedir?” de-
dim. “İlk Müslüman motoru yaptık 
Selçuk” dedi. Çok zeki ve çalışkan bir 
arkadaştı. O yağ ile orada çok başarılı 
deneyler yaptık ve satışları epey ar-
tırdık. O sıra ben başka bir sürü fab-
rikayla da temas kurmaya başladım. 
Çünkü yağlama olmadan, makina-
ların uzun ömürlü olması mümkün 
değil. Bütün fabrikaları dolaşıp, on-
lara konferanslar veriyordum, ken-
dimi geliştirmek için konu üzerine 
yurtdışına, İngiltere’ye falan kurslara 
gidiyordum. Necmettin hem üniver-
sitede hocalık yaptı hem de kendi 
olanaklarıyla fabrika kurabildi, çok 
azimli bir arkadaştı ama tabii sonra 
ağırlığı daha çok politikaya verdi. 
Ben ise yağcılığa hem üniversitede 
hem de şirketlerde devam ettim. 
Motorlar yapıldığı zaman bütün ele-
manları yağlamak gerekir ki pırıl pırıl 
olsunlar. Onun için yağcılık önemli 
ve güzel bir şeydir… Bu alanda hep 
zevkle çalıştım.

şirketiydi. Motorlar Kürsüsü'nde mo-
torları öğrendim, çok iyi bir motorcu 
oldum. Bu şirkette de yakıtları ve 
yağları çok iyi öğrendim. Ondan son-
ra trafiğe ait bir doçentlik tezi aldım, 
doçent oldum. Her şey gayet nor-
mal yürüdü. Bu esnada Yıldız Teknik 
Okulu’nun müdürü elektrik mühen-
disi Adnan Ergeneli, o da İngiltere’de 
okumuştu ve okulunda yeni bir 
motor dersi koymak istiyordu. Beni 
çağırdı ve ek yer olarak Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde ders vermeye başla-
dım. Dersim de motor dersi olmadı, 
buhar kazanlarını anlattırdılar. Ama 
Yıldız’a ayağımı atmış oldum böyle-
ce. Sonra Yıldız’da yağlar ve yağlama 
diye bir ders koyduk. Onu anlatmaya 
başladım. Shell’e zaman zaman mü-
şavir olarak yine gidiyordum. Ama 
yavaşça, tamamıyla öğretim alanına 
kaymaya başladım artık. Bu arada 
Shell’le alakamı kesmemiş olduğum 
için İngiltere’ye gidiyordum bazen 
ve yakıt ve yağlama dersini benim 
yerime vermesi için Necmettin’den 
rica ediyordum. Oda gelip veriyor-
du derslerimi Yıldız’da. Hatta bir gün 
Shell’e yeni bir yağ geldi. Motorlarda 
aşınmayı, ilk aşınmayı iyi yapabil-
mek için. Necmettin’e telefon ettim. 
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Politik olarak sizi etki etmeye ça-
lışır mıydı Necmettin Erbakan?

Onun gibi düşünmemizi elbette is-
terdi ama bu konuda çok özel bir 
çaba harcıyormuş gibi de durmazdı. 
Sanırım ince ince işlemeye çalışırdı.  
Galiba bizde pek ümit görmezdi, o 
yüzden çok fazla uğraşmazdı. Me-
sela Mustafa Akorman diye ortak 
bir arkadaşımız vardı, onun etkisiy-
le sanırım bir gün bana, “Selçuk gel 
Necmettin’e gidelim ve biz bu dini 
öğrenelim.” dedi. Tamam dedim 
bende ve Necmettin’e gittik. Bir süre 
sualler sorduk. Verdiği cevaplar tat-
min etmedi. “Necmettin, inandıra-
madın bizi.” dedik. “Gelin o zaman 
sizi camiye götüreyim.” dedi. Cami-
ye, bir hocaya götürdü. Hoca çok ca-
hildi yine hiçbir sorumuza ikna edici 
yanıt veremedi. En son, “O zaman 
sizi Yeşil Hoca’ya götüreyim.” dedi. 
Yeşil Hoca çok ünlü, müthiş dinci, ta-
rikatçı bir hoca. Ama onun yanında 
da aynı şey oldu. Sorularımıza ikna 

edici cevaplar alamadık. Bu hoca-
dan da bir şey alamadığımızı ve ikna 
olmadığımızı görünce Necmettin’in 
söylediğini hiç unutmuyorum: “Siz-
de ümit yok kardeşim.” dedi ve sa-
nırım o gün bizden tümden vazgeç-
ti, ama arkadaşlığımız uzun yıllar 
sürdü. O sıra din, herkesin kendine 

göreydi ve dini eğitim de böyle 
yaygın değildi. Kimse başkasının di-
niyle meşgul olmazdı ve çok güzel 
bir şeydi. Bir de bu ara tutturdular 
geçmişte camileri ahır yaptılar diye. 
Kimsenin ahır falan yaptığı yoktur 
camileri. Her şey karneyle dağıtılı-
yordu o zaman ve sadece camilerin 
bir kısmı sadece savaşta depo ola-
rak kullanıldı, hepsi budur, bunu da 
hatırlatmak isterim. Velhasıl dinen 
çok etkilenmedim ama bir zamanlar 
müthiş Türkçüydüm ben. Lisedey-
ken çocuk romanları hep Orta Asya 
Türkleri’ni, bozkurtları falan anlatır-
dı, onlardan çok etkilendim. Hatta 
bir ara Eski Türkler gibi bıyıklarımı 
upuzun yaptım. Bu etkiyle 1956'da 
ilk çocuğum doğdu, sonra iki tane 
daha oğlum oldu, üçünün adı da 
Orta Asya’dan olsun istedim. Turgan, 
Atilla ve Babür koydum adlarını. Biri 
metalürji, ikisi bilgisayar mühendisi-
dir. Biz de mühendislik ve akademi 
bir nevi gelenek. Oğullarım, gelinle-
rim ve torunlarım ağırlıkla bu gele-
neği sürdürüyorlar. 

Oğulları Turgan, Atilla ve Babür ile (1968)

St. Joseph Lisesi'nden sınıf arkadaşlarıyla buluşma (1963)
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hem Oda’da, bir yandan da müthiş 
zeki bir çocuktu. O zaman sağcılar 
böyle dinci değildi de daha çok kafa-
tasçıydı. İlla herkesin kökeni Türk ola-
cak diye inat ediyorlardı. Zordu tabii 
idare edebilmek. Sonra tüm akade-
mik hayatımı Yıldız Üniversitesi’nde 
geçirdim. Orada profesör oldum, 
1990’lı yıllarda emekli oldum, emekli 
olduğum halde hocalığa yine orada 
devam ettim. Hem emekli maaşımı 
alıyordum hem de düşük bir hocalık 
maaşı alıyordum. Sonra bir gün Mil-
li Eğitim Bakanlığı’ndan, “Sen artık 
ayrılsan iyi olur, gençlerin önünü aç-
malısın.” diye bir mektup geldi.  Hafif 
bir tehditte vardı: “Eğer ayrılmazsan, 
emekliliğini keseriz.” dediler. Tamam 
dedim ve 2002’de bıraktım hocalığı.  
Tüm zorluklarına rağmen çok sev-
diğim bir meslekti. Öğretmek çok 
güzel ve çok heyecan verici bir şey-
di. Bizi çok saydılar çok sevdiler ama 
ben de öğrencilerimi çok sevdim 
hep. Bazen çat kapı evime ziyarete 
gelirlerdi. Bir gün babamı yeme-
ğe çağırmıştık, otuyoruz kapı çaldı, 
baktım Hüsnü Akkaya arkadaşlarını 
toplamış dört çocuk geldiler. Benim 
evimde propaganda yapıyorlar. Çok 

Hocalığa başladıktan kısa bir 
süre sonra Yıldız Üniversitesi’nde 
Motorlar Kürsüsü’nün başına 
geçtiniz ve tüm akademik ha-
yatınızı burada geçirdiniz sanı-
rım… 

O zamanlar adı hala Yıldız Teknik 
Okulu’ydu, sonradan Yıldız Üniver-
sitesi oldu. Öncesinde başka bir 
üniversitede de çalıştığım için, ora-
da hocalığa başlayınca çok çabuk 
yükseldim ve kısa sürede Motor 
Kürsüsü’nün başına geçtim. Çalışma 
ortamımız mükemmeldi, arkadaş-
larımız da çok iyi insanlardı ve çok 
mutluyduk orada. Fakat 1960’lı yıllar 
ve bir süre sonra öğrenci hareket-
leri başladı ve birçok yer gibi bizim 
huzurumuzda bozuldu okulda. Çok 
tatsızdı gerçekten. Öğrenciler sürekli 
karşı karşıyaydı. Ben sonradan Okul 
Başkanı da olmuştum ve öyle bir or-
tamda gerçekten çok zor oldu okulu 
yönetmek. Ders ve sınav yaptırma 
imkânlarımız kalmamıştı. Bir kesim 
engellemeye çalışıyor bir kesim yap-
tırmakta ısrar ediyor. O dönem solcu-
lardan okulda Hüsnü Akkaya diye bir 
çocuk vardı. Çok faaldi hem okulda 

inanmışlardı ve çok iyi insanalardı. 
Çok açık fikirliydiler. Bir gemi kaza-
sında ölmüş Hüsnü, sonradan öğ-
rendim. Hep içimde bir şüphe vardır, 
kaza mıdır yoksa onu oradan attılar 
mı diye. Çünkü hep, “Hocam bizi öl-
dürecekler” diyorlardı. 

Siz bu arada mezun olunca 
Oda’ya üye oldunuz. Oda faa-
liyetlerine hiç katılıyor muydu-
nuz?

Üniversiteden sınıf arkadaşım olan 
Şükrü Er çok emek verdi Oda’nın 
kurulmasına. O ve birkaç arkadaş 
avukatların barosu var, bizim de bir 
teşkilatımız olmalı diye çok istiyor-
lardı Oda’yı kurmayı. Ama biz hiç o 
işlere eğilmiyorduk. Zaten Şükrü Er, 
öğrencilikte de enteresan bir insan-
dı. Kendine hitaben yazılar yazardı, 
şunu yaptın, şunu yapmadın, şunu 
yapman gerekli falan diye. Bir gün 
arkadaşlar bu mektupları bulmuştu 
yatakhanede ve epey alay mevzusu 
olmuştu. Şükrü bütün hayatını, hep 
böyle metodik geçirdi. Sonra kurdu-
lar Oda'yı 1954’te ve çok da güzel 
oldu. Oda’ya üyelik zorunluluktu ve 
ben teknik üniversitede daha asis-
tanken üye oldum. O zaman üniver-
sitede hocalar birbirine üye olalım 
diyorlardı, biz de gidip kaydolduk. İlk 

Arkadaşlarıyla (1970'ler)

Babası Ziya Someri'in 100. yaş gününde ağabeyi Orhan Somer ve İnci Baysal ile
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üyelerdenim ben, numaram 792’dir, 
halende üyeliğim sürer. Ama biz o 
sıra hiçbir faaliyetine katılmadık. 
Zaten ben hiçbir zaman çok faal biri 
olmadım, o nedenle zaten pek git-
mezdim böyle yerlere. 

Memleket meseleleri fazla ilgini-
zi çekmiyordu sanırım…

Ben hiçbir zaman bu tür şeylerle il-
gili faaliyet yapan biri olmadım. Oda 
kurulduktan sonra hiçbir faaliyetine 
de katılmadım. Zaten zamanım da 
yoktu. Yalnız seçimlerine katılıp oy 
veriyordum. Ama ülke gündemini 
takip ediyorduk elbette. Dört darbe 
gördüm geçirdim. 1960 ihtilali biraz 
değişikti ve hakikaten ilerleme ola-
cak gibiydi ama olmadı. Sonraki iki 
darbe de çok korkunç şeyler yaşan-
dı. Hem 1971 hem 1980 Darbesi’nde 
Yıldız’daydım ben. Asker işgal etmişti 
okulu. Sınav yapamıyorsun, ders ve-
remiyorsun, çok zor günlerdi. Okul-
da asker işgali çok kötü bir şey. Mem-
lekette de çok kötü şeyler yaşandı. 
Sonradan bir iki film yapıldı falan 
ama henüz o dönemlerde yaşanan 

çok sayıda karanlık olay gün yüzü-
ne çıkmadı bence. Denizlerin idamı, 
gencecik insanların öldürülmesi, 
hapishanelerde yaşanan işkenceler 
çok acı şeylerdi. Aslında askeri mü-
dahale her zaman çok kötü sonuçlar 
doğuran bir şeydir. Atatürk, “Siyasete 
atılacaksınız, üniformanızı çıkaracak-
sınız.” derdi. Yani üniformayla siyaset 
olmaz, ama bizde bu olmuyor bir 

türlü.  Son darbe de çok garip bir şe-
kilde gelişti ve iyi ki de başarılı ola-
madılar. Birdenbire FETÖ diye birisi 
çıktı deniyor. Hâlbuki FETÖ’yü ben 
çocukluğumdan beri bilirim, yavaş 
yavaş yapacağız her şeyi derlerdi. 
Öyle de yaptılar, yavaşça her yere 
sızdılar ve en sonunda darbe yapma-
ya kalktılar. Bunu söylemek bana acı 
geliyor ama yine tekrar ediyorum: 
“Din karıştı mı bir yere, her şey bozu-
luyor, bunu sakın unutmayın.”

Üyesi olduğunuz ama hiç uğra-
madığınız Oda’ya darbenin he-
men sonrasında yani en zor za-
manlarda Başkan olmuşsunuz. 
Bu süreç nasıl gelişti?

O dönem enteresandır. 1980 darbesi 
oldu. Odamız o sıra solun elindeydi, 
zor zamanlar ve birazda kötü yöne-
tilmiş falan. Ama hep bir mücadele 
içindeler.  Bir gün Odamızdan 4-5 
kişilik bir grup bana geldiler. “Hocam 
askeri yönetim, bütün Odaları yok 
ediyor. Evren Paşa bizi de kapatacak. 
Saygıdeğer birisi başımıza geçerse, 

Eşi, çocukları, gelinleri ve torunlarıyla
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ancak kurtarırız. Başkan’ımız olur 
musunuz?” dediler.  Kim ister kurul-
muş bir teşkilatın kapanmasını tabii. 
Ama dedim. “Yönetim Ankara’da, 
ben İstanbul’dayım. Ankara’ya git-
mem zor.” Ayda bir gelin yeter, Oda’yı 
kapatmadan kurtaralım diye ısrar et-
tiler. Ben de o zaman kabul ettim. Bu 
devreyi atlatırız, sonra da ayrılırım 
diye düşündüm. Çünkü kolay değil, 
ağır bir iş bu. Sonra seçim yapıldı ve 
ben başkan oldum. O sıra trenlerde 
yataklı vagonlar vardı, onlarla her ay 
Ankara’ya gittim ve yönetim toplan-
tılarına katılıp başkanlık ettim. Orada 
toplantıya gittiğim zaman, az çok ta-
nıdığım insanlar yönetimdeydi,  ama 
hiçbir yabancılık çekmedim. Ancak o 
dönem bizim çocuklar çok sorumlu-
luk sahibiydi. Aman, kendi aramızda-
ki anlaşmazlıkları bırakalım, Oda’yı 
kurtaralım telaşındaydılar. Bana da 
öyle bir anlaşmayla geldiler.  Ben de 
severek kabul ettim. Çalışanlar on-
lardı tabii hep ve ben daha çok bir 
denge unsuru gibi oldum. Elimden 
geldiğince toparlayıcı bir rol üstlen-
dim ve katkı sunmaya da çalıştım. 

Neler yaptınız o dönem, yaptığı-
nız faaliyetleri hatırlıyor musu-
nuz?

Bizden önce mesleki alanda güzel 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştı 
aslında. Oda'nın bir saygınlığı bir et-
kisi zaten vardı kamuoyu nezdinde. 
Ama darbe tüm kurumlar gibi Oda’yı 
da darmadağın etmişti. Bir de tabii 
memleket meseleleri ön plana çıkıp 
yakıcı sorun haline gelince Oda’yı 
boşlamış biraz bizimkiler, epeyce 
sıkıntılar oluşmuştu. Darbede polis 
basmıştı, bir de üstüne Ankara’da 
Oda Genel Merkezi'nin bodrumunu 
su basmıştı. Bir sürü eşya ve evrak 
beter olmuştu. Beni yönetime da-

vet eden arkadaşlar solculardı, yani 
ben solcuların listesinden başkan ol-
muştum. Ben de elimden geldiğince 
katkı sunmaya çalıştım ama aslen ar-
kadaşlar hakikatten çok çalıştılar, to-
parladılar ve kapanmaktan kurtardık 
Oda'yı. Sonrasında görevimi tamam-
ladığımı düşündüğüm anda ayrılmak 
için çok ısrarım olmadı. Ama çok faal 
bir adam da değildim hiçbir zaman, 
zaten ayrıca yaşım da ilerlemişti ve 
benim için de yorucu oluyordu. Ço-
cuklar da tamam dediler, ben de 
ayrıldım. Ben hep şuna inanıyorum, 
eğitim düzeyi yükseldikçe, insanlar 
daha çok vicdanlı oluyorlar. Eğitim 
düzeyi aşağıda kalınca, o zaman her 
şeyi kendi çıkarları için yontmaya 
başlıyor insanlar. Eğitimli güzel mes-
lektaşlarımla birlikte güzel işler yapıl-
masına vesile olduk Oda’da. Benim 

için çok kıymetli bir deneyimdir ve 
hep sevgiyle anarım o günlerimi. Yal-
nız ne yapsak da bir türlü kendi içle-
rinde kavga yapmaktan vazgeçmedi 
bizim çocuklar, o zaman da öyleydi, 
sanırım şimdi de öyle. Ben bir gün bi-
zim yönetimdeki başkan yardımcıma 
şöyle bir sordum: “Demirel, sağ tarafı 
derleyip toparladı bile. Neden bizim 
sol taraf derlenip toparlanamıyor 
bir türlü sence.” diye. Çok güzel bir 
cevap verdi: “Hocam, sağ taraftaki 
herkesin bir tek amacı var, o da para 
kazanmak.  O yüzden onlar kolayca 
anlaşıyor. Ama sol tarafın amacı fikir. 
Herkesin kafasının içi başka türlü ça-
lışıyor, biz fikir avukatlığı yapıyoruz o 
yüzden biz bir türlü anlaşamıyoruz.” 
dedi.  Ben de “Artık anlaşın yoksa 
teşkilatı darmaduman edeceksiniz.” 
dedim. Hâlâ böyle düşünüyorum, 

MMO İstanbul Şube Geleneksel Gecesi'nde Meslekte 50. yıl plaketini alırken (1999)
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fikri tartışma güzeldir, çok şey katar 
insana. Ama dağılma tehlikesini hep 
barındırır içinde, o yüzden çok has-
sas ve dikkatli olmayı gerektirir.   

Peki, bunca yıllık eğitim, meslek 
ve akademik hayat deneyiminiz 
var.  Meslektaşlarınıza ve genç-
lere neler söylemek istersiniz?

Sizlere göre çok eski bir nesilim bel-
ki ama biz çok şanslı bir nesildik. 
Cumhuriyet değerlerinin yanı sıra 
konuşmamızla, yaşamımızla, kül-
türümüzle gerçek nezaket ve gör-
gü ile yetiştirildik biz. Atatürk’ün 
gösterdiği yol hakikaten müthiş bir 
yol. Onun söylediklerine kulak ver-
mekten asla vazgeçmeyin. Mesela 
eğitim, öğretim ve öğretmen demiş 
sürekli ve bunlara yönelik adımlar 
atmış Atatürk. Düşünün savaş için-
de öğretmenler toplantısı yapan bir 
lider. Herkes asker, asker diyor o öğ-
retmen toplantısı yapıyor; akıl alacak 
şey değil. Ama o çok ileri görüşlü bir 
insan, eğitimsiz hiçbir şey olmaya-
cağını, eğitimsiz insanların istismar 
edilip kullanılacağını çok iyi biliyor. 
Köy Enstitülerini kurmuş ve bu saye-
de aydınlık bir nesil inşa etmiş. Ama 
bugün geldiğimiz noktaya bir bakın. 

