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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

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

Eğitim Adı Şube Eğitim Tarihi

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme 

Ankara 21-27 Aralık 2020

İzmir 11-17 Ocak 2021

İstanbul 14-21 Ocak 2021

Asansör Mühendis Yetkilendirme 
Ankara 25-27 Aralık 2020

İstanbul 14-17 Ocak 2021

Asansör Avan Mühendis Yetkilendirme

İstanbul 26-27 Aralık 2020

Ankara 16-17 Ocak 2021

İstanbul 23-24 Ocak 2021

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

İstanbul 24-27 Aralık 2020

Ankara 5-8 Ocak 2021

İstanbul 28-31 Ocak 2021

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu İstanbul 21-24 Ocak 2021

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme İzmir 5-7 Ocak 2021

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme İstanbul 23-27 Aralık 2020

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme* 

Ankara 11-14 Ocak 2021

İstanbul 7-10 Ocak 2021

İzmir 25-28 Ocak 2021

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Ankara 9-10 Ocak 2021

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

Ankara 18-21 Ocak 2021

İstanbul 28-31 Ocak 2021

İzmir 18-21 Ocak 2021

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Ankara 16-17 Ocak 2021

Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Ankara 27-29 Ocak 2021

Şantiye Şefliği İstanbul 15-17 Ocak 2021

Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme İzmir 28-30 Aralık 2020

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
Bursa 21-22 Ocak 2021

Edirne 26-27 Ocak 2021

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) Antalya 29-31 Ocak 2021
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2 HABER

SUAT SEZAİ GÜRÜ'YÜ ÖLÜMÜNÜN 28. YILINDA 
ANIYORUZ

Makina Mühendisleri Odası’nın 29 Şubat - 1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Oda 
Genel Kurulu Oda Genel Sekreterliği’ne seçilen Suat Sezai Gürü'yü doğumunun 
66. yılında, ölümünün 28. yıldönümünde sevgi ve özlemle anıyoruz.

29 Ocak 1993 günü Oda görevi 
dolayısıyla yaptığı seyahat sı-
rasında geçirdiği elim bir tra-

fik kazasında yaşamını yitiren Oda 
Yönetim Kurulu Sekreterimiz Suat 
Sezai Gürü`yü aramızdan ayrılışının 
28. yılı olan bugün sevgi ve saygıyla 
anıyoruz.

"O; 28 yıl önce bugün TMMOB örgüt-
lülüğü için, MMO örgütlülüğü için, 
Konya Ereğli de MMO İlçe Temsilcili-
ğinin oluşumu toplantısına giderken 

bir trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı; 
ayrıldığında doğum günüydü.

Suat Sezai Gürü, 29 Ocak 1954 de 
doğmuştu. Mücadelenin bir parçası 
saydığı topluma bir şeyler verebil-
menin heyecanıyla koştuğu meslek 
alanlarından kalkarak ülke gerçekle-
rini sorguladığı bir anda ayrıldı ara-
mızdan.

O bütün çalışmalarını emekten ve 
halktan yana, anti-emperyalist anla-
yışı ile kurguladı. Hayatı boyunca dü-

rüst, mert, çalışkan ve kararlı bir tavır 
sergiledi. 1980 yılındaki Oda Yöne-
tim Kurulu Sekreterliği görevinden 
12 yıl sonra 1992 de yine aynı görevi 
yapmak üzere; üyelerimizin, odamı-
zın mesleki demokratik mücadele-
sine katkı koymak için İstanbul‘daki 
tüm sevdiklerini, eşini, dostunu, işini 
bırakarak tekrar Ankara‘ya geldi.

İnsanın, yaşamının akışı içerisindeki 
çözülüşüne karşı koyabilen bir insan, 
onurlu yaşamın simgelerinden biri 
olan devrimci bir arkadaşımızdı." 
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina- Güncel dergimiz , geçen bu yılda toplumu ve mühendisliği yakından ilgi-
lendiren birçok güncel yazıyı paylaştığımız 4. Yılını doldurdu. 2020 yılında,  Enerji Verimliliği, Yerli 
Üretim, İmalat, Otomasyon, Kaynak, Tasarım, Matematiksel Modelleme ile Tasarım ve Sanal İmalat, 
Medikal Cihazlar başlıklarında özel temalı sayılar ile pandemi, teknoloji dünyası, asansör tasarımı 
vb. konularında güncel yazıları içeren karma sayılara yer verilmiştir.

Değerli Meslektaşlarımız, 2021 yılının ilk sayısı ile karşınızdayız. Ocak sayımızda Birlik’ten, Basın 
Açıklaması, Sanayi Analizleri, İnsansız Hava Araçları, İmalat, Enerji, Köşe, Sektör Haberleri ve Eğitim-
lerimiz bölümlerine yer verilmiştir.

İnsansız Hava Araçları bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Fehmi Naci Cansun tarafından hazırla-
nan “Drone Çağı” başlıklı yazıdır. Yazıda, modern havacılığın doğuşu ile ortaya çıkan insansız hava 
araçlarından dron gelişimi anlatılmıştır.

İmalat bölümünde yer alan Sefa Kayır ve Hasan Hasırcı tarafından hazırlanan “Katmanlı İmalat 
Yöntemi ile Malzeme Yüzey Kaplanabilirliğinin Değerlendirilmesi” başlıklı ikinci yazıda, kat-
manlı imalat yöntemi, çalışmaları,katmanlı üretimin sağladığı faydalar, katmanlı imalat ile parça 
yüzey işlemlerinin yapılabilirliği anlatılmıştır.

İnsansız Hava Araçları bölümünde üçüncü yazımız, Ahmet Mert Demirbaş, Berk İnan, Emre Can 
Damyanlı, Oğuz Karaman, Mustafa Can Nurten, Ersin Gönül, Esin Karpat, Fatih Karpat tarafından ha-
zırlanan “Kargo Taşıma İçin İnsansız Hava Aracı” başlıklı yazıdır. İnsansız hava araçları (İHA’lar) 
günümüzde gözetleme arazi keşfi, imha, taşımacılık, ilaçlama, yangın söndürme işlemlerinde kulla-
nılmaktadır.  Yazıda, Covid 19 sürecinde önemi daha da anlaşılan teslimat işlemlerinin insanlardan 
arındırılması için TUSAŞ Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri kapsamında hazırlanan proje anlatılmıştır.

Enerji bölümünde yer alan yazılarımızın dördüncüsü olarak MMO Uygulamalı Eğitim Merkezi 
(UEM) ‘de verilen eğitimler,ölçüm ve analiz çalışmaları anlatılmıştır.

İnsansız Hava Araçları bölümünde yer alan beşinci yazımız, Aslınaz Orak, Alper Çalgüner, Atayıl Ko-
yuncu tarafından hazırlanan “ Tarım Dronu ve Ekipmanları Kavramsal Tasarımı” başlıklı yazıdır. 
Bu yazıda, Gazi Üniversitesi-TUSAŞ işbirliğinde yapılan proje kapsamında, dron tanımının tekrar 
yapılması, tarım sürecinin aşamalandırılması, bu aşamaların dron tanımı ile ilişkilendirilmesi ve dro-
nun görev tanımı yapılması anlatılmıştır.

Köşe bölümünde Okan Dinç tarafından hazırlanan “Beni Etiketle” başlıklı yazıda, Tehlike Öngörü 
yapılarak etiket olmazsa başımıza neler gelebileceğinden bahsedilmiştir.

Haber bölümünde “Suat Sezai Gürü’yü Ölümünün 28. yılındaAnıyoruz” başlıklı habere yer veril-
miştir.

Basın Açıklaması bölümünde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in 7 Ocak 
2021 tarihinde “Akademik Geleneklere Aykırı Rektör Ataması ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerine 
Yönelik Şiddeti Protesto Ediyoruz” başlıklı açıklamasına yer verilmiştir.

Birlik’ten bölümünde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın Birgün Gazetesindeki kö-
şesinde 15 Ocak 2021 tarihinde yazmış olduğu “Su(suzluk) Sorunumuz” başlıklı yazı ile 29 Ocak 
2021 tarihinde yazmış olduğu “Nükleer Hevesinden Vazgeçilsin!” başlıklı yazısına yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri bölümünde Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan “Devletin 
Kara Delikleri de, Borcu da Büyüyor (66)” başlıklı yazı ile Ocak ayı sektör haberlerine ve mühendisleri-
mize yönelik Ocak ayı içerisinde gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

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

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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7BASIN AÇIKLAMASI

AKADEMİK GELENEKLERE AYKIRI REKTÖR ATAMASI 
VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 

ŞİDDETİ PROTESTO EDİYORUZ

Akademik Geleneklere Aykırı Rektör Ataması 
ve  Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik 
Şiddeti Protesto Ediyoruz

Eski AKP İl Yönetim Kurulu üyesi ve 
milletvekili aday adayı olan Melih 
Bulu’nun, hiçbir kurumsal bağının 
bulunmadığı Boğaziçi Üniversitesi’ne 
rektör olarak atanması üzerine Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
tarafından 7 Ocak 2021 tarihinde basın 
açıklaması yapıldı.

Bilindiği üzere daha önce AKP il yö-
neticiliği ve milletvekili aday adayı 
olan ve tezinin başka çalışmalardan 
intihallerle dolu olduğu iddia edilen 

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi-
ne rektör olarak atanması, öğrencile-
rin, öğretim üyelerinin ve kamuoyu-
nun seçim dışı yöntemlerle yapılan 

bu atamaya karşı haklı demokratik 
tepkilerine neden olmuştur.

Yine bilindiği gibi bu atama bir ilk 
değildir. “Tek adam” rejiminin ülke-
mizin tüm kurumlarını “parti devleti” 
anlayışıyla düzenleme çalışmaları-
nın bir parçası olan; ihraçlar, siyasi 
kadrolaşma, idari baskılar ve hiçbir 
liyakati olmayan rektör atamaları ile 
üniversiteler iktidarın bilim dışı oto-
riter tahakkümü altına alınmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
olarak üniversitelerine ve akademik 
geleneklerine sahip çıkan Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencileri ve öğretim 
üyelerinin yanında olduğumuzu 
belirtmek istiyoruz. Üniversitelerine 
rektör atama usulüne karşı barışçıl 
Anayasal protesto haklarını kullanan 
Boğaziçili öğrencilere uygulanan 
polis şiddetini, hukuk dışı gözaltıla-
rı ve gözaltında uygulanan baskıları  
kınıyor, öğrencilerin derhal serbest 
bırakılmalarını ve hukuk dışı uygu-
lamaların soruşturulmasını istiyoruz.

Doğalgaz, elektrik, ısıtma kazanları, 
jeneratörler ve gaz tesisatları için er-
ken uyarıcı ve gaz/akım kesici sistem-
ler uygulanmalı, denetimleri meslek 
odalarınca yürütülmelidir. 

   Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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8 BİRLİK'TEN

EMİN KORAMAZ YAZDI: SU(SUZLUK) 
SORUNUMUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz, 15 Ocak 
2021 tarihli BirGün Gazete-

si'ndeki köşesinde, Türkiye'nin kar-
şılaşacağı susuzluk-kuraklık sorunu 
üzerine yazdı.

SU(SUZLUK) SORUNUMUZ

İçinde bulunduğumuz yüzyıla “su”, 
“enerji” ve “gıda” güvenliği damga-

sını vuracağa benziyor. Hızlı nüfus 
artışı, verimsiz su kullanımı, kırdan 
kente göç, gelişen sanayi ve iklim 
düzensizlikleri nedeniyle, birbirle-
riyle ilişkili ve merkezinde suyun 
olduğu bu üç güvenlik kavramı in-
sanlık açısından hayati bir öneme 
sahip hale geldi.

Artan önemine rağmen, bütünleşik 

bir su politikamızın olmaması ne-
deniyle, ülkemizde su sorunu hızlı 
bir tehdit haline geliyor. Özellikle 
kuraklığın yaşandığı bu günlerde 
suyun iyi yönetilmediği gerçeği 
çok daha açık biçimde ortaya çıkı-
yor.

SORUN İKLİM DEĞİL, İKTİDAR

Geride bıraktığımız aylarda yeterli 

"Bilimin ve teknolojinin eriştiği bugünkü boyutlar göz önüne 
alındığında, birkaç ay yağmur yağmadı diye yurttaşların 
susuzluktan kırılması, ülkeyi yönetenlerin hazırlıksızlığının ve 
sorumsuzluğunun göstergesidir."
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yağışın düşmemesi, özellikle bü-
yük şehirlerimizi yakın ve ciddi bir 
susuzluk tehlikesiyle burun buruna 
getirmiş görünüyor. Uzmanların ra-
porlarına göre beklenen kış yağış-
ları gelmediği takdirde İstanbul’un 
45, Ankara’nın 110, İzmir’in ise 150 
günlük suyu kalmış durumda.

Coğrafyamızın yağış rejiminde kimi 
yıllarda yaşanan düzensizlikler bili-
nen bir gerçekliktir. İnsanoğlunun 
binlerce yıllık uygarlaşma süreci de 
zaten insanlığı coğrafyanın, iklimin 
ve doğa olaylarının tahakkümün-
den kurtarma mücadelesidir. Bili-
min ve teknolojinin eriştiği bugün-
kü boyutlar göz önüne alındığında, 
birkaç ay yağmur yağmadı diye 
yurttaşların susuzluktan kırılması, 
ülkeyi yönetenlerin hazırlıksızlığının 
ve sorumsuzluğunun göstergesidir.

Eğer bugün kuraklık karşısında bü-
yük kentlerimizin ve tarım alanları-
mızın susuz kalması gibi bir sorunla 
karşı karşıya isek 19 yıllık AKP ikti-
darında su yönetiminin başarısız 
olduğu gün gibi aşikardır.

Nüfusu 16 milyon olan İstanbul’un 
su kaynaklarının nasıl tahrif edildi-
ği, Melen Projesi’nin nasıl başarısız-

lığa uğradığı, Ankara’da insanların 
Kızılırmak suyunu içmek zorunda 
kaldığı, İzmir, Bursa gibi büyük 
kentlerimizin de nasıl susuzluk 
tehlikesi ile karşı karşıya kaldığının 
halkımız tarafından bilinmesi ge-
reklidir.

GÖSTERMELİK ADIMLAR

Bugüne dek atılan kimi gösterme-
lik adımların hiçbir işe yaramadığı 
ve su yönetiminde ciddi bir zafi-
yet olduğu yaşadığımız ilk kuraklık 
anında ortaya çıkmıştır. 2013-2017 
Tarımsal Kuraklık Eylem Planı kararı 
alınmış ama somut adımlar atılma-
dığı için planın uygulanma şansı 
olmamıştır. Keza, 2017-2023 Ulusal 
Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı kararı da somut ve 
uygulanabilir adımlar atılmadığı 
için havada kalmıştır.

Daha yakın zamanda, 17 Kasım 
2020 tarihinde on üç su havzası-
nı kapsayacak biçimde Kuraklık 
Eylem Planı onaylanmış olmasına 
rağmen, havza ölçeğinde uygu-
lama birimi olmadığı, il bazında 
planlara dönüştürülemediği için 
bu eylem planı da ne yazık ki uygu-
lanamamıştır.

Su kaynakları üzerinde artan nüfus, 
kirlilik, iklim değişikliği, sektörel 
tahsis ve havzalar arası su transferi 
gibi konularda da baskılar vardır. Bu 
nedenle su yönetimi konusundaki 
düşüncelerimizi ve eylem planları-
nı kökten sorgulamamız gereklidir.

Türkiye’nin bir an önce su ve top-
rak yönetiminde havza ölçekli 
yönetime geçişi gerçekleştirmesi 
gereklidir. Aksi halde su ile ilgili so-
runların çözülmesi mümkün değil-
dir. Bu konuda her konuda olduğu 
gibi kamucu politikalara ve onların 
uygulanmasına gereksinim vardır. 
Esnek, katılımcı ve şeffaf bir su yö-
netimine ihtiyaç vardır. Su yöneti-
minde ileri teknolojilerin uygulan-
masına ihtiyaç vardır.

AKP iktidar olmadan önce ülkemiz-
de su politikalarını hayata geçiren 
güzide kurumumuz Devlet Su İşle-
ri (DSİ) ne yazık ki bugün itibari ile 
bitirilmiştir. AKP önce yetişmiş DSİ 
kadrolarını görevden alarak kurum 
hafızasını yok etmiştir. Daha sonra 
ise su konusunda başka genel mü-
dürlüklerin kurulması ile birlikte bu 
güzide kurumumuzun etkinliği ve 
yetkinliği ortadan kaldırılmıştır.

Bizim gibi ülkelerde su yönetimi 
konusunda böylesine ulusal ku-
ruluşların olması büyük önem arz 
etmektedir. Neoliberal politikaların 
hayata geçirilmesiyle birlikte ulu-
sal ölçekli su kuruluşlarının amacı 
suyun kamusal önemine uygun 
politikalar geliştirmek değil, suyu 
ticarileştirmek olmuştur. Ne yazık 
ki AKP yönetiminde bu başarılmış-
tır ve büyük kentlerimiz ve tarım 
topraklarımız bu gün itibariyle 
susuzdur.
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10 BİRLİK'TEN

EMİN KORAMAZ YAZDI: "NÜKLEER HEVESİNDEN 
VAZGEÇİLSİN!"

TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz, 29 Ocak 
2021 tarihli BirGün Gazete-

si'ndeki köşesinde, ülkemizin enerji 
açığı olmamasına rağmen siyasi ik-
tidarın bitmeyen nükleer hevesinin 
olası tehlikeleri üzerine yazdı.

NÜKLEER HEVESİNDEN 
VAZGEÇİLSİN!

Atomların taşıdığı yoğun ve yıkı-
cı güçle tanışmamız, İkinci Dünya 
Savaşı’nda Japonya’ya atılan nükleer 
bombalarla oldu. O tarihten itibaren 
bu gücü enerjiye dönüştürme yo-
lundaki girişimler, gelişmiş ülkeler-
den başlayarak, dünyanın pek çok 
yerinde nükleer santrallerin kurul-
masıyla sonuçlandı.

Dönemin iki kutuplu dünya siste-
mi içerisinde bir tür siyasal rekabet 
ve teknolojik üstünlük gösterisi bi-
çiminde ilerleyen bu yarış, kısa za-

man içerisinde ülkemize de yansıdı. 
Türkiye’de nükleer santraller konu-
sundaki fizibilite çalışmaları ve proje 
hazırlıkları 1960’lı yılların sonlarında 
başladı.

70’li yıllarda dünya çapında baş gös-
teren petrol şokları ve enerji ihtiya-
cıyla iç içe yürütülen nükleer santral 
tartışmaları daha çok ihtiyaç, maliyet 
ve verimlilik gibi ekonomik kavram-
larla tartışılıyordu.

1986 yılının nisan ayında Çernobil’de 
yaşanan felaket, dünyanın her ya-
nında Nükleer Santrallere ilişkin 
tartışmaların dönüm noktası oldu. 
İnsan sağlığının ve dünyamızın ko-
runması gibi o döneme kadar göz 
ardı edilen meseleler Çernobil fe-
laketinin ardından nükleer enerji 
tartışmalarının merkezine oturdu. 
Çernobil’de yaşanan kaza sonrasın-
da atmosfere yayılan radyasyona en 

çok maruz kalan ülkelerden birisi de 
Türkiye olmuştu.

İHTİYAÇ DEĞİL HEVES

Yaşanan bu felakete rağmen ülke-
mizi yöneten siyasi iktidarlar hiçbir 
zaman nükleer enerji sevdasından 
vazgeçmedi. Yıllar boyunca nükleer 
santrallere ne denli ihtiyaç duydu-
ğumuz konusunda türlü türlü yalan-
lar söylediler.

Oysa kamuoyunu nükleer santral 
projesine ikna edebilmek için öne 
sürülen bu iddiaların hiçbiri ger-
çeklikle örtüşmemektedir. Nükleer 
santralin yapılmasıyla “Türkiye’nin 
enerji açığının kapatılacağı”, “enerji-
de dışa bağımlılığın biteceği”, “enerji 
maliyetlerinin düşeceği”, “ülkemizde 
teknolojik sıçrama yaşanacağı” gibi 
iddiaların doğru olmadığı TMMOB 
ve bilim insanlarının hazırladığı ra-
porlarla ortaya koyuldu.

Bugün siyasi iktidar açısından nükleer 
santral yapma çabası, ülkemizin enerji 
ihtiyacını karşılamaktan ziyade 'nükleer 
güç' sahibi olma hevesinin ürünüdür. 
Oysa bu heves ülkemiz açısından büyük 
felaketlere neden olabilecek riskler 
taşımaktadır.
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Bugün siyasi iktidar açısından nük-
leer santral yapma çabası, ülkemizin 
enerji ihtiyacını karşılamaktan ziyade 
“nükleer güç” sahibi olma hevesinin 
ürünüdür. Oysa bu heves ülkemiz 
açısından büyük felaketlere neden 
olabilecek riskler taşımaktadır.

2018 yılında temeli atılan Akkuyu 
Nükleer Enerji Santrali, bu tehlikeli 
yolculuğun ilk adımı oldu. Halkın ve 
uzmanların görüşleri dikkate alın-
madan hazırlanan proje, usulsüz 
biçimde alınan ÇED raporu ve mah-
keme kararı beklenmeden başlanan 
santral inşaatı, AKP’nin iktidar prati-
ğinin de özeti niteliğindedir.

AKKUYU VE DENETİM SORUNU

Bilime ve hukuka rağmen başlayan 
santral inşaatının temelinden itiba-
ren sorunlar yaşanmaya başlandı. 
2019 yılı Mayıs ayında santralin te-
melinde beton çatlakları olduğu id-
diaları basına yansıdı. Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu (TAEK) yetkililerin-
ce tespit edilen çatlakların olduğu 
bölümlerin kırılıp yeniden yapıldı-
ğının belirtilmesine karşın aynı yer-
de yeniden çatlaklar oluştuğu öne 
sürülüyor. Çok özel teknik bir yapı 

olduğu için dikkatli ve teknik kural-
lara uygun bir şekilde yapılması ge-
reken santral inşaatı ile ilgili olarak, 
kamuoyuna yansıyan başka sorun-
lar, uyarıların dikkate alınmadığını 
düşündürüyor.

Akkuyu Santrali geçtiğimiz hafta 
inşaat alanında yaşanan patlama-
larla yeniden gündeme geldi. Valilik 
açıklamasına göre “yeni tesis alanı 
açmak için yapılan kontrollü pat-
latmalar” çevrede bulunan yerleşim 
yerlerine ve seralara büyük zarar 
verdi. Sözüm ona “kontrollü bir pat-
lama” sonucunda ortaya çıkan bu 
hasar ve yaşanan panik, santralin ta-
şıdığı riskleri akıllara getirdi.

Uluslararası nükleer santral yapım 
kurallarına göre nükleer santral ya-
pım denetimlerinin yetkin bağımsız 
kuruluşlar tarafından yapılması ge-
rekirken, bu konuda kurumsal yapı 
oluşturulmadan, siyasi amaçlarla 
santral inşaatına başlanmış ve dene-
tim zoraki olarak bir devlet kurulu-
şu olan TAEK’in üzerine bırakılmıştı. 
Daha sonra bu görev yeni kurulan 
Nükleer Denetleme Kurulu (NDK) 
isimli kuruluşa devredilmiş, TAEK 

personelinin bir kısmının aktarıldığı 
bu kamu kurumu, Akkuyu Nükleer 
Santrali’nin yapım işlerini denetle-
me görevini üstlenmiştir Akkuyu 
Santrali, Türkiye ile Rosatom isimli 
Rus şirketi arasında yapılan bir an-
laşmanın Milletlerarası bir anlaşma 
haline getirilerek yasalaşması sonu-
cu yapılmakta olan bir tesistir. An-
laşmanın bir tarafı devlettir. Devlet 
ise anlaşmanın giriş bölümünde ve 
içerisinde belirtildiği üzere bu nük-
leer santralin yapılmasını talep eden 
ve destekleyen taraftır. Yani bağım-
sız bir kuruluş değil anlaşmanın ta-
lep eden tarafıdır.