Şimdi bu adımların ne kadar kıymetli 
olduğunu daha iyi anlıyoruz. İnanın 
Köy Enstitüleri devam etseydi, bu-
gün çok başka olacaktı hayatlarımız. 
Sahip çıkamadık ne yazık ki. Kısaca-
sı Cumhuriyetin tüm kazanımlarına 
sahip çıkın, hiçbirinden vazgeçme-
yin ve vazgeçilmesine müsaade et-
meyin, en önemli tavsiyem budur. 
Şimdi mesela makina mühendisleri-
nin haklarını korumak için daha çok 
uğraşmak, mesleğimizin itibarsızlaş-
tırılmasına izin vermemek, bu fikir-
lerle mücadele etmek lazım. Kamu 
denetimleri yapardık biz zamanı-
mızda, şimdi daha da geliştirildi. Bir-
çok konuda Oda faaliyet gösteriyor 
Türkiye’nin her yerinde. Mühendislik 
hayatın çok fazla alanını kapsıyor ve 
bu alanlarda denetim şarttır. Bunda 
ısrarlı olmak ve mühendislikle ilgili 
tüm alanlarda bu denetimi işler kıl-
mak için inatçı olmak lazım. Sayın 
cumhurbaşkanımız geçen aylarda, 
“İstanbul’a ihanet ettik.” demişti. 
Kim ihanet etti? Hakaret kapsamına 
sokabilirler, başı ağrır. Kısaca şunu 
söyleyebilirim: Kentleri yağmalayan, 
hep “para para” diyen, kalkınmayı 
hiçe sayan, kenti vatandaşını düşün-
meyen zihniyetlere izin vermemek, 
bunlarla en azından kendi meslek 

alanlarımızdan doğru mücadele 
etmek lazım. Bir de din bunların 
ağızlarından hiç düşmüyor üstelik. 
Geçmişte de din orduyu teşvik et-
mek için kullanılıyordu ve böyle bir 
dönemde Atatürk geldi ve dedi ki: 
“Herkes dininde serbesttir. Ama din, 
dünya işlerine karışmaz.”  Bunu sağ-
ladı Atatürk. Şimdi, durumumuz or-
tada, din devlete karıştığı zaman na-
sıl bozuluyor her şey görüyorsunuz. 
Uhrevi kurallar geliyor ve mantık dışı 
bir hal alıyor her şey. Şu an yaşadı-
ğımız bu. Bunlarla mücadele etmek 
ve böyle anlayışlara prim vermemek 
gerekiyor.

93. doğum günü, Pera Müzesi (2017)

65. evlilik yıldönümünde eşiyle birlikte (2017)

Kentleri yağmalayan, 
hep “para para” diyen, 
kalkınmayı hiçe sayan, 

kenti, vatandaşını 
düşünmeyen 

zihniyetlere izin 
vermemek, bunlarla en 
azından kendi meslek 
alanlarımızda doğru 

mücadele etmek lazım
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Odamızın Değerli Üyeleri,

Odamızın enerji alanında yaptığı çalışmalar, 
düzenlediği etkinlikler, yayınladığı raporlar, 
sunumlar; üyelerin yanı sıra, diğer mühen-
dis odaları üyelerinin, mühendislik öğren-
cilerinin, akademinin, sanayicilerin, basının, 
konuyla ilgili araştırmacıların, gazetecilerin 
ve enerji ile ilgilenen herkesin takip ettiği, 
yararlandığı çalışmalar oldu.

Kapalı kapılar ardında, gizli görüşmelerle ya-
pılan hiçbir anlaşma, geliştirilen hiçbir plan 
ve projenin, hangi gerekçe ile olursa olsun, 
ülke ve toplum çıkarlarının üzerinde olama-
yacağını söylüyoruz. Hiçbir bilginin ülkenin 
kurumlarından ve yurttaşlarından saklana-
mayacağını belirtiyor; enerjiyle ilgili tüm 
kurumların çalışmalarında şeffaflaşmasını, 
bilgilerin yaygınlaşmasını, toplumda tüm 
birey, kurum, araştırmacı ve tüzel kişilerin, 
enerji sektörü ile ilgili güncel bilgilere ayrın-
tılı olarak ve kısa zaman içinde erişebilme 
imkânının mevcut ve kullanılabilir olmasını 
savunuyoruz.

Enerji sektöründe deneyimli, ilişki ve iletişim 
ağları geniş kişilerin dahi aşmakta güçlük 
çektiği güncel verilere erişim engelleri, şevki-
mizi kırmak şöyle dursun, azami ölçüde gün-
cel bilgi veren raporlar hazırlama, erişilebilen 
bilgileri yaygınlaştırma ve toplumsallaştırma 
azmimizi arttırıyor.

Bilginin paylaştıkça çoğalması için, enerji ile 
ilgili, elimizde mevcut olan ve süreçte eri-
şebileceğimiz raporları, çalışmaları, araştır-
maları, bilgileri, ilgilenen herkesin, tüm top-
lumun erişimine açmak için bir adım daha 
atıyoruz. Oda Yönetim Kurulumuzun kararı 
ve desteği ile, hazırlık çalışmalarını sürdür-
düğümüz “MMO ENERJİ WEB PORTALI”, önü-
müzdeki günlerde yayına başlayacak.

MMO web sitesi bünyesinde faaliyet göste-
recek “MMO ENERJİ WEB PORTALI”‘nın, iki 
ana bölümden oluşması öngörülüyor.

Enerji Kitaplığı Bölümünde, Odamızın enerji 
ile ilgili raporları ve sunumları, TMMOB’nin 
ve diğer Odaların çalışmaları, enerji ile ilgili 
kurum ve kişilerin yayınları, raporları, su-
numları yer alacak. Portal’a konulması telif 
hakları yönünden uygun olmayan çalışma-
ların ise erişim adresleri verilecek.

Enerji Güncel Bölümünde ise Odamızın 
enerjiyle ilgili eğitimlerine ve etkinliklerine 
(Kongre, Sempozyum, Panel vb.) ait haber 
ve duyurular, diğer Odalar ve ilgili kuruluşlar 
tarafından düzenlenen enerji ile ilgili mesle-
ki etkinlik haberleri, Odamızın, TMMOB’nin, 
diğer Odaların basın açıklamaları, enerji ile 
ilgili yasal düzenlemeler (yasa, yönetmelik, 
tebliğ, karar vb.) ve güncel gelişmelerle ilgili 
MMO Enerji Çalışma Grubunun değerlendir-
meleri yer alacak.

Bu çalışmanın ilk adımı, Oda Enerji Çalışma 
Grubu tarafından hazırlanan ve ilgilenenle-
rin bir an önce erişimine açmak için bugün 
web sitesine konulan Türkiye Enerji Görü-
nümü 2018 Raporu ve Sunumunun, “MMO 
ENERJİ WEB PORTALI” sayfalarına taşınması 
ve Enerji Kitaplığı Bölümüne önceki yıllara 
ait benzer çalışmaların yüklenmesi olacak.

Türkiye’nin Enerji Görünümü 201/8 Oda Ra-
poru ve Sunumu için:

https://www.mmo.org.tr/kitaplar/turki-
yenin-enerji-gorunumu-2018

Önümüzdeki günlerde “MMO ENERJİ WEB 
PORTALI”nda buluşmak üzere!

Soru ve önerileriniz için iletişim adresimiz: 
enerji@mmo.org.tr

MMO ENERJİ WEB PORTALINI HAZIRLIYORUZMMO ENERJİ WEB PORTALINI HAZIRLIYORUZ

Odamız Enerji 
Çalışma 

Grubu, Oda 
Yönetim 

Kurulumuzun 
kararı ve 
desteği ile 

hazırlık 
çalışmalarını 
sürdürdüğü 

“MMO ENERJİ 
WEB PORTALI” 
önümüzdeki 

günlerde 
yayına 

başlayacak.

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Enerji Çalışma Grubu
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Odamız Merkez 
Laboratuvarı'nın 
(MERLAB) Türk 
Akreditasyon 

Kurumu 
(TÜRKAK) 
tarafından 

denetimi 13 
Temmuz 2018 

tarihinde 
gerçekleştirildi.

MERLAB-KALMEM ÇALIŞMALARI DEVAM 
EDİYOR

MERLAB AKREDİTASYON 
DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Baca Gazı Emisyon ve Toz Öl-
çümleri, Uçucu Organik ve Buhar 
(VOC) Numune Alma, İnorganik 
Flor ve Klor Ölçümleri, İş Hijyeni 
Ölçümleri ile Çevresel Gürültü Ta-
yini gibi ölçümleri yapma konu-
sunda 2007 yılından beri faaliyet 
gösteren Odamız Merkez Labora-
tuvarı (MERLAB), Türk Akreditas-
yon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
13 Temmuz 2018 tarihlerinde; TS 
EN ISO/ IEC 17025:2017 Deney ve 
Kalibrasyon Laboratuvarlarının 
Yetkinliği için Genel Gereklilikler 
standardı kapsamında denetimi-
ni tamamladı.

KALMEM AKREDİTASYONU

Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim 
Merkezi, TÜRKAK tarafından yeni alanlarda 
akredite olma çalışmalarına devam ediyor.

Odamız Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metro-
loji Eğitim Merkezi (KALMEM), Türk Akredi-
tasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yeni bir 
alanda akredite edildi. Buna göre KALMEM 
tarafından “Kurulu veya Potansiyel Rüzgâr 
Türbin Sahalarında Rüzgâr Ölçümleri, Rüzgâr 
Ölçüm Verilerinin Düzenlenmesi, Analizi ve 
Değerlendirilmesi” doğrultusunda deney ça-
lışması yapılabilecek.
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TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Başkanı 

Yunus Yener, niteliksiz 
işgücünü yaygınlaştıracak ve 
iş kazalarını artıracak olan 
mesleki yeterlilik sisteminin 
değiştirilerek özel eğitim 

kurumlarına yetki verilmesiyle 
ilgili düzenleme üzerine 17 
Mayıs 2018 tarihinde yazılı 

bir açıklama yaptı.

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Ta-

sarısı TBMM Genel Kurulu'nda 9 Mayıs 2018 
tarihinde kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı ta-
rafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile birlikte; 5580 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanunu’nun 6’ncı madde-
sine “Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren 
kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programla-
rı başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitir-
me belgeleriyle tamamladıkları programlara 
ilişkin işyerlerinde çalışabilir ve işyeri açabilir-
ler. Bu durumda olan kişiler için başkaca bir 
meslek belgesi aranmaz.

Uygulanan program doğrultusunda yapılacak 

MESLEKİ YETERLİLİĞİN 
NİTELİKSİZLEŞTİRİLMESİNİN ÖNÜ 

AÇILMAKTADIR
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kurs bitirme, seviye tespit ve sevi-
ye tamamlama sınavları ile prog-
ramın gerektirdiği diğer sınavlar 
için sınava girenlerden alınacak 
sınav ücretleri, bu ücretlerden 
bu sınavlarda görevlendirilenlere 
ödenecek ücretler ve sınav gider-
leri ile sınavların usul ve esasları 
Bakanlıkça belirlenir.” hükmü ek-
lenmiştir.

Öncelikle Kanun değişikliği üze-
rine konunun birinci dereceden 
muhatabı olan birçok kurum ve 
kuruluş gibi Odamızdan da bir gö-
rüş alınmadığını belirtmek isteriz.

Söz konusu Kanun değişikliği ile 
birlikte, ülkemizde yıllardır fark-
lı kurum ve kuruluşların yoğun 
emeğiyle oluşturulan ulusal mes-
leki yeterlilik ve belgelendirme 
süreçleri yok sayılmaktadır. Şöyle 
ki Milli Eğitim Bakanlığı’nca izin 
verilerek faaliyet gösteren Özel 
Eğitim Kurumları tarafından yürü-
tülen kurs programlarını tamam-
layanların başka bir belgeye, yani 
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Ge-
nel Müdürlüğü’nce verilen çıraklık, 
kalfalık, ustalık ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından verilen Mesleki 
Yeterlilik Belgesi vb. belgelere ihti-
yaç duymaksızın çalışabilmelerine 
ve iş yeri açmalarına imkân sağlan-
maktadır.

Bu düzenleme ayrıca mevcut mes-
leki teknik orta eğitim ile çıraklık, 
kalfalık, ustalıkla ilgili yapı ve uy-
gulamaları ortadan kaldırabilecek 
tehlikelere kapı aralamaktadır.

Mesleki eğitimin kamu ve toplum 
çıkarını göz ardı ederek sadece 
özel eğitim kurumlarına bırakı-
lamayacak kadar ciddi bir konu 
olduğu açıktır. Çünkü özel eğitim 
kurumları kâr etme esasına göre 
çalışan işyerleridir. Özel eğitim ku-
rumlarını uzmanlıkları ile ilgili ol-
mayan alanlarda eğitim ve belge-
lendirmede yetkilendirmek, gerek 
söz konusu işlerin belgelendirilmiş 
ehil ellerde yürütülmemesine, ge-
rekse çalışma yaşamı ve sanayide 
yaşanacak yeni işçi sağlığı ve iş gü-
venliği sorunlarına ve iş kazalarına 
yol açacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından Yetkilendirilmiş olan 
Odamız ve diğer Belgelendirme 
Kuruluşları, Türk Akreditasyon Ku-
rumu (TÜRKAK) tarafından akredi-
te edilmiş olup, bu kuruluşlar ta-
rafından verilen belgelerin ulusal 
ve uluslararası tanınırlığı yüksek 
düzeydedir. Örneğin Odamız 2004 
yılından bu yana ulusal ve ulusla-
rarası standartlara uygun olarak 
kurmuş olduğu belgelendirme 
sistemi çerçevesinde işleyişini sür-
dürmektedir. Söz konusu kanun ile 
eğitim sonrası belgelendirme ve 
akreditasyon süreçlerinde oluştu-
rulan birikimlerin heba olması ve 
uluslararası nitelikteki üçüncü göz 
denetiminden çıkmak ülkemiz için 
büyük bir kayıp olacaktır.

Uluslararası nitelikte personel bel-
gelendirme standardına uygun 
şekilde ölçme ve değerlendirme-
ye tabi tutulmadan, yani sınav ve 

belgelendirme yapılmadan ça-

lışmasına izin verilmesi niteliksiz 

iş gücünün, yani teknik bilgi ve 

beceri seviyesi düşük çalışanların 

özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli 

işlerde çalıştırılmasına ve iş ka-

zalarının artmasına neden ola-

caktır. Bununla beraber tehlikeli 

ve çok tehlikeli meslekler başta 

olmak üzere üretimde mesleki 

beceri gerektiren işlerde de kurs 

bitirme belgesi ile istihdam imkân 

dâhilinde olacağından başta MYK 

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmak 

üzere Milli Eğitim Bakanlığı tara-

fından verilen çıraklık, kalfalık ve 

ustalık belgeleri de devre dışı bı-

rakılacaktır.

Sonuç olarak, çalışanların işçi sağ-

lığı ve iş güvenliği kapsamındaki 

bilgi ve mesleki yeterliliklerinin 

ulusal ve uluslararası standart-

lara uygun, teorik ve pratik per-

formansa dayalı olarak ölçülmesi 

esasına dayalı sistemin devre dışı 

bırakılması doğru değildir. Mesleki 

yeterlilik eğitimden uygulamaya 

dek bir bütünlük oluşturmakta-

dır ve ilgili bütün tarafların karar 

alma süreçlerine dahil edilmesi 

gerekmektedir. İş kazalarının art-

masına ve çalışma yaşamında yeni 

hayati sorunlara yol açacak bu 

konunun yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı
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Oda Başkanı 
Yunus Yener, 
“İşyerlerinde 
İşveren veya 
İşveren Vekili 
Tarafından 
Yürütülecek 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

Hizmetlerine İlişkin 
Yönetmelikte 

Değişiklik 
Yapılmasına 

Dair Yönetmelik” 
üzerine 23 Mayıs 
2018 tarihinde 

yazılı bir açıklama 
yaptı.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
ALANINDAKİ SON DÜZENLEME YENİ İŞ 
KAZALARI VE İŞ CİNAYETLERİNE YOL 

AÇICI MAHİYETTEDİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından 21 Mayıs 
2018 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlatılarak yürürlüğe giren 
“İşyerlerinde İşveren veya İş-
veren Vekili Tarafından Yürü-
tülecek İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetlerine İlişkin Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”te işçi sağlığı ve iş 
güvenliği alanında yeni sorunlar 
oluşturacak önemli değişiklikler 
yapılmıştır. 

Yönetmeliğin 1. maddesinin ön-
ceki halinde, “Bu Yönetmeliğin 
amacı; ondan az çalışanı bulu-
nan ve az tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinde, iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin işveren 
veya işveren vekili tarafından 
yürütülebilmesine ilişkin usul ve 
esasları belirlemektir.” deniliyor-
du. 10.09.2014 tarihli 6552 sayılı 
Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’nda yapı-
lan değişiklik de göz önünde 
bulundurularak Yönetmelikte 
yer alan “on” çalışan sayısı “elli” 
olarak değiştirilmiş ve yönetme-

lik 1-49 çalışanı bulunan işyerlerini 
kapsar hale getirilmiştir. Bu çerçeve-
de 1-49 çalışanı olan işyerlerinde iş 
güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekim-
liğini mesleği ne olursa olsun işveren 
veya işveren vekili yerine getirebile-
cektir. 

SGK 2016 yılı verilerine göre, 1-9 ça-
lışanı bulunan toplam 1 milyon 504 
bin 779 işyerinde çalışan 4 milyon 
31 bin 476 sigortalıyı kapsayan yö-
netmelik, yeni haliyle toplam 1 mil-
yon 749 bin 240 işletmenin yüzde 
97,88’ini (1 milyon 714 bin 61 işyeri-
ni) ve toplam 13 milyon 775 bin 188 
sigortalının 8 milyon 90 bin 942'sini 
(yüzde 58,74'ünü) kapsar hale geti-
rilmiştir.

Oysa 2016 yılında meydana gelen 
286 bin 68 iş kazasının 87 bin 318’i 
(oran olarak yüzde 30,52’si) 50’den 
az işçinin çalıştığı işyerlerinde mey-
dana geldi. İş kazalarında yaşamını 
kaybeden 1.405 kişinin 855’i (oran 
olarak yüzde 60,85’i) İş Sağlığı Gü-
venliği Kurulu’nun kurulma zorunlu-
luğu olmayan, son değişiklikle işyeri 
hekimi ve iş güvenliği hizmeti de 
alınmayacak olan 50'den az çalışanın 
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bulunduğu işyerlerinde çalışıyordu. 

İşyerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması yükümlülüğü elbette 
işverenin yükümlülüğüdür. Ancak, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusun-
da işverenlere rehberlik yapmakta 
olan İş Sağlığı Güvenliği Kurulları ile 
iş güvenliği mühendisleri/uzmanları 
ve işyeri hekimlerinin devreden çı-
karılması ve bu hizmetin toplam 16 
saat eğitim alacak olan işveren veya 
işveren vekili tarafından yürütülmesi 
mevcut sorunlara yeni hayati sorun-
lar ekleyecek, iş kazalarının, iş kazala-
rı sonucu ölümlerin ve meslek hasta-
lıklarının artmasına neden olacaktır. 