Nükleer Santralın bugüne kadarki 
yapım sürecinin TAEK/NDK tarafın-
dan yapılması sorunludur. Bağım-
sız(!) bir yapı olarak kurulan Nükleer 
Denetleme Kurulu, henüz denetim 
işlerini yerine getirebilecek kadroya 
sahip değildir. Bu yapısıyla, Kurul’un 
ne derece bağımsız olabileceği 
kadar, bu görevi ne derece yerine 
getirdiği/getirebileceği de soru işa-
retleri taşımaktadır. Nitekim inşaat 
sürecinde birbiri ardına yapılan ha-
talar ve yaşanan kazalar denetimler 
konusunda derin şüpheler yarat-
maktadır.

Ülkemiz değerlendirilmeyi bekleyen 
zengin yenilebilir enerji kaynakları-
na sahiptir. Elektrikte mevcut kurulu 
güç olarak bugün tükettiğimizden 
yüzde elli fazlasını üretebilecek ka-
pasite vardır.

Ham madde, teknoloji, ekipman, 
işletme yönünden dışa bağımlı, 
yüksek fiyatla elektrik satması öngö-
rülen, atık sorunu çözülmemiş, risk 
sorunu olan nükleer santral heve-
sinden derhal vazgeçilmelidir.
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DEVLETİN KARA DELİKLERİ DE, BORCU DA 
BÜYÜYOR (66)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 66'nın tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet
Son 3 yılda büyümenin ortalama yüzde 2’de tutulması, yakın zamana kadar benzeri görülmeyen devlet müdahaleleriyle, 
kamu kesiminin büyük açıklar vermesi ve geleceğe bir dizi kırılganlık taşıma bedeliyle gerçekleşebildi.

Başta merkezi bütçe olmak üzere devletin öteki kurumlarının alt bütçelerinden verilen açıklarla ekonomi canlandırılmaya ça-
lışılırken verilen açıklar, iç ve dış borçlanma ile finanse edilmek istendi. Kamusal gelirlerden daha çok kısmını faiz ödemelerine 
ayırma zorunluluğu ortaya çıktı. 

1990’lı yıllardaki büyük kamu maliyesi krizine gidişe benzer bir gidiş söz konusu neredeyse. Merkezi bütçenin yanında, yerel 
yönetimler, SGK ve İşsizlik Sigortası Fonu açıkları, KİT açıkları büyüyor, Kamu-Özel İşbirliği projelerinin bütçe yükü ağırlaşıyor. 
Bu durum 1990’larda dönemin Başbakanlarından Süleyman Demirel’in, “Devletin 5 kara deliği” ifadesinin yeniden geçerlilik 
kazanmasına yol açıyor.  

2021 programında öngörülen 2020 için yüzde 6 dolayındaki genel devlet açığının GSYH’ye oranı, muhtemelen 1 puan daha 
aşağıda gerçekleşecek ve yüzde 5 dolayında olacak. Yine de aynı oranın 2019’da yüzde 3 olduğu anımsandığında, kamu açık-
larında bir yılda 2 puanlık artış dikkat çekicidir, devlette kara delik büyümesinin önemli bir göstergesidir. 

Yaşanan salgının da etkisiyle, bir önceki yılla kıyaslandığında, 2020 yılında, ekonomik dalgalanmalar,  genel devlet açığını 
genişletici etki yarattı. Genel devlet açıkları, merkezi bütçe açığının yanı sıra, özelleştirme kapsamındakiler dahil olmak üzere  
KİT açıklarını, SGK açıklarını, İşsizlik Sigortası açıklarını ve Fonlar ile döner sermaye açıklarını da kapsıyor. Bunlar arasında en 
ağırlıklı yeri, elbette merkezi bütçe alıyor.

Merkezi bütçe harcamaları 2019’a göre yüzde 20’nin üstünde artarken gelirlerdeki artış yüzde 17,6’da kaldı ve bütçe açığı da 
2019’da yaklaşık 125 milyar TL iken 2020’de 173 milyar TL’ye yaklaştı ve yüzde 38 arttı. Devlet maliyesinin bel kemiğini oluş-
turan merkezi bütçede kara delik büyüdü. 2020 sonunda verilen 173 milyar TL’ye yakın açık, genel devlet açıklarının dörtte 
üçüne yakın. 

Devletin kara deliklerinden birini de yerel yönetimler oluşturuyor. 2020 yılında, mahalli idare gelirlerinin, vergi gelirlerindeki 
sınırlı reel artışının da katkısıyla GSYH’ya oranla yüzde 2,88 seviyesinde gerçekleşeceği, mahalli idare harcamalarının ise de-
vam eden finansman ihtiyacına bağlı olarak GSYH’nin yüzde 3,09’u seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmişti. 

2020 yılında mahalli idarelerin 10,2 milyar TL açık vermesi bekleniyor.  

Devletin sosyal güvenlik kuruluşlarının açıkları da büyüyor ve 5 kara delikten birini oluşturuyor. 

2020 yılında bütçeden SGK’ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden 
kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primleri dâhil olmak üzere bütçeden yapılan transferler 2020 
Kasım sonunda 402 milyar TL’yi geçti. SGK, bütçe kaynaklarını giderek daha çok kullanırken, kendi kara deliğinin yanı sıra 
merkezi bütçenin kara deliğini de derinleştiriyor. 
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kara deliği” ifadesinin yeniden geçerli-
lik kazanmasına yol açıyor.  

Açıklar büyüyor 

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı’nda, merkezi bütçenin ya-
nında diğer bütçeleri de içeren “Genel 
devlet açıklarının”  2019’da GSYH’nin 
yüzde 3’ü iken  2020 yılında yüzde 
6,1’e yükseldiği tahmin edildi. Bu, açık-
ların katlandığı anlamına geliyor. 

Kaldı ki, açığın bu miktarda kalması, 
vergi ve prim yapılandırması, Merkez 
Bankası’ndan aktarmalar, 2B ve özel-
leştirme gelirleri gibi “Bir defalık gelir 
ve giderler” sayesinde elde edilen tu-
tarları gösteriyor. Bir defalık gelirler 
dışarıda tutulunca, açığın daha yüksek 
boyutlarda olacağı, örneğin 2020’de 
GSYH’nin yüzde 7’sini aşacağı belirtil-
di.  

Ne var ki, 2021 Programı’nın yayın-
landığı 2020 Eylül ayında öngörülen 
merkezi bütçe açıkları, beklendiği gibi 
gerçekleşmedi. Programda 239 milyar 
TL açık öngörülürken, yılın sonunda 
gerçekleşen açık 173 milyar TL’de kal-
dı. Yine öngörülen yüzde 1’e yakın bü-
yüme yerine yüzde 2’ye yaklaşan bir 
büyüme ihtimali belirdi. 

Bu durum, 2020’nin son çeyreğine 
uzayan kredi genişlemesi ve ithalat 
patlamasının eşliğinde gerçekleşti. 
Dolayısıyla, 2021 programında öngö-
rülen 2020 için yüzde 6 dolayındaki 
genel devlet açığının GSYH’ye oranı, 
muhtemelen 1 puan daha aşağıda 
gerçekleşecek ve yüzde 5 dolayında 
olacak. Yine de aynı oranın 2019’da 
yüzde 3 olduğu anımsandığında, 
kamu açıklarında bir yılda 2 puanlık ar-
tış dikkat çekicidir, devlette kara delik 
büyümesinin önemli bir göstergesidir. 

Açıklar, borçlanmayı ve borç yükünü 
de artırdı. 2019 yılında GSYH’ye oran-
la yüzde 32,5 olarak gerçekleşen AB 
tanımlı genel yönetim borç stokunun 
2020 yılında yüzde 41,1’e yükseldiği 
tahmin ediliyor. Kesin veri, 2021 Mart 
ayı sonunda GSYH’nin yıllık verilerinin 
açıklanmasıyla sağlanacak

Yaşanan salgının da etkisiyle, bir önce-
ki yılla kıyaslandığında, 2020 yılında, 
ekonomik dalgalanmalar,  genel dev-
let açığını genişletici etki yarattı. Genel 
devlet açıkları, merkezi bütçe açığının 
yanı sıra, özelleştirme kapsamındakiler 
dahil olmak üzere. KİT açıklarını, SGK 
açıklarını, İşsizlik Sigortası açıklarını ve 
fonlar ile döner sermaye açıklarını da 
kapsıyor. Bunlar arasında en ağırlıklı 
yeri, elbette merkezi bütçe alıyor.

Açıkların kısa sürede devasa boyutla-
ra ulaştığı gözleniyor. 2017’de 56 mil-
yar TL dolayındaki açıkların 2018’de, 
yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne geçilen ve ekonomik bü-
yümenin yüzde 3’e indiği 2018’de 92 
milyar TL’ye ulaştığı gözlendi. Kriz yılı 
2019’da açıklar 140 milyar TL’yi aşar-
ken 2020’de, 2021 Programı’nda 297 
milyar TL olarak tahmin edildi. An-
cak 2020 son çeyrekte ekonomideki 
canlanmanın vergi gelirlerini artırmış 
olması ve GSYH’nin öngörülenin üs-
tünde gerçekleşecek olması, açık tah-
minlerini yumuşattı. Açıklarda dörtte 
üçlük yeri olan Merkezi Bütçe’nin 2020 
açığı, Eylül’de 239 milyar TL olarak 
tahmin edilirken, 2021 Ocak ayında 
173 milyar TL olarak açıklandı. Yine de 
2020’de genel devlet açığının 230-240 
milyar TL arası olması muhtemel. Bu 
da 2019’a göre yaklaşık 190-200 mil-
yar TL’lik, yüzde 70’in üzerinde bir açık 
büyümesi demek.  

2018 ortalarında icrasına geçi-
len Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’nde, ekonomik büyüme hızla 
yavaşladı. 2018’de yüzde 3’te kalan 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYH) 
büyüme, 2019’da yüzde 1’e düştü ve 
2020’de de yüzde 1,8 olması bekleni-
yor. Bu, söz konusu 3 yılda ortalama 
büyümenin yüzde 2’de kalması de-
mek. 

Geniş tanımlısı yüzde 30’u bulan, dar 
tanımlısı bile yüzde 13’e yaklaşan iş-
sizliği azaltmak, yıllık en az yüzde 5-6 
oranında büyüme gerektirirken, büyü-
me temposunun yıllık ortalama yüzde 
2’ye düşmesi ve gelecekte de olumlu 
bir patika vaat etmemesi, Türkiye’de 
iş-aş beklentileri açısından endişe ve-
ricidir. 

Kaldı ki, son 3 yılda büyümenin orta-
lama yüzde 2’de tutulması da, yakın 
zamana kadar benzeri görülmeyen 
devlet müdahaleleriyle, kamu kesimi-
nin büyük açıklar vermesi ve geleceğe 
bir dizi kırılganlık taşıma bedeliyle ger-
çekleşebildi.

Başta merkezi bütçe olmak üzere dev-
letin öteki kurumlarının alt bütçelerin-
den verilen açıklarla ekonomi canlan-
dırılmaya çalışılırken verilen açıklar, iç 
ve dış borçlanma ile finanse edilmek 
istendi. Kamusal gelirlerden daha çok 
kısmını faiz ödemelerine ayırma zo-
runluluğu ortaya çıktı. 

1990’lı yıllardaki büyük kamu maliyesi 
krizine gidişe benzer bir gidiş söz ko-
nusu neredeyse. Merkezi bütçenin ya-
nında, yerel yönetimler, SGK ve İşsizlik 
Sigortası Fonu açıkları, KİT açıkları 
büyüyor, Kamu-Özel İşbirliği projeleri-
nin bütçe yükü ağırlaşıyor. Bu durum 
1990’larda dönemin Başbakanların-
dan Süleyman Demirel’in, “Devletin 5 
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Merkezi Bütçe Açıkları

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanu-
nu ile bütçe harcamaları için 1.096 mil-
yar TL ödenek verilmiş, bütçe gelirleri-
nin 956,6 milyar TL ve bütçe açığının 
yaklaşık 139 milyar TL olacağı tahmin 
edilmişti. Ama beklendiği gibi olmadı. 
2020 sonunda bütçe açığı 173 milyar 
TL’ye yaklaşırken, faiz dışı açık ise 38 
milyar TL’nin üstüne çıktı.  

Merkezi bütçe harcamaları 2019’a 
göre yüzde 20’nin üstünde artarken 
gelirlerdeki artış yüzde 17,6’da kaldı 
ve bütçe açığı da 2019’da yaklaşık 125 
milyar TL iken 2020’de 173 milyar TL’ye 
yaklaştı ve yüzde 38 arttı. Devlet mali-
yesinin bel kemiğini oluşturan merke-
zi bütçede kara delik büyüdü. 

2020 yılı bütçesinde GSYH’ye oranla 
yüzde 2,9 olması öngörülen bütçe açı-
ğının yılsonunda yüzde 3,5-4 dolayın-
da gerçekleşmesi bekleniyor. 

2020 yılında, merkezi yönetim bütçesi 
faiz dışı harcamaları bütçe ödeneği-
nin üzerine çıkarak 1.068 milyar TL’yi 
buldu ve GSYH’ye oranının yüzde 20  
düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edi-
liyor.  

2020 yılında personel harcamaları, 
başlangıç ödeneğini aşarak 288 milyar 
TL’yi buldu.  Genel maaş artış oranı, 
toplu sözleşmede tespit edildiği üze-
re, Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 
4 olarak uygulandı, Ocak ayında ila-
ve 1,49 ve Temmuz ayında ilave 1,75 
puan enflasyon farkı verildi. Bununla 
birlikte, başta sağlık personeli olmak 
üzere ilave istihdam kararları perso-
nel giderlerinde yaşanan artışta etkili 
oldu. 

2020 yılı bütçesinde 451,1 milyar TL 

olarak programlanan cari transferler 
yılsonunda 500 milyar TL’ye yaklaştı. 
Söz konusu artıştaki en yüksek payı 
sağlık, emeklilik ve sosyal yardım için 
SGK’ya yapılan transferler oluşturdu.  

Kamu yatırımlarını ifade eden “Ser-
maye giderleri” yıl sonunda başlangıç 
ödeneğinin üzerine çıkarak 93 milyar 
TL oldu. 

Borç verme kalemi, 2020 yılı bütçesin-
de belirlenen tutarın 2,8 milyar TL üze-
rinde 30 milyar TL oldu. Söz konusu 
artışta, demiryolu ulaştırması alanında 
hizmet gören kamu sermayeli şirketle-
re yapılan sermaye katkıları etkili oldu. 
Bu çerçevede, TCDD’ye 3,8 milyar TL, 
TÜRASAŞ’a 0,7 milyar TL ilave ödenek 
aktarıldı. 

Faizlerin özellikle yılın ikinci yarısında 
düşürülmesi ile kamunun faiz giderleri 
2020 yılı bütçesinde belirlenen tutarın 
1,5 milyar TL altında, 134 milyar TL ola-
rak gerçekleşti. Yine de faiz giderlerin-
deki artışın yüzde 34’ü bulması dikkat 
çekicidir. 

2020 Bütçe gelirleri

2020 yılında, bütçe gelirleri 1 trilyon 
29 milyar TL dolayında gerçekleşti. Ge-
lirler 2019 gelirlerine göre yüzde 17,6 
arttı. Yüzde 14 dolayındaki tüketici 
enflasyonu düşünüldüğünde, gelirler-
de küçük de olsa bir reel artıştan söz 
edilebilir. Gelirlerin gövdesini oluştu-
ran vergi performansında, pandemi 
nedeniyle alınan birçok karar etkili 
oldu. 

Salgının ekonomik ve sosyal alanda 
olumsuz etkileriyle mücadele kapsa-
mında; 2019 yılına ilişkin Nisan ayının 
son gününe kadar verilmesi gereken 
kurumlar vergisi beyannamelerinin 

verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran 
2020 tarihine kadar uzatıldı. Öte yan-
dan, salgından ciddi şekilde etkilenen 
sektörlerde faaliyet gösteren mükel-
lefler ile gelir vergisi mükellefi olan 
yaklaşık 1,9 milyon vatandaşın tamamı 
için mücbir sebep halinin varlığı kabul 
edilerek muhtasar ve katma değer ver-
gisi beyannamelerinin ödeme süreleri 
6 ay süreyle uzatıldı.

Dolaylı vergiler, yani KDV, ÖTV gibi 
vergiler, 2020 vergi gelirlerinde ba-
şat yerini korudu. Dâhilde alınan KDV 
tahsilatı, 2020 yılı bütçe tahmininin 13 
milyar TL üzerine çıkarak 71,5 milyar 
TL seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu 
artış, hayata geçirilen vergi indirimle-
rine karşın, temel olarak KDV iadele-
rindeki yavaşlama ile yılın ikinci yarı-
sından itibaren ekonomik faaliyette 
yaşanan toparlanmadan kaynaklandı.  

2020 yılı Ocak ayında mobilya ürünle-
rinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV 
oranı kalıcı olarak yüzde 8’e düşürül-
dü. Salgından en çok etkilenen sek-
törlerden olan hava yolu ile yolcu taşı-
macılığı hizmetlerinde Nisan-Haziran 
dönemi için 3 ay süreyle KDV oranları 
yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi. Yine 
eğitim ve öğretim hizmetlerinde 1 Ey-
lül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri 
arasında uygulanmak üzere KDV oranı 
yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.  

Ağustos-Aralık döneminde geçerli 
olmak üzere, salgının olumsuz olarak 
etkilediği turizm hizmetlerinde KDV 
oranları (konaklama ve genel orana 
tabi yeme-içme hizmetleri dahil) yüz-
de 8’den yüzde 1’e çekildi, işyeri kira-
lamaları ile eğlence, bakım onarım ve 
diğer birçok sektörde yüzde 18 olarak 
uygulanan KDV oranı ise yüzde 8’e in-
dirildi. 
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2020 yılında petrol ve doğal gaz ürün-
lerinden elde edilen ÖTV tahsilatı, 
bütçe tahmininin 3,6 milyar TL üzerine 
çıkarak 69 milyar TL oldu.

Pandemi şartlarında kamu taşıtların-
dan sakınarak özel araç sahibi olma 
eğilimi arttı ve otomobil satışlarında 
adeta patlama yaşandı. 2020 yılında, 
motorlu araç satışlarına ilişkin ÖTV 
tahsilatının bütçe hedefi, 28 milyar TL 
üzerine çıkarak 46,6 milyar TL olarak 
gerçekleşti. Söz konusu artışta, vergi 
matrahlarında oluşan yükselme yanın-
da düşen kredi faizlerinin de etkisiyle 
taşıt satışlarında yaşanan artış belirle-
yici oldu. Motorlu taşıtlar vergisi tah-
silatı ise bütçe hedefinin 1,5 milyar TL 
altında kalarak 16 milyar TL olarak ger-
çekleşti. Söz konusu gelişmede vergi 
tutarlarının tespitinde esas alınacak 
yeniden değerleme oranının yüzde 12 
seviyesinde belirlenmesi etkili oldu.

2020 yılında tütün mamullerinden 
elde edilen ÖTV tahsilatı, tüketimin 
başlangıç tahminlerinin bir miktar al-
tında kalması nedeniyle, bütçe tahmi-
ninin 3 milyar TL altında kalarak 61,8 
milyar TL olarak gerçekleşti. 

2020 yılında alkollü içkiler ve kolalı 
gazozlardan elde edilen ÖTV tahsila-
tı, bütçe hedefinin 0,6 milyar TL altına 
düşerek 16,5 milyar TL olarak gerçek-
leşti. 

2020 yılında banka ve sigorta muame-
leleri vergisi (BSMV) tahsilatı, kambiyo 
işlemlerinde geçerli BSMV oranının 
belirli bir süre yüzde 1’e yükselmesi 
sonucunda, bütçe hedefinin 2 milyar 
TL üzerine çıkarak 27 milyar TL seviye-
sinde gerçekleşti. Özel iletişim vergisi 
tahsilatı ise bütçe hedefinin 0,4 milyar 
TL üzerine çıkarak 4,5 milyar TL olarak 
gerçekleşti.

2020 yılında, ithalde alınan KDV tahsi-
latı, bütçe tahmininin 1,2 milyar TL üs-
tünde, 159,2 milyar TL oldu. Gümrük 
vergisi tahsilatı ise, bütçe hedefinin 5 
milyar TL üzerine çıktı, 25,46 milyar TL 
oldu. 

2020 yılında, salgının ekonomik ve 
sosyal hayat üzerindeki olumsuz etki-
lerini azaltmak için devreye alınan ted-
bir ve teşvikler kapsamında kredi fa-
izlerindeki düşüşe bağlı olarak konut 
satışlarının artması nedeniyle, harç 
gelirleri, bütçe hedefinin 1 milyar TL 
üzerinde 30,6 milyar TL’yi buldu. Dam-
ga vergisi tahsilatı ise bütçe hedefinin 
0,5 milyar TL altında kalarak 21 milyar 
TL olarak gerçekleşti. 

2020 yılında vergi dışı gelirler, bütçe 
hedefinin 15 milyar TL üzerine çıkarak 
167 milyar TL oldu. Söz konusu artışta; 
faiz gelirlerine ve para cezalarına iliş-
kin tahsilattaki artışlar da etkili oldu. 

Açıkta tırmanış

Merkezi bütçe gelirlerinin yüzde 17,6 
artışla 1 trilyon 29 milyar TL’yi bulma-
sına karşılık, harcamaların 1,1 trilyon 
TL’yi geçmesiyle 172,7 milyar TL bütçe 
açığı verildi. Bu, 2019’da 124,7 milyar 
TL idi. Yani açık bir yılda 48 milyar TL, 
oran olarak da yüzde 38’in üzerinde 
arttı. 

Harcamalarda, cari transferler, özellikle 
SGK’ya yapılan transferler, faiz ödeme-
lerinde artışlar ve personel giderleri 
etkili oldu. Gelirler ayağında ise özel-
likle tüketimden alınan dolaylı vergiler 
ve Merkez Bankası’ndan temettü gelir-
leri etkili oldu. 

2020 sonunda verilen 173 milyar TL’ye 
yakın açık, genel devlet açıklarının 
dörtte üçüne yakın. 

Yerel Yönetim açıkları

Devletin kara deliklerinden birini de 
yerel yönetimler oluşturuyor. 

Yerel yönetimler ya da resmi deyimle, 
“Mahalli idareler” dengesi; il özel ida-
releri, belediyeler, büyükşehir beledi-
yelerine bağlı idareler, belediyelerin 
oluşturduğu birlikler ve İller Bankası 
hesaplarını kapsıyor.

2019’da mahalli idare gelirleri, vergi 
gelirleri ve faktör gelirlerindeki reel 
düzeyde gerilemekle birlikte, nomi-
nal olarak yüzde 4,4 oranında arttı ve 
120,8 milyar TL olarak gerçekleşmişti. 
Mahalli idare harcamaları ise, yerel 
seçimler öncesi dönemde hızla ar-
tan açıklar sonrası ortaya çıkan yük-
sek finansman ihtiyacı ve gelirlerdeki 
reel azalmaya bağlı olarak GSYH’nin 
yüzde 3,01’i seviyesindeydi. Mahalli 
idare harcamalarının gerilemesinde 
en önemli pay, yerel seçimler öncesi 
dönemde tarihi yüksek seviyelere ula-
şan yatırım harcamalarına aittir. Buna 
bağlı olarak, yatırım harcamaları 2019 
yılında bir önceki yıla göre nominal 
düzeyde yüzde 31,3 gerileyerek ma-
halli idarelerde mali dengelenmenin 
ana unsuru oldu. Böylece, 2018 yılında 
GSYH’nin yüzde 0,58’i düzeyinde olan 
mahalli idareler bütçe açığı, 2019 yılın-
da GSYH’nin yüzde 0,22’sinde tutuldu. 

2020 yılında, mahalli idare gelirlerinin, 
vergi gelirlerindeki sınırlı reel artışının 
da katkısıyla GSYH’ye oranla yüzde 
2,88 seviyesinde gerçekleşeceği, ma-
halli idare harcamalarının ise devam 
eden finansman ihtiyacına bağlı ola-
rak GSYH’nin yüzde 3,09’u seviyesinde 
gerçekleşeceği tahmin edilmişti. 