Yönetmelikte yapılan bir diğer 
önemli değişiklik eğitim verecek 
kurum ve kuruluşlara yapılan ekle-
melerdir. “Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu ve bağlı odalar, 
Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve 
işveren kuruluşları, Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile üniversiteler” yönetme-
liğe eklenirken konunun bilimsel 
mesleki tarafları olan Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’ye 
ve Türk Tabipler Birliği-TTB’ye yer 
verilmemiştir. Oysa işçi sağlığı ve iş 
güvenliği, tıp, mühendislik ve sosyal 
bilimler ile bağlantılı çok-bilimli bir 
alandır ve ne yazık ki bu disiplinler 
ile meslek örgütleri süreçten dışlan-
maktadır. Bu noktada İSG mevzua-
tını sermaye çıkarlarının belirlediği 
şeklindeki görüşümüzü yinelemek 
durumundayız. Öyle ki İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası sorumlulukları işve-
renden çok uzmanlara ve hekimlere 
yüklemiştir. Tam zamanlı iş güvenli-
ği mühendisliği dışlanmış, uzmanlar 
işverene bağımlı kılınmış, iş kazala-
rında işverenlerin sorumluluğu ne-
redeyse kaldırılmıştır. 

Bu noktada belirtmek isteriz, toplu 
iş cinayetlerine de dönüşen iş kaza-
ları ve meslek hastalıkları, sermaye-
nin azami kâr hırsı ve emek aleyhine 
politikalardan kaynaklanmaktadır. 
Serbestleştirme, özelleştirme, sen-
dikasızlaştırma, taşeronlaştırma, es-
nek/güvencesiz istihdam biçimleri, 
çalışma koşullarının ağırlığı, kadın, 
genç, çocuk emeği sömürüsü ile ka-
yıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının artmasının başlıca ne-
denleri arasındadır. 

Yönetmelik değişikliğiyle yetkilen-
dirilen kuruluşlar arasında yer alan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-
TOBB Başkanının kısa bir süre önce 
genel kurullarında yaptığı konuşma 
bu gerçekliğin açıkça dile getirilişi 
olmuştur. “Kültürümüzde güzel bir 
söz var: ‘zorlaştırmayın, kolaylaştırın’. 
Biz de iş ve yatırım ortamı önündeki 
engelleri tespit edip, hükümetimiz-
le birlikte kaldırdık. En çok şikâyet 
ettiğimiz konu olan, istihdam mali-
yetlerinin düşürülmesini sağladık. İş 

sağlığı ve güvenliği mevzuatı, KO-
Bİ’lerimize büyük yükler getiriyordu, 
bunları kaldırttık.” Durum böyle ise 
yönetmeliğin 15. maddesindeki “Bu 
Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.” ifa-
desinin herhalde “TOBB tarafından 
önerilen şekilde yürütülür.” şeklinde 
değiştirilmesi de gerekir! 

TMMOB Makina Mühendisleri Oda-
sı olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerinin sermaye çevrelerinin 
çıkarlarına göre değil çalışanlar-
dan yana, sendikalar, üniversiteler, 
TMMOB ve TTB’nin görüşleri ve ka-
musal denetim ekseninde düzen-
lenmeyi beklemediğini belirtmek 
istiyoruz. Aksi durumda iş kazaları 
ve iş kazası sonucu ölümler artarak 
devam edecektir. Aşağıdaki SGK ve-
rilerinden hareketle hazırladığımız 
16 yıllık tablo bu konuda yeterince 
fikir vermektedir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı

Yıllar
İş Kazası 

Sayısı
Meslek Hastalığı 

Sayısı
İş Kazası Sonucu 

Ölüm Sayısı

Meslek 
Hastalığı Sonucu 

Ölüm Sayısı

İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı Toplam Ölüm

Sayısı

2000 74.847 803 731 6 737

2001 72.367 883 1.002 6 1.008

2002 72.344 601 872 6 878

2003 76.668 440 810 1 811

2004 83.830 384 841 2 843

2005 73.923 519 1.072 24 1.096

2006 79.027 574 1.592 9 1.601

2007 80.602 1.208 1.043 1 1.044

2008 72.963 539 865 1 866

2009 64.316 429 1.171 0 1.171

2010 62.903 533 1.444 10 1.454

2011 69.227 688 1.563 10 1.573

2012 74.871 395 744 1 745 (878)

2013 191.389 371 1.360 0 (3) 1.363 (1.235) 

2014 221.366 494 1.626 0 (29) 1.626 (1.886)

2015 241.547 510 1.252 0 (13) 1.252 (1.730)

2016 286.068 597 1.405 0 (15) 1.405 (1.970)
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Oda Başkanı 
Yunus Yener, 
22 Temmuz 

2004 tarihinde 
41 yurttaşımızın 

ölümü, 81 
yurttaşımızın 

yaralanmasına yol 
açan Pamukova 
yüksek hızlı tren 
(YHT) “kazası"nın 
yıldönümünde bir 
basın açıklaması 

yaptı.

22 Temmuz 2004 tarihinde 
41 yurttaşımızın ölümü, 
81 yurttaşımızın yaralan-

masına yol açan Pamukova yük-
sek hızlı tren (YHT) “kazası”, bu 
ayın 8‘inde Tekirdağ-Çorlu’daki 
“kaza” ile tekrar görüldüğü üze-
re, demiryolu politikalarındaki 
sorunlara ayna tutmaya devam 
etmektedir.

Güvenilir, dengeli, toplum ya-
rarını temel alan bütünleşik bir 
ulaşım sistemi ihtiyacı bugün 
daha fazla hissedilmektedir. An-
cak ulaşım politikaları aksi yön-
dedir. Mevcut ulaşım sistemi 
her gün tanık olduğumuz üzere 
daha dengesiz, güvenliksiz, pa-
halı ve sağlıksız bir yapı arz et-
mektedir. Bu nedenle Odamız 
Pamukova ve diğer demiryolu 

“kazaları”na yol açan nedenlere 
ve demiryolu politikalarına dikkat 
çekme gereği duymaktadır.

Toplu ölümlere de yol açan “kaza-
ların” çoğu, bilim insanları, uzman 
meslektaşlarımız ve bilirkişi rapor-
larının da gösterdiği üzere mühen-
dislik bilimlerinin gereklerinin yeri-
ne getirilmemesi, altyapı eksikleri, 
zemin etüdü çalışmalarının yapıl-
mayışı, bakım-onarım, yenileme 
çalışmalarının yetersizliği, personel 
yapısındaki nitelik düşüşü ve sayısal 
azalma nedeniyle yaşanmaktadır. 
Bu sorunlara Odamız tarafından ya-
yımlanan Ulaşımda Demiryolu Ger-
çeği Raporu’nda işaret edilmiştir. Ra-
porumuzda da tespit edildiği üzere 
demiryolları 1950’lerden itibaren 
karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları 
nedeniyle ikinci plana itilmiştir.

“KAZA” GİBİ SUNULAN PAMUKOVA VE DİĞER 
DEMİRYOLU CİNAYETLERİ, KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE 
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNİN GEREKLERİNİN TERK 

EDİLMESİNDEN KAYNAKLANIYOR
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Demiryolu hat uzunlukları bu açı-
dan önemli veriler sunmaktadır. 
Demiryolu konvansiyonel hatla-
rının 4.136 km’si Cumhuriyetin 
ilanından önce, 3.746 km’si 1923-
1950 yılları arasında yapılmıştır. 
2017 yılı sonunda ise 1.213 km’si 
YHT olmak üzere toplam 12.608 
km hat uzunluğu bulunmaktadır. 
Yani 68 yılda 4.726 km demiryo-
lu yapılmıştır. 1923-1950 dönemi 
Türkiye’sinin olanakları ile günü-
müzdeki olanaklar karşılaştırıldı-
ğında bugün demiryollarına ne 
kadar az önem verildiği anlaşıla-
bilmektedir. YHT ise bir gereklilik 
olmakla birlikte yolcu taşıma ağır-
lıklı ve imaj/prestij eksenli olarak 
uygulanmaktadır.

Önemli bir karşılaştırma da yolcu 
ve yük taşımacılığı üzerinden yapı-
labilir. Öyle ki 1950’de ülkemizde 
yolcu taşımalarının yüzde 42,2’si 
demiryolu ile, yüzde 49,9’u kara-
yolu ile; yük taşımalarının ise yüz-
de 55,1’i demiryolu ile, yüzde 17,1’i 
karayolu ile yapılmaktaydı. Bugün 
yolcu ve yük taşımacılığının yak-
laşık yüzde 90’ı karayolu ile yapıl-
maktadır. Demiryolu yolcu taşı-
macılığı yüzde 1’e, demiryolu yük 
taşımacılığı yüzde 4’e gerilemiştir.

Oysa demiryolu yapım maliyeti 
karayoluna göre düz arazide 8 kat, 
orta engebeli arazide 5 kat daha 
ekonomiktir. Demiryollarının 
enerji tüketim toplamı içindeki 
oranı yüzde 2 iken karayollarının 
enerji tüketimi yüzde 80’in üze-
rindedir. Bu veriler çevre kirliliği 
ve gürültü unsurları ile birlikte de-
ğerlendirildiğinde demiryolu ta-

şımacılığının ekonomiklik, enerji 
verimliliği, arazi kullanımı ve çev-
re sağlığı açısından taşıdığı önem 
açıklıkla görülmektedir.

Demiryolu işletmeciliği yatırımdan 
bakıma, yenilenmeye, personele, 
eğitime ve yeni hatların kurgulan-
masına dek merkezi bir planlama-
yı gerektirmektedir. Ancak BOOZ, 
ALLEN-HAMİLTON, CANAC, EURO-
MED vb. kuruluşların hazırladığı 
raporlar ve AB uyum programları 
ile gündeme gelen serbestleştir-
me ve TCDD’nin yeniden yapılan-
dırılması politikası uyarınca 162 
yıllık demiryolu kazanımları tasfiye 
edilmektedir.

Bu program uyarınca TCDD parça-
lanarak şirketleştirilmiş, kamu hiz-
meti anlayışı yerine piyasacı yak-
laşım benimsenmiş, mühendislik 
hizmetleri ve kriterleri kısıtlanmış, 
teknik mükemmellik yaklaşımı 
terkedilmiş, altyapı ile bakım, sin-
yalizasyon, elektrifikasyon yatırım-
ları ihmal edilmiş, bakım atölyeleri 
kapatılarak azaltılmış, TCDD’nin 
taşınmazları ve limanları satılmaya 
başlanmış, çalışanlar güvencesiz 
çalışma biçimlerine tabi kılınmış, 
2000 yılında 47.212 olan demiryol-
larında çalışan sayısı 2017 sonun-
da 17.747’ye, binlerce yol ve geçit 
bakım görevlisinin çalışması gere-
ken hatlarda bakım görevlisi sayısı 
39’a düşmüştür.

Özetle kamusal hizmet, kamu-top-
lum yararı eksenli güvenli ve ucuz 
ulaşım hakkı, karayolları, havayol-
ları, denizyolları ve demiryolu iş-
letmeciliğinin ticarileştirilmesi ve 
demiryolu işletmeciliğinin zayıflatıl-

ması süreciyle tasfiye edilmektedir.

Oysa doğru bir demiryolu politi-
kası, diğer faktörlerle birlikte arazi, 
kullanım ömrü, güvenlik, enerji ve-
rimliliği, çevre gibi temel unsurlara 
ve kamu işletmeciliği ile kamusal 
hizmet perspektifine dayanır. Bu 
kapsamda ulaştırmanın bütünü 
ve demiryollarında altyapı, araç, 
arazi, tesis, işletme ve taşınmazla-
ra yönelik bütün özelleştirmeler, 
belediyeler ve üçüncü şahıslara 
devirler durdurulmalıdır.

TCDD’nin parçalanarak işlevsizleş-
tirilmesi, siyasi kadro atamaları ve 
her düzeydeki uzman kadro kıyı-
mına son verilmelidir.

TCDD’nin yanlış politikalarla olu-
şan personel açığı siyasi değil mes-
leki ve teknik ölçütler içinde gide-
rilmeli, mühendislik bilimlerinin 
kriterlerine ve ehil kadroya önem 
verilmeli, hizmet dışı bırakılan ba-
kım-tamir atölyeleri ve bütün te-
sisler yeniden işlevli kılınmalıdır.

TCDD, nitelikli personel yetiştiril-
mesi için üniversiteler ve meslek 
odalarıyla işbirliği yapmalı, meslek 
içi eğitim geliştirilmelidir.

Demiryolu modlarındaki atıl ka-
pasitelerin değerlendirilmesi için 
mutlaka işletme iyileştirmele-
ri yapılmalı, ulaşım güvenliğini 
etkileyen bütün hatlar ciddi ve 
bütünlüklü bir tarzda onarılmalı, 
elektrifikasyon ve sinyalizasyon 
gereksinimleri karşılanmalıdır.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı
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1. GİRİŞ

Endüstri 4.0, 18. yüzyılda buhar gücünün üretimde kullanımı ile baş-
layan sanayileşme; içten yanmalı kuvvet, güç makinaların ve elektrik 
motorların gelişimi ile hız kazanarak gelişmesini sürdürmektedir. 20. 
yüzyılda sanayide elektron damgasını vururken, günümüzde ve gele-
cekte fotonun, (Işık Işının) lazerin endüstrinin her sektöründe belirleyi-
ci olacağı öngörülmektedir. 2011 yılında Endüstri 4.0'dan, insanız akıllı 
fabrika üretimlerinden söz edilmeye ve projeler yürütülmeye başlanıl-
mıştır. Şekil 1'de endüstrinin tarihsel gelişimi şematik olarak verilmek-
tedir. (Şekil 1, Endüstri 4.0 ile ilgili herkesin kullanımına açık internet 
kaynaklarından faydalanılarak derlenmiştir.) 21. yüzyılda endüstriyel 
mal ve hizmet üretimlerinde, üretim bantlarında işçisiz akıllı fabrika-
lar, insansı otonom robotlar, kendi aralarında iletişim kurabilen akıllı 
makinalar, dijital verili malzemeler, bilgili parçaların önem kazanacağı 
öngörülmektedir.  

Endüstri 4.0 ile ilgili olarak farklı tanımlar, beklentiler bulunmaktadır. 
Konuya dair farklı görüşler ortaya atılmakta, örneğinkapitalist sanayi 

1   Prof. Dr., Makina Mühendisi, İzmir - huseyin.ozden@ege.edu.tr

Hüseyin Özden1

Bu çalışmada, Endüstri 4.0 ile ilgili 
gelişmeler, bunların Türkiye’deki 
olası olumlu, olumsuz yansımaları 

ve işsizlik sorununa yönelik dikkate 
alınması gerekenler tartışılarak 

sıralanmaktadır. İnovatif ürünlerin 
imalindeki işlem adımları ve işleme 

zamanının azalacağı gibi olumlu 
etkilerinin yanısıra bu ürünlerin 
geliştirilme süreçlerinde daha 

fazla bilgi ve tecrübeye, finansa ve 
zamana ihtiyaç duyulduğundan söz 

edilmektedir. Türkiye’de devletin kıt 
gelirlerinden AR-GE faaliyetlerine 
ayırdığı kaynakların yenileşimci 

bilgi veya ürün üretme amacı 
güden projelerde kullanılmadığı, 
hatta aksine suistimal edildiği; 
Türkiye gibi gelişmekte olan ve 

yoksul ülkelerin yeni teknolojileri 
takip etme, geliştirme, üretme ve 
uygulama becerileri daha iyiye 

gitmedikçe, katma değeri yüksek ve 
kazançlı ürünleri iç ve dış piyasaya 

sürmedikçe, dışa bağımlılığı 
azaltmadıkça yeni düzende 

kaybeden olmaya devam edecekleri 
belirtilmektedir. Bunun yanı sıra, 

vasıfsız işçi ve vasat mühendislerin 
yakın gelecekteki işsizler yığınında 

yer alacağı ifade edilmektedir.

Endüstri 4.0 ve Türkiye’deki 
Olası Yansımaları

 Şekil 1. Yönetimde Optimizasyon ve Üretimde Optimizasyon Değişimin Bir Grafiği
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düzenin sonu olarak politikleştirenlere de rastlanılmak-
tadır. Akıllı üretim olarak bilinen Almanların Endüstri 4.0 
tanımından farklı olarak Japonya’da 5.0 kullanılmaktadır. 
2014 yılına kadar ABD'de Endüstri 4.0 ile ilgili kayda de-
ğer gelişmelere rastlanılmazken, günümüzde hayli önem 
kazanmıştır. ABD'de "Şeylerin Endüstriyel İnternet'i" (IoT), 
"Smart Manufacturing“ (Akıllı Üretim) veya "Advanced 
Manufacturing“ (Gelişmiş Üretim) olarak Endüstri 4.0 
ifade edilmektedir. Çin’de Almanların 2011 yılında dün-
yaya yaydığı Endüstri 4.0'a olan ilgi yüksektir. Günümüz-
de Endüstri 4.0 dünyanın her bir yerinde kabul görüp 
kullanılmaktadır. Çinliler, ilk insansız akıllı fabrikalarını, 
kurmuşlarıdır. Ürettikleri kaliteli ve düşük maliyetli cep 
telefonlarını dünyanın her bir tarafına satmaya başlamış-
lardır.  Bu gelişme Endüstri 4.0 ile ilgili olarak insanların 
sanayicilerin heyecanını daha da kamçılamıştır! Endüstri 
4.0 vizyonu insanlığın bir illüzyonu, ütopyası  olmadığı 
gösterilmiştir. Türkiye'de ve gelişmekte olan ülkelerde 
Endüstri 4.0 ile ilgili olarak kayda değer uygulamalar ol-
masa da son bir yıldır sanayicilerin, üniversitelerimizin de  
ilgisini çekmekte, gelişmeler takip edilmekte ve projeler 
yürütülmektedir [1-10].

Endüstri 4.0, dijitalleşmenin yaygınlaşması, bilişim tekno-
lojileri, lazer teknolojileri gibi yeni teknolojilerin gelişimi, 
yüksek performanslı sensörler, adaptörler, veri alışverişine 
uyumlu malzemeler, parçalar, makinalar, insansı otonom 
robotlar, yapay zeka vb. teknolojik yeniliklere bağlı olarak 
gelişen sosyoekonomik yansımaları olan çok kapsamlı bir 
ilerleyiştir. Diğer gelişmelerden ayıran özelliği, akıllı oto-
nom olması ve zamanla gelişerek gerçekleşmesidir. İn-
sanlığın geleceği için daha adil yeni bir dünya düzeninin 
oluşmasına katkısı olması beklenilmektedir. 

Günümüzde, Big Data, - Bulut Bilişim, Akıllı Sensörler, Fi-
ziksel Siber Sistemler, Siber Güvenlik, İnsansı Robotlar, Ya-
pay Zeka, Kapsamlı Güvenli İnternet Ağları, Sistem Enteg-
rasyonu Akıllı Üretim Parçaları, Akıllı Malzemeler, Dijital, 
Bilişim Teknolojileri, Uyumlu Tedarik Zincir Sistemleri,  3D 
Eklenik Üretim Yöntemleri, (3 boyutlu lazer baskı üretim 
yöntemi) hakkında ve gelişmelerinden detaylı bilgiler ve-
rilmektedir [1-10]. 

Endüstri 4.0'da, endüstriyel mal ve hizmet üretimlerinde;  
insan toplum, makine ve ürün üçlü sistemin kapsamı ve 
karmaşık yapının bir şematiği Şekil 2'de yer almaktadır. 

 Şekil 2. Endüstri 4.0'ın Kapsamı ve Karmaşık Sistemin Gizemli Bir Şematiği

ÇAĞDAŞ EĞİTİM, ÖĞRETİM, 
YARATICILIK BECERİLERİ 
UZMANLAŞMA, EKİPSEL ÇALIŞMA, 
İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİLERİ, YEŞİL 
MOBİLİTE, AKILLI, SAĞLIKLI YERLEŞİM 
BİRİMLERİ, YEŞİL RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ 
ZİRAİ UYGULAMALAR, SAĞLIKLI BESLENME

ULUSAL VE ULUSLARARASI ENDÜSTRİ 4.0'A UYUMLU 
YASA VE YÖNETMELİKLER, SİYASİ ZİHNİYET, DÜZEN, 
DÜNYA KONJOKTÜRÜ, FIRSAT EĞİŞTİLİĞİ!
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Çizimin karmaşıklığı, düzensizliği, anlamadaki zorluk ve 
gizem; Endüstri 4.0'ın mükemmeliyet derecesini bir şe-
kilde yansıtılmaya çalışılmıştır. [1, 2, 3] Her şeyin aksaksız 
ve mükemmel olduğu bir sistem yapısı, örneğin eğitim, 
AR-GE merkezleri, akıllı fabrikalar ve aksaksız üretim dü-
şünülemez. Bu, insan yaşamının, çalışmanın, özellikle öğ-
renmenin, yaratıcılığın ve bilimin de doğasına aykırıdır. 
Kısaca, Endüstri 4.0 ile gelecekte her şey sorunsuz ve mü-
kemmel olacaktır beklentisi abartılıdır. 

Aslına bakılırsa, Endüstri 4.0 projesi, Avrupa Birliği üye 
devletlerinde ürün geliştirme ve satma problemlerin, do-
layısıyla ortaya çıkan sosyoekonomik sorunların artması 
sonucu gündeme daha yoğun getirilmiştir. 

Endüstri 4.0; ürün fikrinin ortaya çıkarılmasından, ürünün 
tüketilip hurdanın bertaraf edilmesine kadar olan süreç-
leri, detaylı olarak  kapsayan, kontrol eden, organize eden 
Ürün Yaşam Döngü yönetimin, yani PLM uygulamalarının 
bir üst versiyonu olarak da ortaya atılmaktadır. Şekil 2’de 
global mal ve hizmet üretim sistemi şematik biçimde 
gösterilmektedir. Mevcut fabrikalarda bulunan bir üretim 
bandının sensörlerle, robot kolları ile donatıp bilgisayar 
destekli otomatikleştirilmesini, PDM, PLM üretim uygula-
malarını Endüstri 4.0'a geçiş olarak açıklayanlara da rast-
lanılmaktadır [1-3]. Geleceğin akıllı fabrikalarını, karanlık 
fabrikalarını, insanız fabrikalarını, bilgi, veri alış-verişinin 
dijitalleşme sürecini ‘Endüstri 4.0 Devrimi’ olarak görenler 
vardır. Endüstri 4.0'ı, insanlığın bir vizyonu olarak gören-
ler olduğu gibi, insanlığın bir ütopyası olarak değerlendi-
ren karşıt görüşlerde bulunmaktadır. 

Endüstri 4.0'da, inovatif mal ve hizmet üretimlerinde be-
lirleyici olan ‘Fotondan’ ve ‘lazer teknolojilerinden, lazer 
üretim yöntemlerinden Türkiye’de pek bahsedilmiyor! 
Lazer teknolojilerindeki gelişmelere paralel mikro, nano 
teknolojilerin, yeni teknik ve yöntemlerinden, inovatif 
tasarımların ortaya çıktığından söz edilmiyor. Lazer tek-
nolojisindeki gelişmeler, Endüstri 4.0'ın kısa sürede ger-
çekleşmesi yönünde tetiklemektedir. Ülkemizde foton-, 
lazer teknolojilileri ile uygulamalı gelişmeler yok denecek 
kadar azdır. Lazer teknolojileri lazer üretim, ölçme, analiz, 
iletişim yöntemleri olmadan Endüstri 4.0 düşünülemez! 
Bu gibi gerçeklerden de ülkemizdeki sanayicilerimizin, 
üniversitelerimizin, devlet yönetiminin de pek haberdar 
olduğu söylenemez.

Endüstri 4.0 ile ilgili olarak, internet ortamında her kesin 
rahatlıkla ulaşılabileceği farklı dillerde çok sayıda dokü-
manlar, görsel ve yazılı yayınlar bulunmaktadır. Endüstri 

4.0 veya İndustrie 4.0 ya da İndustry 4.0 yazarak internet 
ağından arama yapılarak sayısız görsel yazılı doküman-
lara, ciddi bilimsel makale yayınlarına da ulaşılmaktadır 
[1-10]. Bu çalışma öncesi yapılan literatür değerlendir-
mesinde; yayınların içerikleri, yeni uygulamalardan, araş-
tırmalardan ziyade birbirinin benzeri olarak derlendiği 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle aynı konuların buradaki ça-
lışmada yansıtılmasından kaçınılmıştır. Yurtiçinde ve yurt-
dışında farklı yerlerde ve uluslararası insanlarla bulunma 
ve çalışmalar sırasında edinilen bilgi, tecrübeler dikkate 
alınarak ve lisans üstü ‘‘Endüstri 4.0’’ ve ‘‘Sanayide PLM 
Uygulamaları’’ ders sunumlarından yayın çalışması hazır-
lanmıştır. Endüstri 4.0'ın genel bir tanımı yanında, Türkiye 
gibi gelişmekte olan ve yoksul ülkelerde beklentiler, olası 
toplumsal yansımaları ve alınması gereken bazı tedbirler 
üzerinde durulmuştur. Önem sırası dikkate alınmadan 
akla gelenler kısa maddeler halinde sıralanıp tartışmaya 
sunulmaktadır. Farklı bakış açılarından ele alınan Endüstri 
4.0 ile ilgili araştırmalara katkı sağlaması çalışmanın başlı-
ca hedeflerindendir.

2. ENDÜSTRİ 4.0'A TÜRKİYE AÇISINDAN FARKLI KISA 
BİR BAKIŞ 

Endüstri 4.0,  Almanya'nın mevcut yaşam standartlarını, 
zenginliklerini sürdürme, refah düzeyini koruma amaçlı 
2011 yılından beri üzerinde çalıştığı, Avrupa Birliği ülke-
lerinde de kabul gören bir projedir. 

Hedef, serbest  iç ve dünya piyasalarında zorlu ve pek de 
adil olamayan rekabet koşullarında tercih edilebilir ve  sa-
tılabilir endüstriyel mal ve hizmet ürünlerinin hazır hale 
getirilmesidir. 

İstenilen; doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde,  
doğru halde, doğru fiyatta satışa hazır getirilmesi, sunul-
masıdır [1-10]. Ve ürün maliyelerini azaltarak en uygun 
kazancın elde edilmesidir. 

Çalışan emekçi ücretlerinin çok düşük, vergi, malzeme ve 
enerji maliyetlerin az olduğu Çin, Hindistan, Kore, Türkiye 
gibi ülkelerinde teknoloji üretmeleri, dünya pazarların-
da inovatif kaliteli ürünleri düşük maliyetlerle satışa ha-
zır hale getirmeleri, Almanya gibi sanayisi ve teknolojisi 
zengin Batılı ülkeleri zor duruma düşürmektedir. 1990 yıl-
larında Avrupa Birliği, ABD'deki birçok şirket fabrika üre-
timlerini düşük maliyetli Çin gibi gelişmekte olan ülkelere 
taşımaya başlamışlardı. Sürecin başlarında Batılı şirketle-
rin kazançları yükselirken, kasaları dolup taşarken devle-
tin gelirlerinde büyük düşüşler kaydediliyordu. Avrupa 
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Birliği ülkelerinde, örneğin Almanya’da fabrika üretimin 
yurtdışına kaydırılması sonucu; işsiz ve yoksul bireylerin 
sayıları artarken ve vergi ve emeklilik sandığı gelirlerinde 
ciddi azalmalara neden olmuştur. Teknoloji bilgi, dene-
yim ve birikimlerini, üretimlerini, yenilikleri gelişmekte 
olan ülkelere, özellikle Çin’e farkına varmadan kaptırdık-
larını ve üretim ile gelişen yaratıcılık vasıflarını, ürün ge-
liştirme tecrübelerini kaybetmeye başladıklarını geçte 
olsa farkına varmışlardır. Bu nedenle de olsa ABD ve Av-
rupa Birliği ülkeleri son iki yıldır fabrika üretimlerini tekrar 
kendi ülkelerine zorunlu olarak çekmeye başlamışlardır. 
Ve buradan gelen mallara ambargo uygulamaya mecbur 
kalmışlardır. Zenginliklerini, yüksek yaşam standartlarını, 
refahlarını endüstriyel mal ve hizmet ürünlerini dünya 
pazarlarında satmalarına bağlı olan ABD ve Batı Avrupa 
Birliği, Japonya bu gelişmeler karşısında Endüstri 4.0'a 
sarılmışlardır.  Yani ürünlerinin üretim maliyetlerini dünya 
pazarlarında rekabet edebilir düzeyde tutmak için çok az 
insanla çalışan akıllı fabrikaları, esnek üretim yöntemleri-
ni, organizasyonlarını, otonom otomasyonu düşünmeye 
başlamışlardır. 

ABD, Avrupa Birliği ülkeleri üretimi yurtiçine çekmeye ça-
lışırken, Türkiye’deki bazı şirketlerin fabrikalarını, üretim 
çalışmalarını yurtdışına kontrolsüz taşımaya başlamış-
lardır. Türk şirketlerinin yurtdışındaki fabrika ürünlerini, 
tamamına yakınını Türkiye'de satışa sunmaları da yanlış 
bir uygulamadır. Onun yerine Türkiye'de yabancıların 
elinde bulunan mal ve hizmet üretimlerini almaları ya 
da kazan-kazan yöntemine göre devam ettirmeleri çok 
daha isabetli olurdu. Türkiye, kendi imkânları ile rahatlıkla 
gerçekleştirebileceği yurtiçinde ve yurtdışında rekabet 

edebileceği, örneğin modern tarıma, ziraata dayalı temel  
bir endüstrinin, turizm, sağlık, tıbbı ilaç gibi hizmet sektö-
rüne öncelik vermelidir. Türkiye'deki  şirketlerin Endüstri 
4.0'dan evvel bu gibi konulara da eğilmesinde yarar var-
dır. Turizm, ulaşım (otelcilik, tatil köyleri, seyahat, alışverişi 
merkezleri vb.) sağlık, bankacılık, tarım ve zirai ürün işle-
me, enerji sektöründeki birçok hizmetleri yerli firmalara 
yaptırma önceliği vermelidir. Yurtdışı firmalar Türkiye‘de 
mega alışveriş merkezleri, tatil köyleri, oteller kurup, ban-
ka açacaklarına inovatif ürünlerin imalatını gerçekleşti-
recek ortak fabrikaların, ürün geliştirme AR-GE merkez-
lerinin kurulmasına teşvik edilmelidirler. Sanayicilerimiz, 
devlet yönetimi, üniversitelerimiz en azından Endüstri 
4.0 kadar bu gibi gelişmelerle ilgilenmelerinde de yarar 
vardır. 

3. ENDÜSTRİ 4.0'IN TÜRKİYE'DEKİ OLASI 
YANSIMALARI VE BEKLENTİLER

Endüstri 4.0 ile ilgili olarak dünyada olduğu gibi Türkiye'de 
de farklı görüşler, beklentiler söz konusu olmaktadır. Bir 
taraf Endüstiri 4.0'ı insanlığın geleceği için olumlu değer-
lendirirken, insanlığın geleceği, kontrollü sürekli geliş-
menin, çoğalmanın büyümenin bir gerekliliği, zorunluğu 
olarak doğal bir süreç olarak görmektedir. Diğer bir taraf 
ise tam aksine birçok olumsuz gelişmelerden bahsetmek-
tedir, karamsar bakış açılarını dile getirmektedirler. Dün-
yaya hâkim olan sermaye kesimin, kapitalist düzenin de-
vam etmesi, daha da zengin olmanın getirdiği bir sonuç 
olarak Endüstri 4.0'ı açıklamak hatalıdır. 

Geçmişte birçok uygarlık, devlet ve imparatorluğun sö-

 Şekil 3. Yönetimde Optimizasyon ve Üretimde Optimizasyon Değişimini Gösteren Bir Grafik

Yalın üretim, Lean üretim sisteminin bir 
optimizasyonudur.
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mürülerek yok olmasının ve aynı şekilde büyük aile şirket-
lerinin bitmelerinin nedenleri burada, bilim ve teknoloji 
üretmemelerinde, yeniliklere kapalı olmalarında aranma-
lıdır. Bu husus sadece uluslar için geçerli olmayıp, şirketle-
ri, kurumları, hatta toplumun her bireyini kapsamaktadır. 
Şekil 3’te, bir otomobil firmasının iflas eşiğinden yönetim 
optimizasyonu ve üretimin otomasyonu ile kısa sürede 
kar eder ve istihdam yaratır hale gelmesi şematik bir gra-
fikle gösterilmektedir. 

Endüstri 4.0'da beklentilerin, olası yansımaların önem sı-
rası dikkate alınmadan kısa maddeler halinde sıralanması:

- Endüstriyel mal ve hizmet üretimlerinde işlem adım-
ları, süreçleri, işleme zamanları azalacaktır, bu sayede 
üretim maliyeti yükselirken, enerji ve malzemelerde 
de kayda değer tasarrufların olması beklenilmektedir.

- İnsan sağlığını tehdit eden ağır, yorucu, yıpratıcı, teh-
likeli işler akıllı fabrikalarda kapalı ortamlarda, akıllı 
kabinlerde gerçekleşmesi beklenilmektedir.  

- Endüstriyel mal ve hizmet üretimlerinde, gerekli ürün  
kalitesi sağlanırken, üretim  maliyetlerinde düşüşler 
sağlanacaktır, kazancın yükselmesi beklenilmektedir.

- Endüstriyel mal ve hizmet üretimlerinde, ürün geliş-
tirmede, pazar koşulları, müşteri istekleri ve talepleri 
daha da belirleyici olması beklenilmektedir.  

- Endüstriyel mal ve hizmet üretimlerinde akıllı fabrika-
larda lazer teknolojileri, lazer üretim yöntemleri, lazer 
ölçme ve analiz yöntemleri, lazer kontrol, kumanda ve 
sevk yöntemleri ve akıllı sensörler, akıllı robotlar belir-
leyici olacaktır.   

- Endüstriyel mal ve hizmet üretimlerinde akıllı fabrika-
larda, robotlu lazer üretim kabinlerinde, birbirinden 
farklı ürünlerin üretimi teknik ve ekonomik acıdan özel-
likle zaman kaybı ve maliyet artırıcı teçhizat değişimle-
rine gerek kalmadan mümkün olabilecektir (Şekil 4). 

- Endüstriyel mal ve hizmet üretimlerinde akıllı fabrika-
larda klasik akıcı üretim bantları yerine insansı robot-
larla lazer üretim kabinleri akıllı takım tezgâhları, akıllı 
malzemeler tercih edilecektir (Şekil 4).

- Endüstri 4.0'da endüstriyel ürünlerin geliştirilme sü-
releri, raf ömürleri, kullanım süreleri daha da azalması 
beklenilmektedir,

- Endüstri 4.0'da teknolojik gelişmeler yeni teknolojile-
rin piyasaya sürülmesi, progresif, yani artarak hızlan-
ması beklenilmektedir.

- Yeni teknolojilerin takip edilmesinin her geçen gün 
daha da zorlaşacağı, uzman kişilerce olacağı beklenil-
mektedir.

- Yeni teknolojilerden dünya pazarında yararlanma kısa 
süreli olması ve bilim alanındaki teknolojik yeniliklerin 
aktüalitelerinin hayli kısılması beklenilmektedir. 

- Endüstri 4.0'da ana, merkez sanayicilerle yan sanayici-
ler arasındaki işbirliği alanlarındaki boyutsal farklılığın 
azalması beklenilmektedir. Hatta bir çok sektörde üç 
boyutlu lazer ekleme-çıkarma üretim yöntemi ile  yan 
sanayicilere olan ihtiyacın azalması söz konusu olması 
beklenilmektedir. 

- Günümüzde taşıtların bakım onarım çalışmalarında 
bazı plastik parçalar, tedarikçiye, yedek parçacıya ge-

 
  Şekil 4. Dijital Esnek Üretim Yöntemlerine Uyumlu Üç Boyutlu Lazer Üretim Kabin Örnekleri
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büyük değişimler olma olasılığı yüksektir. Her işi ya-
parım, her işin üstesinde gelirim diyen mavi tulumlu 
vasıfsız, yardımcı işçiler, ustalar, beyaz gömlekli tekni-
kerler, mühendisler, bilim adamları yerine, konusunda 
uzman ve tecrübeli beyaz önlüklü bilişim, bilgisayar, 
mekatronik, fotonik gibi mühendislere ihtiyaç duyula-
cağı öngörülmektedir,

- Kısaca, işçiler kadar vasıfsız yani vasat, masabaşı  at 
imzayı  al maaşı zihniyetli mühendislerin de akıllı fab-
rikalarda, Endüstri 4.0'da  yeri olmayacaktır, onları da 
işsizlik beklemektedir!

- Endüstri 4.0 ile beklenilen işsizlik sorunu şimdiden 
dile getirilmekte ve yoğun tartışma konusu olmakta-
dır. Bu çalışmada bu soruna daha farklı yaklaşımlarla  
gidilmekledir, yani belli bir zaman içinde iş dünyasın-
da bir transferin gerçekleşmesi kaçınılmaz olacaktır. 

- Endüstri 4.0 ile ilgili olarak eğitim öğretim sorunu 
günümüzde gereği gibi tartışılmıyor. İlk, orta, lise ve 
yüksek öğretimler ile ilgili başarı hedefleri gözden 
geçirilmiyor!  Sanayisi gelişmiş ülkelerde ilkokullar-
dan başlamak üzere öğrenciler derslerde Endüstri 
4.0, lazer teknolojileri gibi yeni teknolojiler hakkında 
bilgi sahibi ediliyorlar. Gelecekte, meslek hayatların-
da onları neler beklediğini öğreniyorlar. Türkiye'de 
ise yeni nesil konusu önyargısız, korkusuz gündeme 
getirilmelidir. 

- Endüstri 4.0'da Endüstriyel mal ve hizmet üretimlerin-
de akıllı fabrikalarda, kısıtlı da olsa öğrenme, düşün-
me, yönetme, planlama, iletişim, çoğalma yetenek-
lerin geliştirilmesine çalışılıyor. Günümüzde, sanayisi 
gelişmiş ülkelerde öğrenciler tarafından proje ödevle-
rinde, basit oyuncak robotlara, insansız hava araçları 
dahi algoritmalarla ve basit sensörlerle düşünme oto-
nom hareket etme kabiliyetleri (yapay zekâ) geliştirile-
biliyor! 

- Endüstri 4.0'da akıllı fabrikalar ve insansı robotlar sa-
yesinde insanlar daha fazla mutlu, sağlıklı yaşamaları 
ve  yaratıcı çalışmaları için zaman bulabileceklerdir.

- Endüstri 4.0'da, akıllı fabrikalar, insansı robotlar saye-
sinde,  çalışmak için yaşamak yerine, sağlıklı, mutlu 
yaşamak için yaratıcı verimli çalışma zihniyeti, alışkan-
lığı gelişecektir. Şekil 6’da yapay zekânın güzel uygu-

İnovatif Baskı Ürün Örneği

rek kalmadan  üç boyutlu lazer baskı yöntemi ile yerin-
de ve anında imal edilerek kullanılmaktadır. Gelecekte 
imalat sanayinde hızlı bir şekilde yaygınlaşması bek-
lenmektedir.

- Endüstri 4.0'da, Üç Boyutlu Lazer Baskı Yönteminde 
(3B Eklenik Yöntem) sanayinin farklı  imalat sektörle-
rinde belirleyici olacağı öngörüsü ile mega akıllı fab-
rikalar yerine küçük çaplı, hatta atölye tipi işyerlerin 
önem kazanacağı beklenilmektedir. İyi tarafı mega 
fabrikaların yerini atölye tipi esnek iş yerlerin artması 
ve branşlaşmanın, uzmanlaşmanın önem kazanması 
olasılığı bulunmaktadır.  