2020 yılında mahalli idarelerin 10,2 
milyar TL  açık vermesi bekleniyordu.  
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Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) Açıkları

Devletin sosyal güvenlik kuruluşları-
nın açıkları da büyüyor ve 5 kara delik-
ten birini oluşturuyor. Sosyal güvenlik 
kuruluşları kapsamında Sosyal Güven-
lik Kurumu (SGK) ve İşsizlik Sigortası 
Fonu (İSF) yer alıyor.

2020 yılında bir önceki yıla göre temel-
de prim gelirlerindeki düşüş nedeniy-
le SGK’nın toplam gelirlerinde önemli 
bir azalma bekleniyor. Buna karşılık, 
sigorta ödemeleri ve sağlık giderle-
rindeki artış nedeniyle SGK’nın top-
lam giderleri önemli artışlar gösterdi. 
Sosyal güvenlik kuruluşlarına yönelik 
merkezi bütçeden yapılan transferler 
bir önceki yıla göre hızla yükseldi. 

2020 yılında bütçeden SGK’ya faturalı 
ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkı-
sı, emeklilere yapılan ek ödeme, prim 
teşviklerinden kaynaklanan transfer-
ler ile prim ödeme gücü olmayanların 
GSS primleri dâhil olmak üzere 249,2 
milyar TL transfer yapılması öngörül-
dü. 

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıkları, 
2020 yılı Ocak ayında yüzde 6,5; Tem-
muz ayında ise yüzde 5,75 oranında 
artırıldı. Memur maaşları ve memur 
emekli aylıklarında ise, 2020 yılı Ocak 
ayında yüzde 5,49; Temmuz ayında 
yüzde 5,75 oranında artış sağlandı. 

Sosyal güvenlik prim gelirlerini etki-
leyen en temel parametrelerden biri 
olan asgari ücret, yılın tamamında ge-
çerli olmak üzere 2020 yılı Ocak ayında 
yüzde 15 oranında artışla brüt 2.943 
TL’ye yükseltilmişti. 

Prim teşvikleri kapsamında merkezi 
yönetim bütçesinden SGK’ya 2019 yı-

lında 22,3 milyar TL transfer yapılmıştı.  
2020 yılında da 22,9 milyar TL transfer 
yapılması bekleniyor. 

2019’da SGK ilaç ve tedavi harcamala-
rı, sırasıyla 39,6 milyar TL ve 69,5 mil-
yar TL’ye ulaşmıştı. 2020 yılında ise, 
söz konusu harcamaların sırasıyla 47,4 
milyar TL ve 87,3 milyar TL olarak ger-
çekleşmesi bekleniyordu.

SGK’ya bütçeden yapılan transferler 
2020 Kasım sonunda 402 milyar TL’yi 
geçti. SGK, bütçe kaynaklarını giderek 
daha çok kullanırken, kendi kara deli-
ğinin yanı sıra merkezi bütçenin kara 
deliğini de derinleştiriyor. 

İşsizlik Sigortası Fonu’nda 
Erime

Bir diğer sosyal güvenlik kurumu İş-

sizlik Sigortası Fonu’nun da varlıkları 

hızla eriyor. Pandemi yılında merkezi 

bütçeden sosyal yardımlar 6 milyon 

aileye biner TL olarak açıklandı ve sos-

yal yardım esas olarak İşsizlik Sigorta-

sı Fonu’ndan (İSF) gitti. Böyle olunca, 

Fon’un varlıklarında da önemli bir eri-

me oldu. 

İSF’nin 2019’da 40 milyar TL dolayında 

olan gelirleri 2020 yılında 38 milyar TL 

dolayına düştü. Buna karşılık giderleri 

aynı dönemde 36,5 milyar TL’den 66,5 

milyar TL’ye çıktı. Bu durum Fon varlı-

ğının da bir yılda 133 milyar TL’den 103 

milyar TL’ye kadar erimesine neden 

oldu. 2020’de 66 milyar TL’lik Fon har-

camalarından 42 milyar TL işçiler için 

ödenirken 24 milyar TL de işverenler 

için kullanıldı. 

17/04/2020 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 7244 sayılı Kanunla, İş Ka-

nunu kapsamında olup olmadığına 

bakılmaksızın bazı özel haller dışın-
da üç ay süreyle fesih yasağı getirildi. 
28/07/2020 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 7252 sayılı Kanunla Cumhur-
başkanına fesih yasağı ve ücretsiz izin 
döneminde nakdi ücret desteği uy-
gulamasını 30/06/2021 tarihine kadar 
uzatma yetkisi verildi. Fesih yasağının 
uygulanma süresi iki kez daha uzatıldı. 

17/04/2020 tarihli ve Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7244 sayılı Kanunla bir-
likte işveren tarafından ücretsiz izne 
ayrılan ve kısa çalışma ödeneği ile iş-
sizlik ödeneğinden yararlanamayan 
işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak 
kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları 
veya işsiz kaldıkları süre kadar İşsizlik 
Sigortası Fonundan günlük 39,24 TL 
nakdi ücret desteği verilmesi kararlaş-
tırıldı. Fon’dan 2020 boyunca 6 milyar 
TL, nakdi ücret olarak ödendi. 27 mil-
yar TL ise Kısmi Çalışma Ödeneği alan-
lara ödendi.

Fon’dan 2020’de yapılan 66 milyar 
TL’lik harcama ile İSF’nin varlıkları 30 
milyar TL’den fazla erimeye uğradı. 

KİT açıkları

Kamunun mal ve hizmet üretimindeki 
payının azaltılması yönünde izlenen 
piyasacı, özelleştirmeci, anti-kamu-
cu politikalar sonucu yıllar itibarıyla 
KİT’lerin ülke ekonomisi içerisinde-
ki payı azaldı. 2000 yılında KİT’lerin 
ürettiği katma değerin GSYH’ye oranı 
yüzde 3,5 seviyesindeyken 2020 yılı 
sonunda bu oran yüzde 0,7’ye indi. 
Buna paralel olarak, KİT yatırımlarının 
toplam kamu ve özel sektör yatırımları 
içerisindeki payının da 2000 yılındaki 
yüzde 5,8 seviyesinden 2020 yılında 
yüzde 2,1’e gerilediği tahmin ediliyor. 
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Aynı dönemde 435 bin olan KİT’lerin 
yıllık ortalama personel sayısı, 106 
bine düştü. 

KİT varlığının bu kadar azaltılmasına 
karşılık, eldeki KİT’ler yine de efektif bi-
çimde işletilemedi ve KİT’ler kara delik 
olmayı 2000’li yıllarda da sürdürdüler. 

2020 yılı Ekim ayı itibarıyla 233 sayılı 
KHK kapsamında faaliyet gösteren KİT 
sayısı 19’du. Bu kuruluşlara ilaveten 
özelleştirme programında bulunan ve 
yüzde 50’den fazla kamu payı olan Tür-
kiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) A.Ş., 
TÜRKŞEKER A.Ş. ve Sümer Holding A.Ş. 
KİT dengesi kapsamında izleniyor.  

KİT’ler ve özelleştirme portföyün-
de izlenen kuruluşlar, 2019 yılında 
GSYH’nin yüzde 0,21’i oranında finans-
man açığı verdiler. 2020 yılında ise bu 
kuruluşların GSYH’nin yüzde 0,06’sı 
oranında finansman açığı vermesinin 
beklendiği belirtilmişti. 

Bu kuruluşlara 2020 yılında 15,5 mil-
yar TL sermaye transferi, 1,9 milyar TL 
görevlendirme bedeli ve 0,9 milyar TL 
kamu hizmeti yükümlülüğü ödemesi 
yapılması öngörülmüştü. Kuruluşlar-
dan Hazine’ye 2020 yılında 1,2 milyar 
TL hasılat payı ve 1,6 milyar TL temettü 
ödemesi yapılması tahmin edilmişti. 
Aynı dönemde yatırım harcamalarının 
26 milyar TL olarak gerçekleşeceği tah-
min edildi.

Devlet borçlarında tırmanış

Merkezi bütçede ve diğer bütçelerde-
ki açığın büyümesi ile devletin iç ve 

dış kaynaklardan borçlanma ihtiyacı 
da arttı ve sonuçta devletin borç sto-
ku yeniden büyümeye başladı. Yapılan 
borçlanmalar için ödenen faizlerde de 
çok hızlı bir artış var. 

Toplam devlet borçları, 2018’de 1,1 
trilyona yakın iken 2019’da 1,3 trilyon 
TL’yi geçti ve 2020’nin 11. ayında 1,9 
trilyon TL’yi buldu. 

Özellikle 2020’de borç stokunda yüzde 
41’e varan artış olması dikkat çekici ve 
alarm verici. Bu hızlı borçlanma ile bir-
likte devletin borç stokunun GSYH’ye 
oranı da yüzde 40’a tırmandı. Bu oran 
2017’de yüzde 28, 2018’de yüzde 29’a 
yakındı ve 2019’da yüzde 31’den iba-
retti.  

2020’nin Kasım ayı sonunda 1,9 trilyon 
TL’ye yaklaşan devlet borçlarının yüz-
de 58’e yakınını iç borçlar oluşturuyor 
ve 1,1 trilyon TL’ye  yakın iç borçların 
yarısından çoğu da faiz yükünden olu-
şuyor. 

Devletin dış borçları 102 milyar dola-
rı aştı, TL karşılığı da 800 milyar TL’ye 
yaklaşmış durumda. Dış borç yükünün 
yarısına yakını faiz yükünden oluşuyor. 

Devletin borçlarının yüzde 58’e yakını 
döviz cinsinden yapılmış borçlanma 
ile oluştu. Hem dışarıdan borç alındı 
hem de içeriden döviz üstünden borç-
lanıldı. Böylece borç stokunun yüzde 
58’i dövizle yapılmış borçlanmadan 
oluştu. İç borçların yüzde 26,2’si döviz 
üstünden yapılan borçlanma ile ger-
çekleşti. 

Devlet borçlarının hızlı artışı, stokun 
önemli bir kısmının döviz üstünden 
gerçekleşmesi ve kur artışlarına duyar-
lılığı, riskleri artırıyor. Borçlar için öde-
nen faizler de kamu kaynaklarından 
önemli tutarları götürüyor. 

2019’da yaklaşık 100 milyar TL’yi bulan 
devletin faiz ödemeleri, 2020’nin 11 
ayında 129 milyar TL’yi geçti. Bu, bir 
yılda yüzde 35 artış demek. Merkezi 
bütçeden ödenen iç borç faizi 100 mil-
yar TL’yi geçerken dış borçlar için de 30 
milyar TL’den fazla faiz ödenmiş ola-
cak. Böylece faiz giderleri, personel gi-
derlerinin yarısına yaklaşmış durumda 
ve toplam bütçe harcamaları içindeki 
payı da yüzde 12’yi geçmiş durumda. 
Bu oran iki yıl önce yüzde 8-9 bandın-
daydı. 

2020’de faizlerin düşük tutulmasına 
karşın gerçekleşen bu faiz faturasının, 
borçlanma ihtiyacı artan kamu kesi-
minin artacak borçlanmasıyla daha 
da büyüyeceği ve bütçe gelirlerinin 
önemli bir kısmını götüreceği açık.

Devletin yeniden sürüklenmekte ol-
duğu mali kriz, ekonominin genelinin 
sürüklendiği krizden bağımsız değil ve 
ekonomik kaos da siyasal çarpıklıktan 
bağımsız değil. Özellikle Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nin uygu-
landığı yıllarda hem makroekonomik 
göstergelerde hem de kamu maliyesi 
göstergelerindeki bozulma artık sakla-
namıyor ve iyileşme ancak siyasetten 
başlayan makroekonomik politikalar-
da süren dengeli, adil politika adımla-
rıyla  mümkün gözüküyor.
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1. GİRİŞ: İNSANSIZ ARAÇLAR

“Dünya hızla değişiyor!” sıkça duyduğumuz bir klişe. Aslın-
da hızla değişen dünya değil, 21. yüzyılda sürekli yeniden 
tanımlamaya çalıştığımız yaşam tarzımız. Bu değişime, 
özellikle de teknolojinin getirdiği değişime, yetişmekte 
zorlandığımızı her gün hissediyoruz. 