- ‘‘Üç Boyutlu Lazer Baskı Üretim Yöntemi’’  küçük bo-
yutlu ve karmaşık makinelerin, elemanlarının plastik 
malzemeli üretimleri ile sınırlı kalmayıp, çok büyük 
ve karmaşık büyük makinaların, sistemlerin, yapıların 
süratli üretim, inşa süreçlerinde yaygın kullanım alanı 
bulması beklenilmektedir. Malzeme sınırının kalkma-
sı, çelik, beton, cam, amorf malzemelerin kullanımı 
yöntemde artacağı beklenilmektedir. Örneğin komple 
bir içten yanmalı bir otomobil motorunun ve kapor-
tasının üretimi, lazer üretim kabinlerinde gerçekleşme 
olasılığı bulunmaktadır. Endüstriyel mal ve hizmet 
üretimlerinde akıllı fabrikalarda, imalat sanayinde, 
her sektörde, hatta günlük yaşamda üç boyutlu lazer 
baskı üretim yöntemin, ‘‘Üç Boyulu Lazer Baskı Üretim 
Yöntemi’’nin yaygınlaşması beklenilmektedir. Şekil 
5'te, Üç Boyutlu Lazer Baskı Üretim Yöntemi'nde kul-
lanılan üretim kabini ve büyük boyutlarda hazırlanan 
karmaşık bir ürün örneği gösterilmektedir.  

- Endüstri 4.0'da akıllı fabrikalarda, elaman ihtiyacında 

 Şekil 5.3D Lazer Baskı Üretim Yöntemi
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mayan birçok uygarlığın, ulusun, devletlerin, impara-
torlukların toplumların yok oldukları gerçeği unutul-
mamalıdır. Ekonomisi ve silah gücü yüksek olan Batı 
ülkelerin buhar gücünü, barutu, dinamiti keşfetmeleri 
ve gemilerde, silah sanayinde kullanmaları ile bu geliş-
melerden habersiz toplumların, ülkelerin zenginlikle-
rini talan etmeleri, yüzyıllarca sömürmeleri de unutul-
mamalıdır. Kısaca, günümüzde ve gelecekte Endüstri 
4.0 düzeninde yer almayan, uyum sağlayamayan ulus-
ların, toplumların yok olma olasılıkları bulunmaktadır.  

- Endüstri 4.0'da, akıllı robotların öğrenme ve uygulama 
kabiliyetleri devam ederek  otonomlaşmaları ve insan-
ların birçok fiziki işlemlerini devralmaları beklenilmek-
tedir.

- Endüstri 4.0'da yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin 
inovatif endüstriyel mal ve hizmet ürünlerini geliş-
tirme ve çoğaltma şansları bulunmaktadır. Daha adil 
işbirlikleri, kazan-kazan prensibin ön plana çıkması 
beklenilmektedir.

- Endüstri 4.0 ile Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye 
gibi birçok gelişmekte olan ülkelerde teknoloji gelişti-
rip üreterek dünya pazarlarında satmaları, inovatif ka-
liteli ve düşük maliyetli ürünler sunmaları ve  dışa olan 
teknoloji bağımlığını azaltmaları sayesinde, yoksul ve 
gelişmekte olan ülkeleri, insanları sömürüye dayalı 
kapitalist sistemin, düzenin sorgulanmasına ve deği-
şimine imkan vermesi beklenilmektedir.

- Endüstri 4.0'da, Avrupa Birliği gibi ittifakların dağılma-
sı söz konusu değildir, tam aksine daha sıkı kenetlen-
meleri beklenilmektedir. 

- Endüstri 4.0'da, ‘Kazan-Kazan İşbirliği’ prensibinin yay-

lamalarına örnekler gösteriliyor. Yapay zekânın oto-
nom robotlardaki kontrolsüz serbestliği, kötü amaçlı 
kullanımı, insanlık için bir faciaya dönüşme riskini de 
barındırmaktadır. Yapay zekâ ile otonomlaştırma ka-
biliyeti sağlanan makinaların ve cihazların (robotlar) 
bozulma, aksaklık durumunda can mal facialarına yol 
açma riskleri de bulunmaktadır. (Yapay zekâ ile prog-
ramlanan yeni tip askeri bir tank, önüne çıkan bitkile-
ri, canlıları, hayvan ve insanları hortumlayarak, biçe-
rek emmekte ve daha sonra enerjiye dönüştürmekte, 
belirlenen hedeflere ateş ederek ilerlemektedir. Bu 
tankın askerlerin veya yerleşim birimlerin içine daldı-
ğını düşünün! Acı ölümden kaçış bulunmamaktadır...)

- Endüstri 4.0'da, sanayisi, teknolojisi, askeri savunması 
güçlü, ekonomisi zengin ülkelerle gelişmekte ve yok-
sul ülkeler arasındaki ilişkilerde farklı eğilimler, bakış 
acıları mevcuttur. Bunlardan biri, endüstriyel mal ve 
hizmet üretimlerinde globalizasyon süreçlerinde; 
güçlü ile zayıf, zengin ile yoksul ayrımıdır! Gelecekte 
biri olmadan diğerinin olmayacağı gerçeği bulunmak-
tadır. Yani kaba bir tabirle; yoksullar olmadan zengin-
ler var olamaz gerçeği nedeniyle yoksul ve gelişmekte 
olan ülkelere Endüstri 4.0'ın olumlu yansıması, en-
düstrideki gelişen nimetlerinden Üçüncü Dünya ülke-
lerinin daha fazla yararlanması beklenilmektedir.

- Diğer bir uçuk olumsuz bakış acısı ise yoksul ve geliş-
mekte olan ülkelere, insanlarına ihtiyaç kalmayacağı 
düşünülerek, artan dünya nüfusu bahanesiyle, insan-
lığın yok olması korkusuyla ABD, Batı Avrupa ülkeleri, 
problemli zayıf ülkelerin toplumların yok olmalarına 
müsaade edilerek yeryüzünden kaybolmaları sağlama 
olasılığı düşük de olsa bulunmaktadır. Geçmiş dünya 
tarihinde yeni teknolojilere, gelişmelere ayak uydura-

 
  Şekil 6. Yapay Zeka, Otonom İnsansı Robotlar, Otomobil Üretim Bandında Öğrenen Robot Kolları
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gınlaşması ile Dünya ülkelerinin daha adil bütünleş-
mesine vesile olacaktır. 

- Endüstri 4.0'da teknoloji, sömürüye dayalı kapitalist 
düzeni kuran, asırlardır uygulayan, sanayi, askeri ve 
ekonomi güçlerini kullanarak kendileri dışında diğer 
ülkeleri sömürerek, savaşlara sokarak yoksullaştıran 
başta ABD, Batı Avrupa devletlerinin yaşlanması, 
hantallaşması nedeniyle inovatif endüstriyel mal ve 
hizmet üretimlerinde bekleneni verememekdirler. 
Bunun aksine gelişmekte olan, Üçüncü Dünya ülke-
lerindeki dinamik genç neslin üretkenliklerinin, ya-
ratıcı ve verimli çalışmalarının daha da artması bek-
lenilmektedir. Bu gelişme yeni bir işbirliği düzenin 
ortaya çıkmasını zorlayacaktır.  Bu düzende Birleşmiş 
Milletler'in (BM) rolünün daha etkin olması beklen-
mektedir.

- Endüstri 4.0 yaşlanan dünya nüfusuna olumlu yansı-
yacaktır, iş, aş, gelir dağılımında adaleti getirecektir, 
zengin-yoksul arasındaki uçurumu olumlu yönde ka-
patacaktır.  

- Endüstri 4.0'da, bir taraftan yeni teknolojiler gelişti-
rilerek kaynak, ekonomik kazanç elde ediliyor, diğer 
taraftan  yeni teknolojilerin  sebep olduğu işsizler 
içinde kaynak harcanıyor.  Bu kör döngünün Endüstri 
4.0 düzeni içinde olumlu değişmesi söz konusu edil-
mektedir.

- Endüstri 4.0'da, ürün tespitinde tüketiciler daha da be-
lirleyici oluyorlar.  Geçmişte, yakın zamana kadar hangi 
ürün tipini ve özelliklerinin, nasıl, ne zaman ve hangi fi-
yatta pazara satışa hazır hale getirileceğini monopolle-
şen büyük firmalar ağırlıklı olarak kendileri belirliyordu. 
Endüstri 4.0 ile tüketiciler, devlet, medya  ürün tespiti-
ne daha fazla karışacaklardır. Çin örneğinde, geçmişte 
büyük otomobil firmaları modellerini kendilerine  göre 
tespit edip Çin pazarında satışa sunarken, günümüz-
de halkın görüşleri ve ülkedeki çevre sorunları, yakıt 
sıkıntıları dikkate alan devlet piyasaya çıkacak mode-
li, firmayı tespit ediyor. Bu durum karşısında otomobil 
fabrikaları bu değişime uymak için üretim politikalarını 
değiştirmek zorunda kalıyorlar. Batıda otomobil fabri-
kalarının itirazlarına rağmen, dizel motorlu otomobil-
lere olan yasak yayılıyor.  Gelecekte bunun dünya üze-
rinde yaygınlaşması beklenilmektedir.  

- Endüstri 4.0'da, endüstriyel mal ve hizmet üretimle-
rinde bilgisayar programları olmazsa olmazdır. Fakat, 
yazılım paket programlarını, teknolojileri üreten, ma-
kine sistemlerine adapte eden firmaların tüketicilere, 
yani kullanıcılara olan baskıları da artmaktadır. Fahiş 
fiyat, yüksek kazanç istemeleri, kısıtlı kullanım izinleri, 
internet sisteminden casus programlara yapılan tüm 
işlemleri, uygulamaları takip etmemeleri yenilikler-
den hemen haberdar olmamaları vb. sorunlara neden 
olmaktadır. Yeni düzende yazılım programları ile ilgili 
baskılara katlanma ve dışa bağımlılık, takip edilme, 
izlenme, ürün, bilginin çalınması gibi sorunların gide-
rilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Gelecekte de teknoloji-
leri, yazılım programlarını üretmeyip dışarıdan alanlar, 
özellikle yurt dışından ithal edenler, (firmalar, ülkeler, 
kurumlar) rekabetçi olma şanslarını tamamen kaybe-
deceklerdir. Sermaye piyasasında uygulanan bağım-
lılık ve sömürme politikası, bilgisayar programlarının 
kullanımı ile daha etkin olacağı beklenilmektedir.

- Endüstri 4.0'da geleneksel ülkelerin teknolojileri ürün 
geliştirme ve pazar hegemonyaları eskiye nazaran 
düşmesi beklenilmektedir. 

- Türkiye endüstriyel mal ve hizmet üretimlerinde 
arzu edilen boyut ve konumlarda bulunmuyor maa-
lesef. Katma değeri yüksek, kaliteli ve inovatif ürün-
ler geliştirilip üretilmiyor. Bırakın teknoloji geliştirip 
üretmeyi, günün teknolojileri dahi gereği gibi takip 
edilmiyor!  Bunun dışında Türkiye'de rahatlıkla yapıl-
ması gereken hizmetlerin, özellikle turizm sektörün-
de, ulaşımda tamamına yakını yabancılar tarafından 
yapılmasına müsaade edilmesi üzücüdür. Benzeri, 
sermaye piyasalarında, bankacılıkta, ticaret hizmetle-
rinde ve ziraat işletmelerinde (tarım ve hayvancılık) 
yaşanmakta, yani hizmetlerin birçoğu yabancıların 
elinde bulunmaktadır.

- Endüstri 4.0'da, Türkiye gibi gelişmekte olan ve yoksul 
ülkeler yeni teknolojileri takip etme, geliştirme, üret-
me ve uygulama becerilerini yükseltmedikçe, katma 
değeri yüksek ve  kazançlı  mal ve hizmet ürünleri iç ve 
dış piyasaya sürmedikçe, dışa bağımlılığı azaltmadık-
ça yeni düzende kaybeden olmaya devam edecekleri 
beklenilmektedir.

- Endüstri 4.0'da, Türkiye gibi gelişmekte olan ve yoksul 
ülkelerin ortak özelliklerinden biri; kaliteli eğitim ve 
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öğretime ve  AR-GE faaliyetlerine ayıracak yeterli kay-
naklarının, bilgi ve tecrübe birikimlerinin sanayisi, tek-
nolojisi, ekonomisi zengin ülkelere kıyasla olmaması-
dır. Bu sorunun da yeni toplumsal düzende değişmesi 
beklenilmektedir.  

- Endüstri 4.0'da, inovatif mal ve hizmet ürünlerini geliş-
tirme faaliyetleri bilgi ve tecrübenin yanında maliyetle-
ri yüksektir ve zaman alıcıdır. Bu nedenle birçok firma-
da, inovasyon faaliyetleri yerine, onlar yapsın uğraşsın 
ve  bekle gör, daha sonra ben taklit ederek  üretip ka-
zanayım mantığı hakim. Bu sanayi zihniyetin Endüstri 
4.0'da yeri yoktur. Değişmesi beklenilmektedir. 

- Endüstri 4.0'da, Türkiye gibi gelişmekte olan ve yok-
sul ülkelerde sermaye, kaynak sorunundan çok, geç-
mişten bugünlere hâlâ devam eden farklı zihniyet, 
kötü alışkanlıklar, inanışlar, önyargılar bulunmaktadır. 
Örneğin, Türkiye’de devletin kıt gelirlerinden AR-GE 
faaliyetlerine ayırdığı kaynakların ciddi projelerde 
kullanılmadığı, suistimal edildiği tespit edilmektedir. 
Benzeri olumsuzlukların Endüstri 4.0 düzeninde de-
ğişmesi beklenilmektedir.

- Endüstri 4.0'da, Türkiye gibi gelişmekte olan ve yoksul 
ülkelerde şirketler, firmalar yeni  düzende var olmala-
rını sürdürmek için ve dünya pazarlarında satılabilir, 
kazanç getiren inovatif mal ve hizmet ürünlerine yö-
nelmeleri gerekmektedir. Yurtiçinde biri diğerine yük 
olmadan işbirliğine girerek, birbirlerinin güvenini kaza-
narak, birbirlerinin iyi niyetini suistimal etmeyerek bir-
birlerine destek vererek güç kazanma şansları bulun-
maktadır. Benzeri işbirliği, gelişmekte olan ülkeler ve 
yoksul ülkeler arasında kazan-kazan prensibine göre 
kendi aralarında işbirliğine gitmelerinde yarar vardır.    

4. ENDÜSTRİ 4.0'DA OLASI İŞSİZLİK SORUNU VE 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Endüstri 4.0'da yeni dünya düzenini yapay zekâlı robotlar, 
akıllı makinalar değil, bizzat insanların beyinleri planlayıp 
insanlığın yararına yönlendirecekleri kesindir! Detaylara 
girilmeden Endüstri 4.0'da yeni düzenin yapılandırılma-
sında dikkate alınması gereken bazı hususlar şunlardır:

- Endüstri 4.0'a uyumlu ulusal ve uluslararası geçerli 
yasaların, yönetmeliklerin en ufak ayrıntılarına kadar 

detaylı, keyfiyete meydan vermeyecek şeklide belir-
lenmesi.

- Endüstri 4.0'da insansız akıllı fabrikalarda esnek üretim-
lerin gerçekleşmesi ile korkulan işsizlik sorunların yasal 
düzenlemelerle giderilmesi mümkündür.  

- En başta yasal dijital akıllı, insansız fabrikalarda, işyer-
lerinde elde edilen tüm kazancın sermaye sahipleri 
tarafından gasp edilmesine, kendi aralarında paylaşıl-
masına yasalarca imkân verilmemelidir. 

- Endüstri 4.0'ın kazancı toplumdaki bireyler arasında 
adil pay edilmelidir! 

- Zorunlu çalışma saatlerinin ve zorunlu çalışma ömür-
lerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 8 saat ila 12 
saat günlük çalışma,  günde 4 saate indirilmelidir.

- Veya haftada 5 ila 7 gün çalışma haftada 3 güne indi-
rilmelidir.

- Diğer bir alternatif çözüm önerisi ise şudur: Bireylerin 
25 sene ila 50 sene çalışma ömürleri 10 ila 30 seneye 
indirilmelidir.

- Endüstri 4.0 günümüzde işsizlik oranlarının düşürül-
mesinde, özellikle genç işsizlerin sayısının azaltılma-
sında yararlı olacaktır.  

- Günümüzün ve geleceğin ihtiyacı olan vasıflı, uzman 
elamanların yetiştirilmesi için eğitim ve öğretim siste-
min geliştirilmesi göz ardı edilmemelidir. 

- Bunların dışında, güneş ve rüzgar enerjilerine uyumlu 
sağlıklı yeşil yerleşim birimlerinin, yeşil raylı ulaşım sis-
temlerini önemsemek, hayata geçirmek önemlidir.

- Türkiye'deki şirketler endüstriyel mal ve hizmet ürün-
lerinde yeni dünya düzeninde, iç ve dünya pazarların-
da var olmak, rekabet şanslarını artırmak istiyorlarsa; 
üretim sistemlerini, yönetim sistemlerini, AR-GE bi-
rimlerini ve faaliyetlerini, devlet desteklerini, yeni tek-
nolojileri, çağdaş eğitim-öğretim sistemini, ilgili yasa 
ve yönetmelikleri, fırsat eşitliğini gözden geçirmeleri 
gerekiyor.

5. DÜNYA VE ÜLKE SORUNLARINA KARŞIN ENDÜSTRİ 
4.0 DÜZENİ

Dünyamızı, insanlığı tehdit eden sorunların başında ener-
ji kaynaklarının tükenme eğilimi, çevre kirliliği ve buna 
bağlı olarak iklim değişikliği bulunmaktadır. Çokuluslu 
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- Endüstri 4.0, sadece akıllı fabrikalarda kaliteli, verimli 
kazançlı mal ve hizmet üretimleri ile sınırlı kalmayıp, 
insanlığın var olması ve daha iyi, çok daha sağlıklı ve 
güvenli bir gelecek için de gereklidir. Kazan – kazan 
yöntemine göre işbirliklerin gelişeceği, yaygınlaşacağı 
beklenilmektedir. Ve Endüstri 4.0 süreci gelişmelerine 
ayak uydurmayanların var olma şansları yoktur, geç-
miş sanayi devirlerinde olduğu gibi. 

- Endüstri 4.0, 21. yüzyılda insanlık yaşamında belirleyi-
ci olacaktır. Sanayileri güçlü, teknolojileri ileri, ekono-
mileri zengin ülkeler kadar sanayileri gelişmekte olan 
Türkiye gibi ülkelere de yansımaları kaçınılmaz olacak-
tır. Ve toplumun her bireyini kapsamaktadır, ilgilendir-
mektedir. 

- İnsan-Makina-İnsan üçlüsü işbirliği sisteminde, sade-
ce sermaye sınıfını, sanayicileri, iş adamlarını, iktisatçı-
ları, mühendisleri değil, uluslararası düzeyde ve toplu-
mun tüm katmanlarını kapsamaktadır. Endüstri 4.0'ın 
nimetlerinden her kez hak ettiği kadar pay almaya 
devam edecektir. 

- Endüstri 4.0'a uyumlu ulusal ve uluslararası yasaların, 
yönetmeliklerin, taslakların hazırlanmasında, düzen-
lenmesinde yarar vardır.

- Endüstri 4.0, yoksul ve gelişmekte olan ülkelere olum-
lu yansıyacaktır ya da en kötüsü onun nimetlerinden 
yararlanacaklardır.

- Kısaca, akıllı fabrikalar, makinalar, robotlar sadece ser-
maye sahipleri için değil, tüm insanlık için çalışmalıdır. 
Ve Endüstri 4.0 ile ‘Yaşamak için Çalışılmalıdır’ düstu-
runun toplumsal zihniyette belirleyici olması beklenil-
mektedir.

- Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, yoksul dev-
letlerin kendi içlerinde ve kendi aralarında uzman ça-
lışma gurupları dahilinde Endüstri 4.0'a adaptasyon 
çalışmalarını, hazırlıklarını sürdürmeleri kaçınılmaz 
olacaktır. Bunun altında kalkacak gelecek neslin çağ-
daş eğitim ve öğretimine öncelik verilmelidir. Devlet, 
sanayici ve üniversite bağlamında işbirliği konuların-
da uzman çalışma gurupları oluşturulmalıdır. 

- Yasal düzenlemeler Endüstri 4.0 ile artması beklenilen 
ve korkulan işsizliğin giderilmesinde olmazsa olmazdır. 
Dijital akıllı, insansız fabrikalarda, işyerlerinde elde 
edilen tüm kazancın sermaye sahipleri tarafından gasp 
edilmesine yasalarca imkân verilmemelidir. Endüstri 

olası bir nükleer üçüncü dünya savaşı da dünyanın ve 
insanlığın sonunu hazırlayabilir.  Ya da bir meteorun yer-
yüzüne çarpması ile insanlığın yok olması da değerlendi-
rilmektedir. Dünyayı tehdit eden çevre kirliliğinin ve pek 
çok sorunun ana kaynağı, dünya nüfusunun kontrolsüz 
çoğalmasıdır. Bu gerçeğin bilinmesine rağmen, insanlık 
bu tehlikeyi görmemezlikten geliyor. Sorunun çözümü 
çoğunluk tarafından bilinmesine rağmen, dünya nüfu-
sunun kontrol altına alınması için uluslararası düzeyde 
gerekenler yapılmıyor. Endüstriyel mal ve hizmet üretim 
maliyetlerinde pek de adil olmayan uygulamaların ve re-
kabet koşulların bulunması da insanlığın geleceğini teh-
dit eden sorunlardandır. Dünya nüfusunun çoğunluğu, 
hatalı sosyoekonomik politikalar nedeniyle, aşırı zengin 
bir azınlık tarafından sömürülerek yoksullaştırılması da 
dünya barışını, insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. 
Bu sorunların burada dile getirilmesinin Endüstri 4.0 ile 
ne alakası bulunmaktadır sorusu akla geliyor! Endüstri 4.0 
bu gibi sorunların çözümünde de etken olması beklenil-
mektedir. Endüstrideki ilerleyiş sadece endüstriyel mal ve 
hizmet üretimlerinde verim, kalite, esneklik sağlanması,  
kazanç artırımı, yenilik olarak görülmemelidir. İnsanlığın 
geleceği için gerekli, insan haklarına daha saygılı, daha 
adil yeni bir dünya düzenin olarak bakılmalıdır. 

Türkiye gibi İslam ülkelerinin geçmişten bugüne dek 
devam eden kötü alışkanlıklarından, önyargılarından 
arınmaları ve özellikle çocukların ve gençlerin çağdaş 
eğitime öncelik verilerek Endüstri 4.0'a uyum sağlamaları 
gerekmektedir. Kısa sürede sanayisinin gelişimini  çağdaş 
eğitim ve öğretime borçlu olan  Güney Kore örnek alın-
malıdır. Türkiye’nin ve İslam ülkelerinin gelişmesini, bilgi 
ve teknoloji, inovatif ürünlerin üretmelerinde din unsuru 
engel değildir, tam aksine bilimsel yenilikleri ve çağdaşlı-
ğı teşvik edicidir. Endüstri 4.0 düzenine uyum, bu amaçla 
atılacak adımları hızlandıracaktır.

6. SONUÇLAR, ÖNERİLER

- Sonuç olarak, endüstriyel mal ve hizmet üretiminde 
makinaların, cihazların, robotların insanların düşün-
me, öğrenme, üreme, çoğalma, yaratıcılık hariç yaptık-
ları tüm işlerin tamamına yakını devralması, ‘‘Endüstri 
4.0" olarak bu çalışmada tanımlanmaktadır. Ve insanlık 
istese de istemese de bu süreç zamanla gelişerek ger-
çekleşecektir. 
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4.0'ın kazancı toplumda çalışan bireyler arasında 
adil pay edilmelidir! Zorunlu çalışma saatlerinin ve 
zorunlu çalışma ömürlerin yeniden düzenlenmesi 
gerekiyor. Aslında günümüzün işsizlik oranlarının 
düşürülmesinde genç işsiz sayısının azaltılmasında da 
benzeri düzenlemeler yararlı olacaktır.  

- Kısaca, Endüstri 4.0'a sadece endüstriyel mal ve hizmet 
üretiminde verim artışı, esneklik, yenilik, yüksek ka-
zanç olarak bakılmamalıdır. İnsanlığın geleceğini tehdit 
eden sorunların giderilmesinde, insanlığın var olması 
için de kaçınılmaz bir gelişim olarak bakılmalıdır.  
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İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın 
can güvenliğini ortadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hiz-
met alanlarının daralmasına da yol açmaktadır.

Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler 
ışığında, mühendislik uygulamalarının önemini ortaya ko-
yan raporlar yayınlama; mesleğimizi geliştirmeye ve top-
lumu bilinçlendirmeye yönelik bülten, dergi, kitap, broşür 
vb. yayın çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.

Bu nedenle sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin ya-
nında çok temsili kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının 
ödenmesi konusunda katkılarınızı bekliyoruz.

https://aidat.mmo.org.tr

Bugün, siz değerli 
üyelerimizin örgütlü gücüne 
her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duymaktayız.
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1. GİRİŞ

Şirketlerin,  güvenli bir şekilde büyüyebilmeleri için hangi sektörde 
ve nasıl bir yol ile ilerleyeceklerini net bir şekilde belirlemeleri gerek-
mektedir. Günümüzde çok fazla firmanın rekabet içerisinde olduğu bir 
ortamda her bir şirket kendisine ait inovasyon yönetimini gerçekleştir-
mek zorundadır. İnovasyon, “ekonomik ve sosyal bir katma değere dö-
nüşen ya da dönüştürülen yenilikler” olarak tanımlanmaktadır. İnovas-
yon, şirketlere kârlılık ve verimlilik artışı sağlamanın yanında rekabet 
üstünlüğü sağlaması, hammadde kullanımının etkinliğinin arttırılması 
ve bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi vb. gibi çok önemli kat-

1 Kıdemli AR-GE Uzmanı, Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A. Ş. - MACAR@kalekilit.com.tr

Mahmut Acar1

Kilitler; anahtar, kol, buton veya 
çeşitli kontrol mekanizmaları 

yardımıyla açılan ya da kapanan 
aletlerdir.  Bu aletler birçok 

alanda kullanılmasına rağmen, 
bu çalışmada iç kapı odalarındaki 

uygulamalarına odaklanılmış 
olup, Kale Kilit A.Ş.'nin "Pratik 

Kilit" isimli ürünün proje fikri ve 
AR-GE süreçleri detaylı olarak 

irdelenmiştir.

Projenin amacı ise kapı kasasına, 
mandal ve sürgü oyuğunun 

açılmasına ihtiyaç kalmayacak 
bir kilidin geliştirilmesidir. Bu 

sayede kasalarda açılan oyuklar 
için kaybedilen zaman ve 

işçilik ortadan kaldırılabilecek, 
mevcutta oyukların 

doldurulmasında kullanılan 
plastik yataklara da gerek 

kalmayacaktır. Böylelikle işçilik, 
zaman ve lojistik süreçlerde 
önemli ölçüde iyileştirmeler 

sağlacak ve yüksek teknolojik, 
yatırım maliyeti gerektiren 

makinelere ihtiyaç kalmayacaktır. 

Pratik Kilit
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kılar sağlamaktadır. Başarılı bir inovasyon süreci için ise 
en önemli konulardan bir tanesi şirket içerisinde ne tür 
inovasyonların yapılacağına karar verilmesidir. Kale Kilit 
İnovasyon stratejisi birçok şirket gibi günümüzde popü-
ler olan, Şekil 1’de gösterildiği gibi, “İnovasyon Matrisi” 
nde verilen sınıflandırmayı baz almaktadır.

Bu sınıflandırmada “1. Grup” projeler; var olan ve piyasada 
yer alan mevcut ürünlerimizin modifikasyonları ve ucuz-
latma çalışmalarıyla birlikte,  alternatif hammaddeleri ve 
temel araştırmaları içermektedir. “2. Grup” projeler, var 
olan ancak  piyasasında mevcut ürünümüzün yer alma-
dığı, yeni nesil ürün geliştirme çalışmalarını kapsamakta-
dır. Son olarak, “3. Grup” projeler ise tamamen yeni piyasa 
olan  ve yeni ürün yaratan çalışmaları içermektedir. Ayrı-
ca, “1. Grup” ve “2. Grup” stratejileri, rakiplerin fazla ve re-
kabetin çetin olduğu pazarlardır ve kısıtlı AR-GE olanağı 
sağlar. Şirketlerin daha yüksek kârlılık sağlayabilmeleri ve 
giderek kârlılıklarını arttırabilmeleri için rekabet etmenin 
ötesine geçmeleri gerekmektedir. Yeni kârlılık ve büyüme 
fırsatları elde etmek için de “Mavi Okyanuslar” yaratma-

ları gerekmektedir.  Tam da bu nokta “3. Grup” inovasyon 
stratejisi alanıdır. Bu gruptaki projeler devrim niteliğinde-
ki stratejilerdir, yeni pazarlar yaratır ve bunlarla birlikte ra-
kipleri yok ya da çok az olduğundan rekabet ve kârlılıkları 
yüksektir.  

Kale Kilit’te, “3. Grup” kategorisindeki projeleri çok önem-
senmekte ve detaylı araştırma, geliştirme çalışmalarının 
yanında piyasa ihtiyaçları da dikkate alınarak, titizlikle 
bu süreçler yürütülmektedir. Pratik kilit “3. Grup” projeler 
arasında örnek verilebilir. Dünya patenti almaya hak ka-
zanan bu kilit yeni pazar ve tüketici alışkanlıklarını değiş-
tirecek bir üründür.

2. İNOVATİF FİKRİN AR-GE PROJESİNE VE ÜRÜNE 
DÖNÜŞÜMÜ

Kale kilit AR-GE merkezinin stratejisi; rekabet sağlayan 
yeni ve ileri teknolojileri belirleyen, takip ve entegre eden, 
AR-GE yapan ve yaptıran, dolayısıyla kendi sektörüne 
yön veren bir şirket olmaktır. AR-GE odak noktamızı be-

 Şekil 2.  Kale Kilit AR-GE Merkezi Proje Akış Şeması
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lirlerken yurtiçi ve yurtdışı müşteri ihtiyaçları, dünyadaki 
sektörel eğilimler ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler ya-
kından takip edilerek, müşteri ihtiyaçlarının öngörülmesi 
yaklaşımı benimsenmektedir. Şirketimizin AR-GE yoluyla 
gelişiminde, yeni ürün ve teknolojileri geliştirerek hayata 
geçirmesinde Şekil 2’de verilen akış süreci uygulanmak-
tadır. AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkan “Pratik Kilit”, 
bu kapsamda ifade edilen süreçler dikkate alınarak anla-
tılmaya çalışılmıştır.

3. DÜNYADAKİ MEVCUT KİLİT UYGULAMALARI

Yaygın olarak kullanılan bir kilidin, kapı ve kasa ile ilişkisi 
Şekil 3’te örneklenmiştir. Bu örnekte görselleştirildiği üze-
re, mevcut kapı kilitleri kapının kapanması ve kilitlenmesi 
için sürgü ve mandal elemanlarının ikisini de içermekte-
dir. Bu nedenden dolayı kilit ebatları büyük olmakta ve 
sonucunda yüksek üretim, stok ve nakliye maliyetleri 
oluşmaktadır. Ayrıca kilitleme ve kapanma için mandal ve 
sürgünün kasa üzerinde denk geldiği oyuklar oluşturul-
ması gerekmektedir. Bazı diğer mevcut kilitlerde ise kilit, 
sürgü içermeyip sadece mandal içermektedir. Bu türden 
kilitlerde de mandal, tam dışarıda iken kilitlenebildiğin-
den kasada mandal oyuğu açılması gerekmektedir.

Bu oyukların isabetli şekilde açılması hassasiyet gerek-
tirdiği için, kasanın hazırlanmasında vakit kaybına ve 
işçiliğe dayalı ekonomik kayba neden olmaktadır. Bazı 
durumlarda mandal ve/veya sürgü için kasada açılan bu 
oyuklarda çapakların örtülmesi için oyukların içine plastik 
yatak monte edilmektedir. Bu durumda da parça ve lojis-
tik maliyetleri söz konusu olmaktadır.

4. PRATİK KİLİT

4.1 Pratik Kilidin Amacı

Çalışmanın bir amacı; kapı kasasına, mandal ve sürgü 
oyuğunun açılmasına ihtiyaç kalmayacak bir kilidin ge-
liştirilmesidir. Bu sayede mevcut uygulamalarda kasada 
açılan bu oyuklar için kaybedilen zaman ve işçilik orta-
dan kaldırılmış olacaktır. Çalışmanın bir diğer amacı da 

 

Şekil 3. Dünyadaki Mevcut Kapı-Kilit İlişkisini Gösteren Durum

 

Şekil 4. Pratik Kilidin Kullanım Amacını Kapı Üstünde Gösterimi
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lenen ve testere dişli bir tırtıl elemanın asansördeki yine 
testere dişlerine her pozisyonda eşleşmesiyle mümkün 
hale getirilmektedir. Üçüncü şart, mandalın anahtarla ki-
litlendiğinde kapı koluna basılsa dahi açılamaması gerek-
mektedir. Bu özellikte, mandal kilitlendiğinde asansörün 
göbek elemanı tarafından çekilen kısmının devre dışı kal-
masıyla sağlanmaktadır. 

Özetlemek gerekirse, kapı kasasında mandal ve sürgü 
oyuğunun açılmasına ihtiyaç kalmaması için kilit, Şekil  5’te 
gösterildiği gibi; mandal, asansör, tırtıl, göbek, fişe ve fişe 
yaylarından oluşan parçaları içerecek şekilde tasarlandı.

4.3 Sonlu Elemanlar Yöntemine Göre Analiz 
Edilmesi

Tasarlanan bir ürünün fiziksel dünyaya nasıl tepki ve-
receğini öngörmek için bilgisayarlı bir analiz yöntemi 
olan“Sonlu Elemanlar Analizi” çokça kullanılmaktadır. 
Analiz, ürünü kuvvet, ısı, titreşim, akışkan akışı ve diğer 
fiziksel koşullar ile temas ettirmeyi içerir. Sonlu elemanlar 
analizi, ürünün imal edilme, kırılma, aşınma veya üretilme 
şeklinin tahmin edilmesinde sıkça kullanılır. 

 
Şekil 5. Pratik Kilit ve Parçalarının Gösterimi

kasada oyuk olmadığı için, mevcut  hoş gelmeyen çapak 
görüntüsünü örtmesi için kullanılan plastik yataklara ihti-
yaç kalmayacak bir çözüm sunmasıdır. Bu sayede ürün ve 
lojistik maliyetlerinde önemli oranlarda iyileştirme sağla-
maktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, geliştirilecek olan 
bu ürün sayesinde kapı üretici firmalarının, kasa üretim 
süreçlerindeki kaybedilen uzun işçilik zamanı ve maliyet-
lerini iyileştirmeleriyle birlikte uzmanlık gerektiren ürün 
montajının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

4.2 Fikrin Tasarlanması – Modellenmesi

Tasarlanan fikir, kapı kasasında oyma işlemine ihtiyaç kal-
mayacak bir kilit sistemi olacak şekilde yeniden ele alındı. 
Kilidin, bu fonksiyonu yerine getirebilmesi için öncelikle 
bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bunlardan ilki, kapı 
kasasında sürgü oyuğu açılmasına ihtiyaç kalmaması için 
kilit sürgüsü kaldırılarak kilitleme fonksiyonu mandal 
elemanına eklenmelidir. Böylece mandal hem kilitleme 
fonksiyonuna hem de kapanma fonksiyonuna sahip ol-
maktadır. İkinci şart, mandal oyuğuna ihtiyaç kalmaması 
için mandalın her pozisyonda kilitleme özelliğine sahip 
olması gerekmektedir. Bunun için ise mandal üstüne ek-
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Şekil 6. Pratik Kilidin Sonlu Elemanlar ile Analiz Edilen Kısımları

Şekil 7. Pratik Kilit Yan Yük Analizi

 

Şekil 8. Pratik Kilit Uç Yük Analizi
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Sonlu elemanlar metodundaki temel düşünce, karmaşık 
bir probleme, problemi basite indirgeyerek bir çözüm 
bulmaktır. Esas problemin daha basit bir probleme indir-
genmiş olması nedeni ile bu yöntem, kesin sonuç yerine 
yaklaşık bir sonuç elde etmekte, ancak bu sonucun çö-
zümü için daha fazla çaba harcanarak iyileştirilmesine ve 
kesin sonuca çok yaklaşılmasına, hatta kesin sonuca ula-
şılmasına olanak sağlamaktadır.

Yeni tasarladığımız pratik kilidin, yüksek maliyetli kalıp 
imalatına geçmeden önce, varsa hataların önüne geç-
mek için Sonlu Elemanlar Teorisi’ne göre çalışan bir bilgi-
sayar yazılımıyla analizi yapılmaktadır. Analizin sınır şart-
ları, TSE EN 12209 standardı referans alınarak Şekil 6’da 
gösterildiği gibi belirlenmektedir. Bu analiz verilerinden 
alınacak cevaplar (Şekil 7 ve Şekil 8 ‘de) doğrultusunda, 
gerekliyse ürünü oluşturan elemanların optimizasyon-
ları yapılmaktadır. Yine aynı şekilde bu analizlerin veri-
lerine göre üründeki her bir elemanın malzeme cinsleri 
belirlenmektedir.

TSE EN 12209 Standart Sınıf -1 İsterler;

•	 Mandal	yan	yük	 :	 1000N

•	 Mandal	uç	yük	 :	 1000N	

•	 Dayanıklılık	(Çevirim)	 :	 200.000	

•	 Kol	momenti	 :	 20Nm

4.4 Tasarımın Doğrulanması

Seri üretim öncesi ürünün gerçek sahada nasıl davranış 
göstereceği, olası tasarım hatalarının daha üretime baş-
lamadan önüne geçmek ve test maliyetlerini azaltmak 
amacıyla gerçek prototipleme yapılmaktadır. Pratik Ki-
lit projesi için fonksiyonel kontrol ve kapıda kontrol için 
kilidi oluşturan bütün parçalar Kale Kilit envanterindeki 
3D yazıcılarda üretilmektedir. Ürünün gerekliyse iyileştir-
melerinin tamamlanmasından sonra, kalıp ve aparatların 
yapılmasına geçilmektedir.

4.5 Fikri Mülkiyet 

Kale Kilit’in patent süreci Şekil 9’da verilen karar süreci 
uygulanarak yürütülmektedir. Kale Kilit, AR-GE çalışmala-
rı doğrultusunda inovatif fikirler geliştirmekte ve bu saye-
de teknolojiye yön vermektedir. AR-GE çalışmalarının en 
büyük çıktılarından birisi patentlerdir. Dolayısıyla, patent 
tescilleri bir firmanın teknolojik gelişiminin önemli gös-
tergelerinden bir tanesi olarak kabul görmektedir. Ortaya 
çıkan buluşlar müşterilerin de ilgi odağı olmakta, dolayı-
sıyla satış stratejisine de katkı sağlamaktadır. Müşterilere 
sunulan patentli ürünler yerli üretim ve AR-GE’ nin geliş-
mişlik düzeyini sergilerken firmanın yenilikçi imajını da 
pekiştirmektedir.