1800’lerde kas gücü gerektiren işlerin çoğunu sanayi 
devrimiyle makinelere yükledik. Bu devrimin dünyaya 
yayılması 200 yıl aldı. Günümüzde makineler, zihin gücü 
isteyen işlerimize de talip olmaya başladılar. Artık küre-
selleşme dediğimiz süreç sonucu yayılma çok daha hızlı 
gerçekleşiyor. Yeni çıkan bir teknoloji birkaç yıl içerisinde 
dünyaya yayılıyor. Bir taraftan “acaba makineler işimizi eli-
mizden mi alacak?” diye endişeleniyoruz. Diğer taraftan 
da bu değişimin hayat kalitemize kazandırdığı avantajlar-

dan ve konfordan da vazgeçemiyoruz. Teknolojiyi hayatı-
mıza katmadığımızda küresel rekabette geri kalacağımızı 
biliyoruz.

Hepimizin gerek özel gerek iş hayatımızla ilgili beklentile-
ri çok yükselmiş durumda. Ancak en başta zaman olmak 
üzere kullandığımız kaynakların özü değişmedi. Beklen-
tilerimizi karşılamak için hayatımızın her alanında veri 
kullanmaya, rutin yaptığımız işleri olabildiğince makine-
lere bırakmaya başladık. Akıllı telefonlar ve saatler bunun 
kişisel kullanım olarak en yaygın örnekleri. Sağlığımızdan 
okuduğumuz kitabın, seyrettiğimiz filmin, işe giderken 
kullandığımız yolun seçimine kadar kendimizi bu akıllı 
sistemlerin inisiyatifine teslim etmiş durumdayız.

İnsansız araç teknolojileri, yakın zamana kadar bir azınlığın 
ilgisini çekiyordu. Bugün bahsettiğimiz değişimin odağın-

DRONE ÇAĞI
 

 



19

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  OCAK 2021  www.mmo.org.tr  

 
 

 
 

da yerini alıyorlar. İnsansız Araç (“Unmanned Vehicle” veya 
kısaca “UV”) olarak adlandırdığımız bu makineler, en geniş 
tanımı ile sürücüsü, pilotu, kaptanı aracın içinde olmayan, 
uzaktan kumanda edilebilen motorlu taşıtlar [1].

Uzaktan kumanda yeni bir icat değil. Yüz yılı aşkın bir sü-
redir radyo frekansları kullanarak makineler ile uzaktan 
iletişim kurabiliyoruz. Günümüzde bu taşıtları esas farklı 
kılan özellik, otonom hareket edebilme yetenekleri. Artık 
insansız araçlar sadece bizim uzaktan kumanda becerimi-
ze dayanmadan kendileri de inisiyatif kullanarak hareket 
edebiliyor, onlara yüklediğimiz işleri yapabiliyorlar. Bu 
otonom hareket etme özellikleri sayesinde de yukarıda 
bahsettiğimiz “akıllı makine” kapsamına giriyorlar. 

İnsansız araçlar hemen her ortamda hareket edebilme ve 
iş yapabilme yeteneğine sahipler. Havada, karada, suyun 
üstünde veya altında hatta uzayda çalışabiliyorlar. Suda 
çalışan insansız araçların kullanım alanı yeni gelişmeye 
başladı. Karada kullanılan sürücüsüz taşıtların trafik yö-
netiminden ve enerji ihtiyacından kaynaklanan çözmeleri 
gereken önemli teknolojik ve hukuki sorunları var [2]. Şu 
anda bizim kullandığımız otomobillerin kısa sürede yollar-
dan çekilmesini beklemek gerçekçi değil. Diğer taraftan 
havada çalışan insansız araçlar, yani İnsansız Hava Araçları 
(İHA) hayatımıza her alanda girmiş vaziyette. Dolayısı ile 
insansız araçların yakın gelecekte hayatımız üzerinde nasıl 
etkileri olacağını anlamak için İHA’lara, halk arasında yay-
gın kullanılan ismi ile drone’lara bakmak doğru olacaktır.

2. DRONE’LAR

İnsansız Hava Araçları modern havacılığın doğuşu ile 
paralel ortaya çıktı. ABD’de 1918’den itibaren radyo fre-

kansı ile uzaktan kumanda edilen uçakların test edildiğini 
görüyoruz [3]. Ancak bugün bizim konumuz olan hava 
araçlarının tek özelliği uzaktan kumanda edilmeleri değil. 
Otonom hareket yetenekleri ile modern İHA’ları, yani dro-
ne’ları, akıllı araçlar olarak değerlendiriyoruz. 

Drone’lar gerçek anlamda 2015’ten itibaren yaygınlaşma-
ya başladılar ve beş yıl gibi çok kısa bir sürede geniş ticari 
kullanım alanı buldular. Eskiden iyi ihtimalle pahalı bazen 
de teknik olarak imkânsız olduğu düşünülen birçok iş ar-
tık drone’lar ile çözülebiliyor. İnşaattan tarıma, lojistikten 
enerjiye, sigortacılıktan madenciliğe drone’ların girmedi-
ği sektör kalmadı diyebiliriz [3].

Drone’ların yaptığı işleri temelde ikiye ayırabiliriz. Bir ta-
rafta drone’lar veri toplamakta ustalaştı. Havadan çalışma 
yetenekleri sayesinde gökyüzünde bir göz gibi dolaşarak 
bize bir pilotun elde etmesi mümkün olmayan yükseklik-
te coğrafi hassasiyette ve görsel çözünürlüğe sahip veri-
leri temin ediyorlar. Drone’un bu maharetinin önemli bir 
kısmı üzerinde taşıdığı akıllı sensör sistemlerinde. Normal 
bir RBG kamera ile film ve fotoğraf çekebilirken multis-
pektral ve hiperspektral kameralar ile yüzlerce hatta bin-
lerce bantta ve gözün görmediği (yakın kızıl ötesi gibi) 
frekanslarda uzaktan algılama faaliyetleri gerçekleştire-
biliyorsunuz. Spektroskopi adı verilen bu bilim dalında 
madde ve elektromanyetik dalgalar arasındaki frekans ve 
dalga boyu ilişkilerini ölçerek evrene çok farklı bir gözle 
bakabiliyorsunuz [4]. Yakın zamana kadar NASA gibi dev 
kurumların uzaklardaki gökadaları ve yıldızları inceleme-
de kullandığı bu pahalı teknolojiler artık hemen herkesin 
satın alabileceği ve kullanabileceği ticari cihazlar haline 
geldi. Günlük hayatımızın parçası oldular.
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Yakın zamanda ürünleri toplayan drone’ları da piyasada 
görmeye başlayacağımıza şüphe yok.

Üzerinde bulunan robot kollarla veya bölmelerle pa-
ket taşıyan, yüksek gerilim hatlarına antifriz uygulayan, 
rüzgâr güllerini temizleyen, gökdelenlerin cam giydirme-
lerini yıkayan drone’lar gibi hemen her gün yeni bir drone 
kullanım alanına rastlamak mümkün. Endüstriyel tasarım 
olarak bakıldığında drone’ların hepsi aynı mantığı kulla-
nıyor. Gövdeye monte edilen pil, motor, pervane, uçuş 
kartı ve diğer elektronik bileşenlerden oluşuyor. Ama bu 
bileşenlerin özellikleri ve drone üzerindeki sensör sistem-
leri çok büyük farklılıklar gösterebiliyor. Bu farklılıklar da 
drone’un hangi şartlarda en verimli çalışabileceği ve ne 
işe yaradığını tanımlayarak ticari değerini belirliyor.

3. DRONE’LARIN GELİŞİMİ

Peki teknolojik olarak ne oldu da drone’lar bu kadar hız-
lı hayatımıza girdi? Bu sorunun cevabının birkaç bileşe-
ni var. Öncelikle bu drone’ların otonom çalışmasına izin 
veren işlemciler Moore yasasına uygun şekilde müthiş 
hızlandı ve ucuzladı6. Ardından batarya teknolojileri, ço-
ğunluğu elektrik enerjisi ile çalışan bu drone’ların kabul 
edilebilecek sürelerde havada kalmalarına izin verecek 
seviyeye ulaştı. Son olarak da kullanım alanı buldukça 
artan drone üretimi (ve elbette tüketimi) bu araçların 
fiyatlarını ticari endişeleri olan bir işletmenin dahi satın 
alabileceği seviyeye indirdi. 

Tüm bu gelişmelere rağmen drone’ların, hatta tüm insan-
sız araç teknolojilerinin daha yolun başında olduğunu 
vurgulamak gerekir. Her ne kadar otonom hareket yete-
neği yüksek de olsa hâlâ bu araçların hatasız çalıştığını 
söylemek mümkün değil. Otonom uçuşlarda dâhi mut-

Lidar (“Light Detection and Ranging”) adı verilen, Radar’ın 
(“Radio Detection and Ranging”) radyo frekansı ile yaptığı 
işi ışık parçaları ile yapan kameralar sayesinde çok hassas 
üç boyutlu tespitler ve ölçümler yapılabiliyor. Yakın zama-
na kadar en düşük modeli binlerce dolar olan Lidar’ı artık 
günlük kullandığımız iPhone12 gibi yeni model cep tele-
fonları ve tablet bilgisayar kameralarına entegre edilmiş 
şekilde görebiliyoruz. Işık, manyetik alan ve ses algılayan 
yeni tip sensör örneklerini çoğaltmak mümkün. Özetle, 
sadece drone’lar değil bu drone’ların taşıdıkları sensörler 
de içinde bulunduğumuz devrimin parçası. 

Drone’lar ile toplanan veriler, bir taraftan gelirleri arttırır-
ken diğer taraftan giderleri kontrol ederek ticari karşılığı-
nı çok hızlı aldığımız faydalar sunuyorlar. Örneğin inşaatı-
nıza bir kamyon gelip kum yığdı. Orada kaç ton kum var 
diye ölçmek isterseniz Lidar’lı bir drone’u hızla havalandı-
rıp anından cevabını bulabiliyorsunuz [5]. Tarlanızda ne-
rede hastalık var, belediyenizde hangi yolların acil tamire 
ihtiyacı var, ormanınızda hangi noktalarda yangın riski 
yüksek, madeninizde yapacağınız kazıda kaç ton hafriyat 
çıkacak, güneş panelleriniz nasıl bir verimlilikte çalışıyor, 
vardiya değişiminde gerçek zamanlı stok durumunuz ne-
dir gibi çok farklı sorulara artık hızlıca cevap bulmak hem 
teknolojik olarak mümkün hem de ticari olarak erişilebilir 
seviyeye geldi.

Drone’ların ikinci bir kullanım alanı, yaptığımız işlere fiziki 
olarak katkı verebilme yeteneği. Günümüzde kullanılan 
en çarpıcı örneklerden bir tanesi, tarımda hızla kabul gör-
müş olan spreyleme drone’ları. Bu uçan traktörler sayesin-
de ürüne havadan, hızlı ve güvenli bir şekilde müdahale 
edebiliyor, ilaçlama, gübreleme, sulama, tohum ekme ve 
yayma (polinasyon) faaliyetlerinde bulunabiliyorsunuz. 
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laka tecrübeli bir pilot gözetimi gerekiyor. 
Bununla beraber drone’ların kullanım alan-
larının hukukî alt yapısı yok denecek seviye-
de yetersiz. Kanunlarımız dünya üzerindeki 
araç trafiğinin şoförlü, pilotlu, kaptanlı yani 
insanlı yönetilmesi anlayışı ile hazırlanmış. 
Otonom hareket edebilen bu araçların sa-
yısındaki hızlı artışın ortaya çıkardığı prob-
lemlerin yarattığı baskıya cevap verebilen 
bir hukuk sistemi henüz dünyada yok. Diğer 
bir problem de veri trafiğinin hızı. Bir drone 
çok rahat bir günde yüzlerce gigabayt veri 
üretebiliyor. Mevcut 4G alt yapısı bu büyük-
lükte verileri taşımak için hem yetersiz hem 
de çok pahalı. Bu verileri gerçek zamanlı ola-
rak buluta taşıyarak işleyebilecek veri hızına 
ancak 5G teknolojisi ile ulaşabileceğiz [7].

Daha drone’ların kat etmesi gereken önemli 
teknolojik ve hukuki adımlar olmasına rağ-
men şimdiden büyüklüğü $100 milyar üze-
rinde bir sektör oluşmuş durumda ve hızla 
büyüyor [8]. 

4. SONUÇ: GELECEK GELDİ!

Sanayi devrimi sonrası geçen iki yüz yılın 
bize öğrettiği bir ders var. Eğer bir teknolo-
ji geniş kabul görüyorsa insanlık buna çok 
hızlı adapte olabiliyor. Bu yüzden iddialı bir 
söylemle drone’ların da şu anda karşılaştık-
ları teknik, hukuki ve iletişim sorunlarının 
önümüzdeki yıllarda hızla çözülebileceğini 
söyleyebiliriz. 

Henüz mükemmele oldukça uzak drone’lar, 
her geçen yıl daha da hızlı bir şekilde ha-
yatımıza girmeye devam edecekler. Bugün 
aklımıza gelmeyen yerlerde kullanım alanı 
bulacaklar. Şu an ulaştıkları yüz milyar dola-
rı geçen sektör katma değerini trilyonlarca 
dolara arttıracaklar. Beraberlerinde, 5G’den 
bulut veri sistemlerine, farklı teknoloji yatı-
rımlarını sürükleyecekler. 

Güçlü adımlarla gelen insansız araçları ve 
bunların şu anda en popüler yüzü olan dro-
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ne’ları ne kadar hızlı ve yakından tanırsak, o kadar hızlı 
bu dönüşümün içerisinde yer kapmak mümkün olacak. 
Amerika, İngiltere ve Çin’de üniversitelerinde insansız 
araç uzmanları üst lisans ve doktora seviyelerinde mezun 
olmaya başladılar. 

İnsansız araçların hem donanım hem de yazılımına 
hâkim olanları müthiş fırsatlar bekliyor. Yakın zamanda 
işimizi makinelere kaptırmak gibi bir endişe pek gerçekçi 
değil. Ama esas tehlike, uzaktan kumandalı olan bu araç-
ların yaygınlaşması ile birlikte işimizi uzaklarda olan in-
sanlara kaptırma riski. Bugün halen bir drone kullanmak 
istediğinizde yanında bulunmanız gerekiyor. Önümüz-
deki yıllarda bu mecburiyet ortadan kalktığında Çin’deki 

 
 

 
 

bir mühendis, Türkiye’deki bir drone’a 
uçuş rotası tanımlayıp uçurabilecek. Tür-
kiye’deki bir mühendis de dünyanın her-
hangi bir yerindeki drone’u uçurabilecek. 

Drone’lar işimizde bizim için bir tehlike 
mi, fırsat mı? Hangisi olacağını belirle-
mek halen bizim elimizde. Ancak zaman 
bir taraftan çok hızlı akıyor, değişim ge-
liyor. Bugünden kendimizi yetiştirmeye 
başlamak zorundayız.
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1. GİRİŞ

Katmanlı imalat; kendi içerisinde farklı tekniklere göre de-
ğişmekle birlikte, genelde toz veya tel ham malzemenin 
ergitilmesi/tozların sinterlenmesi (Şekil 1)/yapıştırılma-
sı ile bir parçanın üst üste katmanlar halinde üretilmesi 

prensibine dayanır [1]. ASTM (American Society of Tes-
ting Materials) standardı F2792-10’a göre katmanlı ima-
lat, geleneksel makineyle işleme gibi üretim metotlarının 
aksine, malzemelerin üç boyutlu (3B) model verilerinden 
nesneler yapmak için genellikle üst üste katmanlar şek-
linde üretilmesi sürecidir. [2]. İmal edilecek parça birbiri 

KATMANLI İMALAT YÖNTEMİ İLE 
MALZEME YÜZEY KAPLANABİLİRLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Şekil 1. Ergitme/Sinterleme/Bağlayıcı İlaveli Katmanlı İmalat Sistemleri  [3]
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üstüne takip eden katmanlar halinde bir temel mantığı 
olan üretim biçimidir (Şekil 2). Bir tabakanın partikülleri 
ısı ve kimyasallarla birleştirdikten sonra yeni tabaka ek-
lenerek süreç tekrarlanmaktadır. Bu metotla katmanlı 
üretim sonrasında diğer yöntemlere göre göreceli ola-
rak daha kısa sürede parça üretilebilir, tasarım değişikliği 
için hiçbir maliyet ya da süre gerekmez. Katmanlı imalat; 
tasarım sınırlamalarını ortadan kaldırdığından, karmaşık 
geometrilere sahip üretim için elverişlidir.

2. KATMANLI İMALAT YÖNTEMİ

Katmanlı imalat prosesinde, bilgisayar destekli tasarım 
(CAD) ile parçanın üç boyutlu geometrisini temsil eden 
katı veya yüzey model dosyasının bilgisayar ortamında 
oluşturulmasını, parça model dosyasının (stl) katmanlı 
imalat tezgahlarının kabul yapabileceği formata dönü-
şümü aşaması, yazdırma öncesinde farklı yazılımlar [3, 
4] vasıtası ile iş hazırlıklarının yapılması ve kullanılacak 
tezgâha hazırlanan iş dosyasının yüklenmesi gerekmek-
tedir. Hazırlık işlemi, parça model dosyasının tezgah üze-

rinde yerleşim planı, destek yapıları, katmanlara ayırma 
ve proses parametrelerinin atanmasını içerir. İnşa (yazdır-
ma), parçanın seçilen malzemeden, gerektiğinde destek 
yapılardan yardım alınarak katmanlı imalat tezgahında 
katman katman oluşturulmasıdır. Çıkarma ve ikincil iş-
lemler, parçanın gerekli ise altlık veya inşa platformu ile 
birlikte tezgahtan uzaklaştırılmasıdır. Altlığın kesilmesi, 
destek yapıların sökülmesi, kumlama, parlatma ve talaş-
lı imalat yapılması ve gerekli diğer işlem süreçlerinden 
oluşmaktadır (Şekil 3).Lazer sinterlemeli katmanlı imalat 
için hazırlık tanımlanmasından sonra, uygulama için toz 
yatağına serilen partiküllerin temel tanecik türü olarak 
seçilmiş tozlar (yapıda istenen özelliklere göre toz çeşidi, 
tane büyüklükleri ve gerekli bağlayıcı kimyasallar değiş-
kenlik göstermekte) lazer yardımıyla sinterleme işlemi 
yapılarak ilk katman oluşturulur (Şekil 4). İlk katmanda ta-
nımlanan bölgelere yapılan lazer uygulaması tamamlan-
dıktan sonra tekrar istenen kalınlıkta toz serimi yapılmak-
tadır. Toz büyüklüklerinin ve yapısının yanı sıra ortamın 
atmosferi, lazer ve optik sistemlerin yetkinliği son ürüne 
doğrudan etki etmektedir.

Şekil 2. Katmanlı İmalatta Katmanların Gösterimi  [4]

Şekil 3. Katmanlı İmalat Süreç Adımları [5]
Şekil 4. . Lazer Sinterlemeli Katmanlı İmalat Parametre ve 
Tezgah Gösterimi [6]
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lebilirliği, düşük işletim maliyeti, yüksek yüzey kalitesinin 
elde edilebilirliği, diğer üretim yöntemlerine göre göre-
celi olarak daha hızlı üretime dönüştürülmesi şeklinde 
sıralanabilir. Bunlara ek olarak, katmanlı imalat, zaman, 
yetkin çalışan (örneğin kalıp yapımında) ve hurdaya çıkan 
malzeme miktarının çokluğundan dolayı pahalıya mal 
olan döküm, dövme ve talaşlı imalat parçalarının yüksek 
fiyatlarına göre daha avantajlı olabilmektedir. Katmanlı 
imalatta herhangi bir kalıba ihtiyaç duyulmadan parça 
üretiminin yapılabilmektedir.[9]. 

4. KATMANLI İMALAT ÇALIŞMALARI

Diğer bir çalışmada ise lazer sinterlemeli ve toz ergitmeli 
katmanlı imalat yöntemleri; yeni malzeme çeşitleri açısın-
dan sunduğu esneklik, ince geometrik unsurların üretile-
bilmesi ve yüzey kalitesinin diğer yöntemlere kıyasla iyi 
olması sebebi ile çeşitli endüstri kolları tarafından tercih 
edilmektedir. Bununla beraber söz konusu yöntemin do-
ğası gereği meydana gelen, metal tozunun hızlı ergime 
ve katılaşma süreçleri sebebi ile iç (artık) gerilmeler oluş-
makta, bu gerilmelere bağlı olarak parçada deformasyon-
lar meydana gelebilmekte ve dolayısıyla parça geometri-
si veya toz malzemeye bağlı olarak hedeflenen kalitede 
üretimler elde edilememektedir. Söz konusu zorlukların 
üstesinden gelmek, ancak lazerle metal toz ergitme yön-
teminin imalat/süreç parametreleri açısından optimize 
edilmesi ile mümkün olmaktadır. Bununla beraber ilgili 
yöntemde yer alan onlarca farklı parametrenin etkisinin 
tek bir araştırmacı veya kurum tarafından anlaşılması, 
zaman ve maliyet açısından uygulanabilir değildir. Bu se-
beple bu çalışmada literatürde geçen farklı araştırmalar 
sistematik olarak gözden geçirilmiş, süreçte kullanılan 
parametreler açıklanmış, farklı durumlarda karşılaşılan 
zorluklara dikkat çekilmiş ve bu zorlukların üstesinden 
gelebilmek için işlem parametrelerinde yapılan geliştir-
meler ortaya konmuştur [6].

Toz metalürjisi ile üretimde, makine, tasarım, yazılım ve 
lazer teknolojilerinin bir araya getirildiği eklemeli imalat 
yöntemi olarak adlandırılan yeni bir teknoloji katılmıştır. 
Günümüz eklemeli imalat teknolojisiyle polimer, seramik 
ve metal esaslı malzemelerin partikül (toz), tel, plaka/sac 
ve eriyik formları uygun şartlarda lazer, elektron ve ult-
raviyole ışınları kullanılarak katmanlı bir şekilde kullanışlı 

Katmanlı imalatta son ürünün istenen özellikleri verebil-
mesi için hazırlık aşamasında ve operasyon sırasında inşa 
yönü, enerji yoğunluğu, katman kalınlığı, tarama stateji-
si, destek yapıların varlığı ve seçilen cihazların etkisi göz 
önünde bulundurulmalıdır. İstenen son ürün için kat-
manlı üretim yöntemlerinden en doğru olan seçilmelidir. 
Örnek olarak toz serim işlemi katmanlı imalat yöntemine 
göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yöntemlerde toz 
yatağına toz tablası yardımıyla serim yapılırken, bazı yön-
temlerde hareketli lazer nozulu (Şekil 5) üzerinden toz se-
rimi sırasında lazer sinterleme işlemi yapılabilmesi müm-
kündür. Katmanlı imalat yönteminde istenen üç boyutlu 
yapının inşası için destek yapılara ihtiyaç duyulabilir. Bu 
yapılar inşa esnasında parça bütünlüğünü sağlamakla 
görevlidir. 

Genelde dikey parça inşasında kullanımı gerçekleşmekte. 
İnşa sonrası tezgah üzerinden söküm esnasında parça-
ya bağlı bulunan destek yapılardan ayrımı yapılır ve son 
ürün elde edilir (Şekil 6).                                                                                      

3. KATMANLI İMALATIN FAYDALARI

Katmanlı imalatın diğer yöntemlere göre genel avantajla-
rı, istenilen 3B ürünlerin elde edilebilmesi, yüksek karma-
şıklı geometrik yapılı ürünlerin elde edilmesinde, tasarım 
değişikliği sonucu nihai ürüne sonradan ek yapılabilme 
özelliği, hasarlanan bölgenin onarılabilir olması, tozların 
tekrarlı kullanımı, aynı anda birden fazla ürünün elde edi-

 
Şekil 5. Lazer ve Toz Üflemeli Katmanlı İmalat Yöntemi [7]

 

Şekil 6. Katmanlı İmalatta Destek Yapıyla İnşa [8]
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iyi bir metalürjik bağ kurma, porozitesiz, çatlaksız ve iyi 
yüzey pürüzlülük değerlerine ulaşma yönündeki çalışma-
ların gelecekte devam edeceği öngörülmektedir [12].