Kale Kilit'in geliştirdiği Pratik Kilit, yalnızca maddi getiri 
sağlamamakta, aynı zamanda firma, patent değerlemesi 

 

Şekil 9.  Kale Kilit Patent Başvuru Sürecinin Aşamaları
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hakkında edindiği bilgileri kamuoyu ile paylaşarak sade-
ce Türkiye’de değil dünya genelinde yeni bir bakış açısı 
kazandırmakta ve yeni pazarlar yaratmaktadır. Pratik Kilit 
için Uluslararası Patent başvurusu yapılmış ve ön incele-
me raporu olumlu olarak geri bildirim alınmıştır. Bu geri 
bildirim neticesinde imalat sürecine fiilen başlamıştır.

4.6 Projenin Yenilikçi Yönü ve AR-GE Niteliği

Bu proje, buluş niteliği taşıdığından benzer bir ürün bul-
mak söz konusu değildir. Fakat içerdiği bazı fonksiyonlar 
pazardaki ürünlerle benzerlik göstermektedir. Söz konu-
su önerilen ürünün buluşa konu olan özelliği, mandalının 
her çıkış pozisyonunda kilitlenebilir olmasıdır. Bu sayede 
kapı kasa üretim süresini önemli ölçüde iyileştirmektir. 
İyileştirme	şu	şekilde	ifade	edilebilir:	Mandaldan	kilitleme	
sayesinde, kapı-kasasında sürgünün geldiği yeri oymaya 
ihtiyaç kalmamakta ve bununla birlikte, mandalın her po-
zisyondan kilitleme fonksiyonunu içermesi sayesinde de 
mandal yerini oymaya da ihtiyaç kalmamaktadır.  Bu da 
otomasyonlu kapı üretim firmalarına kapı başına 3-5 da-
kika kazandırırken, manuel metotlarla üretim yapan kapı 
üreticilerine kapı başına 12-20 dakika kazandırmaktadır. 
Bu da ürünün pazarlama konusunda çok büyük avantaj 
sağlayacağı aşikârdır. Ürün;  kolay kullanımı, otomasyona 
uygun olması ve kolay montajlanabilmesi özellikleri sa-
yesinden sürdürülebilir olmayı ve yeni projelerin yolunu 
açmayı sağlamaktadır.

4.7 Avantajlar

Projenin gerçekleştirilmesiyle aşağıdaki faydaları sağla-
ması beklenmektedir.

Bunlar;

a. Kapı kasasında sürgü yerini oymaya ihtiyaç kalmama-
sı sayesinde, zaman ve maliyet kazancı, 

b. Yine aynı şekilde kapı kasasında mandal yerini oyma-
ya ihtiyaç kalmaması sayesinde, maliyet ve zaman ka-
zancı,

c. Sürgü ve mandal oyuklarındaki yerlerin çapaklarının 
örtülemsi ve kasanın daha şık görülmesi için takılan 
plastik yataklara ihtiyaç kalmaması sayesinde, mali-
yet kazancıyla birlikte lojistik süreçlerinin iyileştirme-
sini ve

d. Kolay montaj imkânı sağlamaktadır.

Şekil 10. Pratik Kilit Çalışma Prensibi

4.8 Çalışma Prensibi 

Karşılık (Şekil 5‘te kilit parçaları gösterilmiştir.) üzerindeki 
çıkıntı, kapı kapanırken kilit mandalının tutunması ve geri 
açılmaması için yeterli yüzey alanı sağlamaktadır. Kapı 
kapanırken, mandal karşılık çıkıntısı tarafından tutulur ve 
bu çıkıntı sayesinde geri açılması engellenmiş olur. 

Kilidin,	 kol	 ile	 açılıp	 kapanması	 şu	 şekilde	 olmaktadır:	
Kola basıldığında, göbek + yönünde dönmektedir. Böy-
lece göbek çıkıntısı asansör pimine değer ve asansörü 
+X yönünde hareket ettirir. Asansör + X yönünde hare-
ket ederken asansör eğimli yüzeyi tırtıl elemanına temas 
ederek mandalı +Y yönünde hareket ettirerek kilidin içi-
ne çektirir. Mandal, kilidin içine girerek devre dışı kalır ve 
böylece kapı açılır. 

Kapı kapanırken; kilit mandalı, kasa-kanat arası boşluk 
mesafesi kadar dışarı çıkabilmektedir ve bu boşluk me-
safesi standart değildir. Geliştirilen bu kilit (41) ile değiş-
ken boşluk mesafelerinde bile kilitleme sağlanmaktadır. 
Kapı kapanırken, mandal herhangi bir kapı boşluğu me-
safesikadar dışarı çıkar. Sonrasında anahtar + yönünde 
çevrilir. Anahtar + yönünde çevrilirken, bir yandan fişe 
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yayını sıkıştırarak, fişeyi -Y yönünde iterek fişe tırnağının 
üst kapak çıkıntısından kurtulmasını sağlarken, bir yan-
dan da anahtar asansör kanalına girerek asansörü -X yö-
nünde çekerek asansör dişlerinin - tırtıl elaman dişlerine 
oturmasını sağlar. Asansör dişleri tırtıl elmanın dişlerine 
oturduktan sonra anahtar,  asansör kanalından kurtulur 
ve fişe serbest kalır. Fişe yayı sayesinde, fişe, +Y yönünde 
itilerek fişe tırnağı üst kapak çıkıntısının alt tarafından ya-
kalanması sağlanır. Böylece mandal kilitlenir ve asansör 
pimi aşağıya indiği için kola basıldığında bile göbek çı-
kıntısı asansör pimine değemediği için, asansörü yukarı 
çıkaramaz ve kilit açılmaz. Böylece kapıkilitlenmiş olur.

Kilitlenmiş kapıyı açmak için anahtar – yönünde çevril-
mesi gerekmektedir. Anahtar – yönünde çevrilirken bir 
yandan fişeyi -Y yönünde iterek fişe tırnağını, üst kapak 
çıkıntısındankurtarmaya çalışırken bir yandan da anahtar 
asansör kanalına girer ve asansörü +X yönünde hareket 
ettirerek asansör dişlerinin tırtıl elemanının dişlerinden 
kurtarmayı sağlar. Asansör dişleri ve tırtıl elemanın diş-
leri birbirinden yeterince kurtulduktan sonra anahtar, 
asansör kanalından kurtulur ve fişe yayı sayesinde fişe+Y 
yönünde itilerek fişe tırnağı üst kapak çıkıntısının üst ta-
rafından oturur ve böylece kilit açılır.

Şekil 11. Pratik Kilit Sağ-Sol Yön Değiştirme Talimatı

Kilidin diğer bir özelliği mandal yönünün sağa ve sola 
çevrilebilir olmasıdır. Bu özelliği sayesinde sağ ve sola açı-
lan kapılarının ikisine de uygun olmaktadır. Yön değiştir-
me talimatı Şekil 11'de adım adım gösterilmiştir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Şirketler için üretim operasyonlarının her biri kaybedi-
len zaman ve fazladan maliyet anlamına gelmektedir. Bu 
operasyonların sayısı bir ürün için ne kadar az ise şirket 
için o kadar az stres ve işçilik anlamına gelmektedir. Ürü-
nün kalitesini düşürmeden operasyon süresi ve sayısın-
daki iyileştirmeler ürünün kâr marjını da arttırmakta ve 
şirkete rekabet avantajı sağlamaktadır. Dünyada şu an 
hali hazırda kullanılan kilitlerin tamamı kapı üretici firma-
lar için kasa üretim süreçleri aynıdır ve kilidin çalışabil-
mesi için, kasa üretim süreçlerinde mandal ve sürgünün 
geldiği yeri oymak zorundadırlar. Kale Kilit’in geliştirdiği 
“Pratik Kilit” ise kapı üretici firmalarının kasa üretim süreç-
lerindeki sürgü ve mandal oyma operasyonlarına ihtiyaç 
kalmayacak bir çözüm sunmaktadır. Bu sayede bu kilidin 
kullanılmasıyla firmalar, hem süreçlerinde iyileştirme sağ-
lamış olacaklar hem de lojistik ve satın alma maliyetlerini 
azaltma imkânı bulacaklardır. 
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Yerli Otoda Kilden 
Modelleme Olacak Mı?

T  ürkiye’de önemli bir sanayi-
leşme sorunu var ve bu sorun 
anlayışlar değişmediği sürece 

uzun yıllar çözülmeyecek gibi gö-
rünüyor. Yerli oto konusunda bazı 
denemeler olmasına rağmen tam 
anlamıyla bir otomobil sanayisi 
Türkiye’de hiç kurulmadı. Kurulama-
yan sanayinin eksikliği hep hisse-
dildi ve bu hem ithalat rakamlarını 
artırdı hem de çok önemli olan tasa-
rım yeteneğinin gelişmesini yıllarca 
geciktirdi.

Otomobil sanayisi aslında en temel 
sanayileşme unsurlarını içinde ba-
rındıran bir sanayidir. Birçok mühen-
dislik disiplinlerini içinde barındırır, 
bununla da kalmaz güzel sanatlar-
dan iktisatçısına, reklamcısından fi-
zikçisine kadar çok farklı alanlarda 
uzmanları bünyesinde çalıştırır.

Çok modern ve ileri teknolojili oto-
motiv sektöründe insanı şaşırtacak 
bir uygulama olan kilden model çı-
karma ve gerçek tasarıma karar ver-
me süreci yerli oto konusunda çalı-

şacaklara da iyi bir başlangıç olabilir. 
İleri tasarım, modelleme ve teknik 
resim yetenekleri yanında özellikle 
sanatçı bakış açısı gerektiren kil mo-
delleme de yapılır. Tasarım mühen-
disleri yüzey modelleme (bir yandan 
da katı modelleme) ve sanal gerçek-
lik benzetim imkanlarına sahipken 

yine de kil modeller kullanmaktadır 
Otomotiv üreticileri araç platform-
larını süper bilgisayarlar ile analiz 
ederek aerodinamik, çarpışma se-
naryoları, dinamik etkiler konuların-
da ortaya çıkan verilere göre güçlen-
dirmektedir. Şimdi kil modellemenin 
geçmişine bir göz atalım.

Steven Symes-Grabcad Blog
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dış kısmına odaklanıp tasarımını 
eniyilemenin yolunun kil model 
ile çalışmak olduğunu fark etti. 

Chevrolet Corvette ve Chevrolet 
Impala ise onun çalışmalarının en 
başarılı olduğu iki araçtır. Bu başa-
rılar ardından kil model uygulama-
sı tüm dünyada yaygınlaşmıştır.  

Doğal olarak kıvamlı çamur kil 
tasarım sürecinde önemli bir yer 
almaya devam ediyor. Yine tekno-
lojide çok ileri noktaları temsil et-
tiğine vurgu yapmayı seven Tesla 
otomobil firması dahi çamurdan 
kil modeli kullanmaktadır. 

Dijital 3 boyutlu modelde araba 
tasarımı inceleme ve karar ver-
me fırsatı olan tasarım mühendisi 
bir başka araç olarak kullandığı 
kil model sayesinde büyük resmi 
görmeyi sever. Gerçek boyutla-
rıyla tasarladığı ürünü karşısına 
alması birden fazla insanın görsel 
denetimine ve algısına açık hal-
de sahneye çıkartması tasarımcı 
açısından önemli bir olaydır. Bir-
den fazla insanın anlık yorumları 
ile tasarımcı sahnede yeni yakla-
şımları modele yansıtabilir. Tasa-
rımcıların her biri farklı uzmanlık 
alanlarından gelen tecrübelerini 
ve bakış açılarını yansıtarak ortak 
bir üretim sürecine bu model sa-
yesinde ulaşırlar. Bazen kil modeli 
yanlışlıkla üretmiş olabilirsiniz 
ama bu bile yeni bir tasarım çiz-
gisinin akla gelmesini sağlayabilir.  
Model genellikle ölçekli yapıldı-
ğından bir sonraki iş olan proto-
tipi görmenin maliyetini önemli 
oranda azaltmış olur. Bu akışkan 
çamur kil ile prototip üretim ma-
liyetini sürekli değişken fikirlere 
rağmen makul seviyede tutarlar.

Hikaye Yüzyıl Öncesine 
Uzanıyor...

Harley J Earl 1920 ve 1950 arasın-
da otomobil tasarımında çığır açan 
kişilerden en önemlisidir denebilir. 
Serbest çizim, kil model uygulama-
sı ve konsept tasarım kavramlarını 
General Motors’da hayat geçirmiş 
ve otomotiv endüstrisini bir dönü-
şüme zorlamıştır. Moda yaklaşımını 
otomotiv tasarımı pratiğinin içine 
almıştır da diyebiliriz. 

Erken dönem arabalara bakıldığın-
da lüks modeller oldukça gösterişli 
ve şık iken seri üretimde olan ara-
balarsa sade ve düz olarak tanım-
lanabilirdi. Tasarımcı Earl arabanın 
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Dijital model arabanın hislere hi-
tap eden yaratım sürecinde tasa-
rımcının zorlanmasını gideremi-
yor. Herşey bittiğinde ötvleri de 
ekleyip onbinlerce lira vereceğiniz 
bir arabanın mantıklı olmasının 
yanında hoşunuza gitmesini bu 
ortak kil model sağlıyor. 

Sonuçta kil model uygulamamak 
talihsiz araba tasarımlarına sebep 
olur. Bu nedenle bu ara popüler 
bir konu olan yerli oto da kil mo-
delin uygulanıp uygulanmayacağı 
merak konusudur.

Konu hakkında AUDI firmasında 
yapılan çalışmalara dair video için 
karekod aşağıdadır.

Bugün otomotiv firmaları kil mo-
dellemeye çok önemli kaynaklar 
aktarmaktadır. Örneğin Ford fir-
ması yeni modeli Raptor için 1 ton 
kil ve 20000 saat işçilik harcadığını 
belirtmektedir. Ford toplamda ise 
her yıl 100 ton kil kullanmakta ol-
duğunu ve bunun geri dönüşümü 
için özel olarak tasarladığı Makine 
%10 dönüşüm sağladığını belirt-
mektedir.  

Kil model adıyla anageldiğimiz 
ürün ise aslında kil olmaktan çık-
mış ve her firmanın kendi formu-
lü ile hazırladığı bir malzemeye 
dönüşümüştür. Bu malzeme artık 
mum yağ ve dolduruculardan 
oluşmaktadır. 

Fotoğrafta kilin tasarım atölyesi-
ne sağlandığı ölçülerde çubuk-
lar yaklaşık 7 cm çapında, 20 cm 
uzunluğunda ısıtılmış ve hemen 
sürülmeye hazır çubuklar görül-
mektedir.

İşin başında ise bir alüminyum is-
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kelet ve köpük malzemeden bir ön şekil verilmesi var. 
Ardında kalın bir katman kil ön şekili daha belirgin hale 
getiriyor. Bu arada tekerlekler ile görünüm daha gerçek-
çi hale geitiriliyor. Son olarak uzun saatler boyunca final 
şekle yaklaşılmaya çalışılıyor. İşlem tamamlanınca tüm 
model 3 boyutlu taranıyor ve soğuk bir odada tasarım 

sürecinin tamamen bitirilip kil modele ihtiyaç kalmaya-
cak ana kadar bekletiliyor.

KAYNAKÇA
 1. http://www.bbc.com/autos/story/20161111-why-car-

designers-stick-with-clay, son erişim tarihi: 01.06.2018. 
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1 ASME dergisinin Mart 2017 tarihinde sayısında yayımlanan bu yazı (www.asme.org/engineering-topics/articles/robotics/thoughtcontrolled-robot-arm), Dr. 
Ümit Keskin tarafından dilimize çevirilmiştir. 

2 Bağımsız bir yazardır.

ROBOT KOLU
ZİHİNLE KONTROL EDİLEN

Michael Abrams2

Thought-Controlled Robot Arm1
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Geleceğin hizmetkâr robot-
larının kumandalar, akıllı 
telefonlar ya da sesli komut-

larla değil, düşüncelerle de kontrol 
edileceği beklenmektedir. Zihinle 
kontrol edilen robotlar, günümüzde 
zaten felçli bir adamın robotik bir el 
aracılığıyla yeniden dokunmasına 
imkân sağlamaktadır. Aynı zamanda 
elleri ve ayakları felç olan bir kadının 
robotik bir kol aracılığıyla bir şişeyi 
ve içeceği kavrayıp, alıp taşımasına 
da izin vermektedir. Bu her iki vaka 
da robot denetleyicinin beynine, 
en basit şekilde tarif edilirse, bir çi-
pin yerleştirilmesini gerektirmek-
tedir, fakat bu maliyetli ve hassas 
bir prosedür olmaktadır. Bunların 
dışında, günümüzde beyne cerrahi 
müdahale gerekmeksizin robotların 
düşüncelerle yönlendirilmesinin bir 
yöntemi de bulunmaktadır.

Vücuda yerleştirilmiş bir çip yerine, 
yeni yöntemde beyin dalgalarını 

ölçmek için EEG4 (Elektro Ensefalo 
Grafi, bkz: Şekil 1 başlığı kullanılmak-
tadır. Minnesota Üniversitesi'nde bu 
konudaki bir araştırmanın lideri ve 
bir biyomedikal mühendislik profe-
sörü olan Bin He, “Bu yöntem, vücu-
da doğrudan cerrahi müdahale ge-
rektirmez, risk içermez ve ucuzdur,” 
diye belirtmektedir. Bu araştırmada 
on üç adet gönüllünün her birinin 
başına birer EEG başlığı takılmıştır. 
Kullanıma hazır bir şekilde üretip 
satışa sunulmuş olan bir robotik kol 
temin edilmiş ve söz konusu gönül-
lüler bir nesneyi tutmayı, bir rafa ta-
şımayı ve son olarak bırakmayı başa-
rabilmişlerdir.

Profesör He'nin araştırmasındaki 
denekler, uzuvlarını tam anlamıyla 
kullanabilen gerçekten sağlıklı ve 
sağlam vücutlara sahip öğrenciler-
di. Deneklerin robot kolunu hareket 
ettirmeleri için üretmeleri gereken 
sinyal, kendi kollarını ve ellerini 

normalde olduğu gibi hareket et-
tirmek ve kavramak istediklerinde 
ürettikleriyle aynı değildi. Bunun 
yerine profesör, uzuvlarının gerçek-
leştireceği görevleri deneklerinden 
gerçekte yapmamalarını ama ger-
çekleştireceklerini hayal etmelerini 
istedi. Profesörün önceki çalışma-
ları, bir hareketi hayal etmenin ve 
aslında onu gerçekleştirmenin en 
azından fMRI taramaları ve EEG 
başlığı sonuçlarına göre farklı ol-
madığını göstermekteydi. Profesör, 
“Bir uzvun hareket ettiğini hayal 
etmek ile gerçekten o uzvu hareket 
ettirmek arasındaki fark ya da ben-
zerlik nedir? Hem bir uzvun belirli 
bir hareketini hayal etme hem de 
gerçekten bu uzvun hareketini ger-
çekleştirmeyle ilgili fMRI bulguları 
ile EEG görüntüleme bulguları ara-
sında etkinlik açısından çok iyi bir eş 
bölgesellik (lokalizasyon) olduğunu 
bulduk,” demiştir.

Ancak, hevesli robot üstatlarının 
sadece bir başlık takmaktan daha 
fazlasını yapmaları, yani hayal güç-
lerini kullanmaları gerekmektedir. 
Profesör He, “Bunun için göreceli 
olarak uzun bir eğitim sürecine ihti-
yaç var.” diye belirtmektedir. Denek-
ler haftada bir kez gerçekleştirilen 
iki saatlik seanslar boyunca profe-
sörün laboratuvarına gitmektedir-
ler. Deneklerden bir tanesinin ilgili 
teknikte ustalaşması 10 ila 15 seans 
sürmektedir. Profesör, “Hareketi na-
sıl hayal etmeleri gerektiğine dair 
bir fikir edinmelerine yardımcı ol- Şekil 1. Elektro Ensefalo Grafi (EEG)3

3 Bu açıklayıcı şekil çevirmen tarafından eklenmiştir. Daha fazla bilgi için: http://doc.gold.ac.uk/compartsblog/index.php/work/artefacts-using-human-
brainwaves, son erişim tarihi: 26.07.2018.

4 Beyindeki elektriksel aktiviteleri kaydeden bir cihazdır. Genellikle, kafa derisine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla görevini yerine getirmektedir. Beyin 
dalgalarının incelenmesinde, beyindeki tümörlerin teşhis edilmesinde ve benzeri konularda kullanılmaktadır.

EEG Ölçümü

Beyin

Elektrotlar
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mak için bazı deneklerden gerçek 
hareketi yapmalarını isteriz. Genel-
likle kollarından bir tanesini hare-
ket ettirmelerini ve daha sonra onu 
hareket ettirmemelerini ve sonra da 
daha önce nasıl hareket ettirdikleri-
ni hayal etmelerini rica ederiz, ”diye 
bilgi vermektedir. Ayrıca, “Onlara 
son tahlilde hareket üretimini sağ-
layacak hayal etme yeteneğini öğ-
retiyoruz,” diye açıklamaktadır. Bu 
tür hayal etme konusunda bir fikir 
sahibi oldukları zaman, bilgisayar 
ekranındaki bir form üzerinde yer 
alan bir imleci soldan sağa hareket 
ettirmeye çalışmaktadırlar. Ardın-
dan, adım adım bir kolu kavramaya, 
serbest bırakmaya ve hareket ettir-
meye başlamaktadırlar.

Burada tek öğrenenler denekler de-

ğildir. Kullanılan yazılım da ayrıca 
her bir deneğin ilgili hareketi nasıl 
hayal ettiğinin özelliklerini öğrene-
rek deneklere uyum sağlamaktadır.

Profesörün He’nin bir sonraki planı 
en az bir uzvu kesilmiş olan kişileri 
bir uzun zihinsel kontrolü konusun-
da robot eğitmektir. Bu kişilerin üret-
tikleri sinyal şu ana kadar profesörün 
gerçekten sağlıklı ve sağlam denek-
lerin ürettiklerine benzeyecek mi? 
Profesör benzer olacağını düşün-
mektedir ve “ancak, detayları incele-
memiz gerekiyor,” diye eklemektedir.

Zihinle kontrol edilen robotların vü-
cuda doğrudan cerrahi müdahale 
gerektirmeyen uygulamaları olduk-
ça fazladır. Kollarını tam olarak kul-
lanamayan kişiler kendi kullanımları 

için bu robotlardan yeni bir 
tanesine sahip olmaktan 
mutlaka memnun olacak-
lardır, ama diğer taraftan bu 
robotlardan faydalanacak 
başka birçok insan da bu-
lunmaktadır. Piyano çalmak, 
bir uçağı yönlendirmek veya 
et ve kemikten gerçek iki ko-
lunuzun herhangi bir görevi 

yerine getirmekle çok meşgul oldu-
ğunda fazladan bir kolunuz daha ol-
duğunu bir düşünün.

Ancak, işlevsel veya geleceğe yöne-
lik uygulamalar gerçeklik kazanma-
dan önce yapılacak daha çok iş bu-
lunmaktadır. Örneğin Profesör He, 
eğitim sürelerini kısaltmanın yanı 
sıra kontrol hassasiyetini de artırma-
yı planlamaktadır. Ancak, teknoloji 
en son kertede ne şekilde adapte 
edilir ve benimsenirse benimsen-
sin, ilk büyük başarı şu an elde edil-
miş haldedir. Profesör, “Bilgimiz 
dâhilinde ilk kez bir deneğin (insan) 
EEG sinyallerini kullanılmak suretiyle 
üç boyutlu, gelişmiş bir uzuvsal ha-
reket kontrolünü sağlamayı gerçek-
leştirebileceği gösterilmiştir,” diye 
belirtmektedir.

Başlarına vücuda doğrudan cerrahi 
müdahale etmeksizin özel bir başlık 
yerleştirilmiş olan araştırma denek-

leri, robotik bir kolu kendi kollarını 
hareket ettirmeyi hayal ederek 

hareket ettirebilmekteydiler
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1 ASME'nin genel ağ safyasında (www.asme.org/engineering-topics/articles/robotics/thoughtcontrolled-robot-arm), Eylül 2014 tarihinde yayımlanan bu yazı,  Dr. 
Ümit Keskin tarafından dilimize çevirilmiştir. 

2 Yardımcı Editör, Makine Mühendisliği Dergisi, ASME.
3 Universal Robots, Danimarka’nın Odense bölgesinde yerleşik bir üreticidir. Küçük, esnek, endüstriyel, birlikte çalışan robot kolları imal eder. Daha fazla bilgi için: 

www.universal-robots.com.

ROBOTLARİŞÇİ DOSTU 
Alan Brown2

Worker-Friendly Robots1

Yeni nesil düşük maliyetli ro-
botlar dar alanlarda kısa sü-
reli çalışabiliyorlar. Şoförsüz 

araçlar, paket teslim eden dronlar, 
karıştırarak, pat pat vurarak ve kıvrı-
lıp sürtünerek hareket eden otoma-
tik makinalar gibi dikkatleri çeken 
endüstriyel robotlar mekatronik 
mavi yakalı işçiler olarak konumları-
nı koruyorlar. Her gün birkaç vardiya 
çalışıyorlar, aynı tekrarlı işi şikâyette 
bulunmaksızın, hızlı ve doğru bir şe-
kilde yapıyorlar.

Universal Robots şirketinin ulusal sa-
tış müdürü olan Ed Mullen, “Bu, oto-
motiv sektörü ve elektronik seri üre-
timdeki robotlardan yatırım sonucu 
yüksek kâr eldesi sağlayan denklem-
dir,” diyor. Mullen, “Fakat dünyanın 
diğer kısmı bu modele göre işleme-
yen küçük ve orta ölçekli fabrika-
lardan oluşuyor. Universal Robots 
şirketi kısa süreli üretim işlerini ve 
bunlar arasında hızlı geçişler yapıl-
masını tercih eder; yerine vidalanan 
ve sadece tek bir görevi yerine geti-
ren bir makina için çok fazla yatırım 
yapmayı tercih etmez.” diye ekliyor.

Universal Robots, şekillenen bu pa-

zar için robotlar geliştiren belirli 
sayıda firmadan bir tanesidir. Çoğu 
Avrupa'da olmak üzere, şirketin 
3000'den fazla sayıda robotu işletim-
de bulunuyor. Diğer bir önemli reka-
betçi şirket ise iRobot'u geliştiren 
Rodney Brooks tarafından kurulan 
Rethink Robotics'tir.

Bu şirketlerin ürettiği robotların çok 
sayıda ortak özellikleri bulunuyor. 

Fiyatları uygundur (Universal şirke-
tinin ürünü olan UR-5'in listelerdeki 
fiyatı 34.000 Amerikan Doları). Çok 
az bakım gerektirirler veya hiç bakım 
gerektirmezler. Kavrayıcılarını hızla 
değiştirirler ve esnektirler.

Teknisyenlerin çoğu, daha çok çocu-
ğuna bir beyzbol sopasını sallamayı 
öğreten bir ebeveyn gibi, her bir ey-
lem boyunca kolu hareket ettirerek 

Universal Robots 3
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görevleri öğretmek suretiyle robot-
lardan bir tanesini birkaç saat içinde 
programlamayı öğrenebilir. Daha 
sonra robotlar, iş esnasında öğrene-
bildikleri için bu programları optimi-
ze ederler. Bu, onları bir hattan başka 
bir hatta hareket edecek, bir gün tor-
na tezgâhlarını yükleyecek ve ertesi 
gün yuvaları birleştirecek kadar es-
nek hale getirir. 

Belki de en önemlisi, söz konusu 
yeni robotların insanların etrafında 
güvenli bir şekilde çalışmak üzere 
inşa edilmiş olmalarıdır. En ağır işleri 
yapanlar, sadece endüstriyel robot-
lar değildir. Birçok endüstriyel robot, 
çarpışma sensörlerinden yoksundur. 
İnsanları dışarıda tutmak için hepsi 
engellerin diğer tarafında çalışırlar.

Böyle olsa da, ABD İş Sağlığı ve Gü-
venliği İdaresi, geçen 31 yıl boyunca 
her yıl robotlar tarafından yaklaşık 
bir endüstriyel ölüm kaydetmiştir. 
Bunların çoğu, insanların robotların 

yakınında çalıştığı hatlarda meyda-
na gelmiştir.

Universal şirketinin altı eksenli ro-
botları insanlarla birlikte çalışmaları 
için inşa edilmiştir ve bunların yüzde 
80'i engellerin diğer tarafında çalış-
maz. Bunun sebebi, yavaş olmaları 
değildir. Universal'ın en büyük robo-
tu olan UR-10 sadece 10 kilogramlık 
yükler taşırken, saniyede 1 metrelik 
hızlarda hareket eder. Bu, özellikle 
sert veya sivri uçlara sahip nesneler 
taşınırken hasara neden olabilecek 
kadar hızlıdır.

Universal şirketi, bunun olmasını ön-
lemek için çeşitli mühendislik hileleri 
kullanır. Robot, insan dostu robotlar 
için birkaç standart içinde atıfta bu-
lunulan 150 Newton (33,7 libre kuv-
vet) seviyesine ulaştığında kontrol 
sistemini duraksatan kuvvet sensör-
leri ile teçhiz edilmiştir.

Kontrol sistemi, kolun her altı Koll-
morgen servo motoruna (her eksen 

için bir tane) mesaj gönderir. Üzer-
lerindeki yüklerle kıyaslandığında 
boyutları fazla olduğunda, servo 
motorların hızları durana kadar ya-
vaşlar. Motorlar 100:1 dişli oranla-
rına sahip harmonik tahrikle bağlı 
olduğu için yavaşlama, motorun 
doğrudan bağlı olduğu durumdan 
daha hızlı gerçekleşir.

Mullen, fabrikaların kendi güvenlik 
değerlendirmelerine göre robot hı-
zını programlamalarını tavsiye edi-
yor. Geçmişte kullanıcılar daha fazla 
güvenlik arzu ettiğinde, robotların 
hızı yavaşlatılırdı. Universal'ın yeni 
üçüncü nesil robotları, kullanıcıların 
önceki 150 Newton ayar noktasının 
altında duraksama/kapanma etki-
leri içinden seçim yapmalarına izin 
veriyor.

Artık Universal'in ve rekabet ettiği 
şirketlerin piyasaya sürdüğü robotlar 
fabrika imalât bölümlerindeki robo-
tik açısından yeni bir devri temsil edi-
yorlar, çünkü bu şirketler söz konusu 
robotları herkesin alabileceği türden 
robotlar haline getiriyorlar. Mullen, 
tipik bir müşterinin robotu alışı son-
rasındaki altı ay içinde kâra geçmeye 
başladığını söylüyor.

Mullen, “Eğer ağır ekipmanlarla kul-
lanılması için taşıyıcı köprü-yapı gibi 
bir ürün satın alırsanız bu, sadece 
kurduğunuz hattın üretkenliği kadar 
üretken olabilir,” diyor. “Ama bizim 
sistemimizle, söz konusu yapıyı bu-
gün yoğun olan bir hatta ve yarın 
daha da yoğun olan bir hatta hareket 
ettirebilirsiniz. Alınan ürünü sürek-
li üretimde tutarak kâra geçersiniz.” 
diye ekliyor.

Artık küçük üretim alanlarında da 
bu yapılabilir, çünkü bundan böyle 
yaralanmalardan korkmak zorunda 
kalınmayacak. Fotoğraf 2. Ur-5 Robotu, Süt Mamulleri Satan Bir Şirkette Krem Peynir Paketlerini Taşıyor. 

Universal Robots 
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Tahribatsız malzeme muayene 
yöntemleri, sanayimizde, üni-
versitelerde ve teknik okul-

larda mevcut olan tüm mühendis, 
teknisyen vb. çalışanların mesleki 
eğitimlerini ve gelişimlerini sağlaya-
caktır. Asıl olarak da Makina, İnşaat, 
Metalurji ve Endüstri Mühendislik di-
siplinlerindeki tüm üretimlerin kalite 
kontrollerinde büyük önem teşkil et-
mektedir. Bu kitaplar doğru, güvenli 
tasarım ve konstrüksiyonu, enerji ve 
üretim verimliliğinden,  işçi sağlığı 
ve güvenliğiyle, halkın can ve mal 
güvenliğine kadar birçok konuyu 
doğrudan ilgilendirmektedir.  

Bugün birçok mühendislik disip-
linlerinde, kaynaklı yapılan üretim-
lerde gerekli olan kalite kontrol ge-
rekliliklerinin (tahribatsız malzeme 
muayene yöntemleri) yerine geti-

rilmemesinden dolayı sanayimizde 
güvenli bir makine imalatı gerçek-
leştirilememektedir. Bu kalite kontrol 
uygulamaları özellikle statik ve dina-
mik yüklerle çalışan tüm ekipmanlar 
(asansör, basınçlı kap, enerji, hareket-
li ekipmanlar vb.) ile yaşamın birçok 
noktasında kullanıldığı için kaza risk-
lerini önleyici bir etken olmaktadır. 

Bu kitap gözle muayene, penetrant 
muayene, manyetik partiküllerle 
muayene, girdap akımları ile mua-
yene, sızdırmazlık muayenesi gibi 
tahribatsız muayene yöntemlerini 
içermektedir. Kitap; sadece mühen-
dislik öğrencilerinin değil, tahribat-
sız malzeme muayene yöntemleri 
konularında çalışan tasarım, üretim, 
montaj, bakım vb. işleriyle uğraşan 
mühendislerin de yararlanabileceği 
bir içeriğe sahiptir. 

Bu denli kapsamlı kitapları hazırlayan 
değerli Hocamız Prof. Dr. Süleyman 
Karadeniz’e Odamız adına çok teşek-
kür ediyoruz. Kitabımızı; endüstrimi-
ze, meslek ve meslektaşlarımıza katkı 
sağlaması, çalışmalarında rehber ol-
ması dileğiyle saygıyla sunarız.

Kitap Adı: Tahribatsız Malzeme 
Muayenesi - Cilt 1

Sayfa Sayısı: 418

Yayın No: MMO/685-1

Yayın Yeri: İzmir

Kitap Türü: Teknik Kitaplar
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Radyografi malzeme muayene 
yöntemleri, sanayimizde, üni-
versitelerde ve teknik okullarda 

mevcut olan tüm mühendis, teknis-
yen vb. çalışanların mesleki eğitimle-
rini ve gelişimlerini sağlayacaktır. Asıl 
olarak da Makina, İnşaat, Metalurji ve 
Endüstri Mühendislik disiplinlerinde-
ki tüm üretimlerin kalite kontrolle-
rinde büyük önem teşkil etmektedir. 
Bu kitaplar doğru, güvenli tasarım ve 
konstrüksiyonu, enerji ve üretim ve-
rimliliğinden,  işçi sağlığı ve güvenli-
ğiyle, halkın can ve mal güvenliğine 
kadar birçok konuyu doğrudan ilgi-
lendirmektedir.  

Bugün birçok mühendislik disip-
linlerinde, kaynaklı yapılan üretim-
lerde gerekli olan kalite kontrol ge-
rekliliklerinin (tahribatsız malzeme 
muayene yöntemleri) yerine geti-

rilmemesinden dolayı sanayimizde 
güvenli bir makine imalatı gerçek-
leştirilememektedir. Bu kalite kontrol 
uygulamaları özellikle statik ve dina-
mik yüklerle çalışan tüm ekipmanlar 
(asansör, basınçlı kap, enerji, hareket-
li ekipmanlar vb.) ile yaşamın birçok 
noktasında kullanıldığı için kaza risk-
lerini önleyici bir etken olmaktadır. 

Bu kitap, klasik Film Radyografisi 
ve Fliroskopi yöntemleri yanında, 
en yeni ve modern yöntemler olan 
Real Time Radyografi, Bilgisayarlı 
Radyografi, Dijital Radyografi, Ter-
mografi ve radyasyondan korunma 
yöntemlerini içermektedir. Kitap; 
sadece mühendislik öğrencilerinin 
değil, radyografi malzeme muayene 
yöntemleri konularında çalışan tasa-
rım, üretim, montaj, bakım vb. işleriy-
le uğraşan mühendislerin de yararla-
nabileceği bir içeriğe sahiptir. 

Bu denli kapsamlı kitapları hazırlayan 
değerli Hocamız Prof. Dr. Süleyman 
Karadeniz’e Odamız adına çok teşek-
kür ediyoruz. Kitabımızı; endüstrimi-
ze, meslek ve meslektaşlarımıza katkı 
sağlaması, çalışmalarında rehber ol-
ması dileğiyle saygıyla sunarız.

Kitap Adı: Tahribatsız Malzeme 
Muayenesi - Cilt 2

Sayfa Sayısı: 387

Yayın No: MMO/685-2

Yayın Yeri: İzmir

Kitap Türü: Teknik Kitaplar
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Ultrasonik malzeme muayene 
yöntemleri, sanayimizde, üni-
versitelerde ve teknik okul-

larda mevcut olan tüm mühendis, 
teknisyen vb. çalışanların mesleki 
eğitimlerini ve gelişimlerini sağlaya-
caktır. Asıl olarak da Makina, İnşaat, 
Metalurji ve Endüstri Mühendislik di-
siplinlerindeki tüm üretimlerin kalite 
kontrollerinde büyük önem teşkil et-
mektedir. Bu kitaplar doğru, güvenli 
tasarım ve konstrüksiyonu, enerji ve 
üretim verimliliğinden,  işçi sağlığı ve 
güvenliğiyle, halkın can ve mal gü-
venliğine kadar birçok konuyu doğ-
rudan ilgilendirmektedir.  

Bugün birçok mühendislik disip-
linlerinde, kaynaklı yapılan üretim-
lerde gerekli olan kalite kontrol ge-
rekliliklerinin (tahribatsız malzeme 
muayene yöntemleri) yerine geti-

rilmemesinden dolayı sanayimizde 
güvenli bir makine imalatı gerçek-
leştirilememektedir. Bu kalite kontrol 
uygulamaları özellikle statik ve dina-
mik yüklerle çalışan tüm ekipmanlar 
(asansör, basınçlı kap, enerji, hareket-
li ekipmanlar vb.) ile yaşamın birçok 
noktasında kullanıldığı için kaza risk-
lerini önleyici bir etken olmaktadır. 

Bu kitap, klasik darbe yankı yöntemi 
ve rezonans yöntemleri yanında, en 
yeni ve modern yöntemler olan Pha-
sed Array, TOFD ve Akustik Emisyon 
malzeme muayene yöntemlerini 
içermektedir. Kitap; sadece mühen-
dislik öğrencilerinin değil, ultraso-
nik malzeme muayene yöntemleri 
konularında çalışan tasarım, üretim, 
montaj, bakım vb. işleriyle uğraşan 
mühendislerin de yararlanabileceği 
bir içeriğe sahiptir. 

Bu denli kapsamlı kitapları hazırlayan 
değerli Hocamız Prof. Dr. Süleyman 
Karadeniz’e Odamız adına çok teşek-
kür ediyoruz. Kitabımızı; endüstrimi-
ze, meslek ve meslektaşlarımıza katkı 
sağlaması, çalışmalarında rehber ol-
ması dileğiyle saygıyla sunarız.

Kitap Adı: Tahribatsız Malzeme 
Muayenesi - Cilt 3

Sayfa Sayısı: 455

Yayın No: MMO/685-3

Yayın Yeri: İzmir

Kitap Türü: Teknik Kitaplar
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