2002 yılında yapılan Sexton ve çalışma arkadaşlarının 
çalışmalarında, son yıllarda havacılık endüstrisinde gaz 
türbin motorlarının onarımlarında kullanılacak yeni tek-
nolojilerin araştırılması ve geliştirmeleri için yeni ve bü-
yük hacimli kaynakların ayrıldığını belirtilmektedirler. Bu 
konudaki çalışmalarda kullanılan geleneksel onarım ara-
cının TIG (“Tungsten Inert Gas”) kaynağı olduğunu işaret 
etmekle birlikte, çalışmalarında Şekil 7’de şematik olarak 
gösterilen lazer kaplama (“laser cladding”) olarak isimlen-
dirilen yeni bir yöntemi uzay-havacılık uygulamalarında 
kullanılan parçaların koruyucu malzemeler ile kaplama iş-
leminde kullanmışlardır. Lazer kaplama işlemindeki temel 
amaç, altlık olarak kullanılan malzeme ile bunun üzerine 
katman şeklinde kaplanacak metalik tozların oluşturacağı 
alaşım arasında eritmeye dayalı bir bağı, porozitesiz, çat-
laksız ve yüzey özelliklerinin iyileştirici bir şekilde oluştur-
maktır [13].

Ülkemiz sınırları içerisinde katmanlı imalat ile ilgili pek 
çok araştırma ve çalışma mevuttur. 2017 yılında katmanlı 
imalat yöntemiyle üretilen Ti alaşım parçalarının meka-
nik özellikleri ve bu özellikler üzerine etki eden faktörler 

prototip ve/veya endüstriyel parça imalatı mümkün hale 
gelmiştir. Bu çalışmada, özellikle toz yataklı/beslemeli 
eklemeli imalat yöntemleri, bu yöntemlerde kullanılan 
partiküllerin karakterleri ve toz imalat yöntemleri ile ilgili 
literatür araştırması yapılmıştır. Ayrıca yapılan bu literatür 
araştırmasında, partikül tane boyutunun, şeklinin, fiziksel 
özelliklerinin ve kimyasal saflığının, toz yataklı/beslemeli 
eklemeli imalat ile elde edilen ürünlerin özelliklerine etki-
si ifade edilmeye çalışılmıştır [10].

Katmalı imalat yöntemleriyle üretilen malzemelerin kay-
naklanabilirliği ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. 
İmal edilen malzemelerin kaynağının en uygun paramet-
reler sağlandığı takdirde başarılı birleştirme sonuçları ve-
rebildiği tespit edilmiştir. Katmanlı imalat ile üretilen mal-
zemeler anizotropik özellik göstermektedir. Bu durum 
kaynak yöntemi sonrasında yöne bağlı olarak mikroyapı 
ve mekanik özelliklerde farklılık oluşturmaktadır. Bunlara 
ilave olarak, parçalara kaynak yöntemi sonrasında ısıl iş-
lem uygulanması kaynaklı yapının mikroyapı ve mekanik 
özelliklerini arttırıcı etkide bulunmaktadır [11].

5. KATMANLI İMALAT TEKNİKLERİ İLE PARÇA YÜZEY 
İŞLEMLERİNİN YAPILABİLİRLİĞİ

Katmanlı imalat yöntemleri, geleneksel yöntemler ile 
gerçekleştirilemeyen karmaşık şekilli parçaları düşük 
maliyetlerde üretmeye imkan veren yöntemlerdir. Parça-
lardan elde edilen mekanik özelliklerin, istenen sektöre 
göre teknik özelliklerini karşılaması gerekmektedir ve 
son yıllarda gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların çoğu 
bu yönde ilerlemektedir. Yapılan birçok araştırma ve uy-
gulamaların sonuçları, katmanlı imalat yöntemleri ile 
kaplama yapılan parçaların statik, mekanik dirençlerinin 
dövme ve döküm parçaların özellikleri ile rekabet ede-
cek düzeye geldiğini göstermektedir. Üretilen parçaların 
servis şartlarındaki kullanım ömürlerini etkileyecek olan 
kriterlerden olan altlık ve biriktirilen katmanlar arasında 

Şekil 7. Lazer Kaplama İşleminin Gösterimi [12] 
Şekil 8. Parametre Değişkenliğinin Numune Üzerinde 
Etkisi[15]
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detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yanal kayma mesafesi, 
tarama hızı ve katman kalınlığı gibi üretim parametre-
lerinin yanı sıra, üretim yöntemi, üretim sonucu parçada 
oluşan artık gerilmeler ve ısıl işlem uygulanması gibi fak-
törlerin de mekanik özellikler üzerindeki etkileri araştı-
rılmıştır [14].

Tobias Gabriel, Daniel Rommel, Florian Scherm ve ça-
lışma arkadaşları lazer kaplama yönteminin, metaller 
üzerine kaplama uygulamak için iyi bilinen bir işlem ol-
duğunu göstermek istemişlerdir. Bu düşünceyle birlik-
te, 1 mm'den oldukça ince alt tabakalarda, literatürde 
sadece nadiren açıklık bulunur. Yaptıkları bir çalışmada, 
200 µm'lik ince nikel bazlı süperalaşım 718 levhalar, la-
zerle kaplama ile kobalt bazlı bir alaşım olan Co – 28Cr 
– 9W – 1.5Si tozuyla kaplanmıştır. İşlem penceresi çok 
dardır, bu nedenle hassas bir şekilde kontrol edilen fi-
ber lazer kullanılmıştır. Alt tabakaya enerji girişini en aza 
indirmek için, tekli üst üste binen noktalar ayarlanarak 
çizgiler yerleştirilmiştir. Bir deney tasarımı  çalışmasın-
da, kaplama genişliği, kaynak penetrasyonu ve alaşım 
derinliği incelenerek lazer gücü, lazer nokta alanı, adım 
boyutu, maruz kalma süresi ve katılaşma süresinin pro-
ses parametreleri değiştirilmiş ve optimize edilmiştir. 
Numunelerin mikro yapısı, elektron geri saçılım kırınımı 
(EBSD) ve enerji dağıtıcı X-ışını spektroskopisi (EDX) ile 
birleştirilen optik mikroskop (OM) ve taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) ile araştırılmıştır. Daha kalın alt taba-
kaların lazer kaplamasına benzer şekilde, lazer gücünün 
ortaya çıkan kaplama üzerinde en yüksek etkiyi göster-
diği belirlenmiştir. Daha yüksek bir lazer gücü ile kapla-
ma genişliği ve alaşım derinliği artmakta ve daha büyük 
bir lazer nokta alanı ile kaynak penetrasyonu azalmak-
tadır. Süreç parametreleri hassas bir şekilde kontrol edi-
lirse, bu tür ince tabakaların lazerle kaplanması yöneti-
lebilmektedir [15].

Gazi Üniversitesi’nden Murat Kayaalp ve Hasan 
Hasırcı’nın yapmış olduğu ‘’Termokimyasal Yöntemle 
AISI 304L Çeliğinin Kaplanabilirliğinin İncelenmesi’’ ça-
lışmasında, AISI 304L paslanmaz çelik malzeme yüzeyi-
nin seramik ile kaplanmasında çok düşük maliyet olan 
termokimyasal yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem basit 
ısıl işlem fırını ve yüzeye uygulanacak malzeme yeterli 
olmaktadır. Metal+seramik toz karışımı altlık yüzeyine 

uygulandıktan sonra numuneler fırında 1200 °C’de belirli 
süreyle bekletilmiş, ardından da oda sıcaklığında soğu-
tulmuştur. Üretilen numunelerde meydana gelen kapla-
maların sürekliliği ve kalınlık karekterizasyonları için me-
talografik incelemesi yapılmıştır. Metalografik inceleme 
sonucu kaplama tabakalarının altlığa paralel tabakalar 
halinde, inceleme yüzeyi boyunca sürekli bir halde ve 
kaplamada kullanılan malzemelerin tümünü içeren kat-
lardan oluşan bir yapının olduğu tespit edilmiştir [16].

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Dünya üzerinde katmanlı imalat yöntemiyle her geçen 
gün piyasaya katmanlı imalat için kullanılacak yeni mal-
zemelerin sürülmesi, üç boyutlu baskı ekipmanının CNC 
tezgahlar gibi tekrarlanabilen kontrollü süreçler gerçek-
leştirebilecek seviyeye getirilmesi ve analiz yöntemleri-
nin genişletilmesi gibi adımlarla birlikte bu teknolojinin 
gittikçe yaygınlaştığı görülmektedir.

Katmanlı imalat yöntemi, farklı sektörlerde kullanılmakta 
olup arzu edilen numune özelliğine göre kullanılan toz, 
sinter yöntemi ve sistem parametrelerinin değişkenlik 
göstermesi, bu parametrelerin doğrudan numuneye 
etkisiyle ölçülebilmektedir. Yapılan çalışmalardan genel 
olarak işlem parametrelerinin etkisi şu şekilde özetlene-
bilir; kaplama genişliği artan lazer gücü ile artar, azalan 
lazer nokta alanı ile kaynak penetrasyonu artar ve artan 
lazer gücü ile alaşım derinliği genişler. Genel olarak hem 
metalürjik hem de mekanik özelliklerinin gerçek parça 
malzemesine yakın olmasıyla, ortaya konulan ürünler 
çeşitlenmektedir. Gün geçtikçe katmanlı imalat faaliye-
terinin ve imalat sınırlarının genişlemesi bu alandaki bul-
guları artıracaktır. Türkiye ve tüm dünyada firmaların son 
teknolojilerinde katmanlı imalat yöntemlerini kullan-
ması ve bu yöntemle ürettikleri parçalar için uluslararası 
otoritelerden onay alması, katmanlı imalat yönteminin 
gelecekte imalat sektörüne yön vereceği açıkça anlaşıl-
maktadır.

Yapılacak çalışmayla mevcut araştırmalar sonucu, plaka-
ların katmanlı imalat yöntemleriyle kaplanabilirliği, lazer 
ile toz sinterleme yapılarak balistik dayanımın artırılma-
sı hedeflenmekte. Bu yöntemde birden fazla parametre 
ürüne etki ettiği için, örnek numune bu parametrelere 
göre değişkenlik gösterebilir. Temel olarak bu paramet-
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relerin en optimum düzeyde tutularak gerekli lazer gücü, 
toz kalınlığı, serim yönleri gibi değerlerin saptanması ve 
mekanik testler ile son üründeki değişimin gözlenmesi 
amaçlanmaktadır. Akabinde elde edilen veriler ışığında 
belirli mekanik özellikleri olan üretilmiş parçaların bu 
yöntem ile daha az maliyetli elde edilebilirliği araştırıla-
caktır.
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1. GİRİŞ

İnsansız hava araçları(İHA’lar) günümüzde gözetleme, 
arazi keşfi, imha, taşımacılık, ilaçlama, yangın söndürme, 
uygulamalarında kullanılmaktadır. COVID-19 sürecinde 
önemi daha da anlaşılan teslimat işlemlerinin insanlar-
dan arındırılması, İHA’ların bu alandaki önemini arttır-
maktadır. Türkiye’de çoğunlukla askeri alanda yer edi-
nen İHA’ların sivil hayat için de kritik bir rol üstleneceği 

öngörülmektedir. Bu proje TUSAŞ Sanayi Odaklı Bitirme 
Projeleri kapsamında olup; ulaşılması zor, engebeli arazi-
lere hızlı ve pratik bir şekilde erişip istenilen noktaya tıbbi 
malzeme yardımı yapması, alanda bırakılmış/unutulmuş 
tıbbi gereçlerin üsse geri getirilme ihtiyacına yönelik ola-
rak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada döner kanatın dikey 
iniş kalkış yapabilme özelliğine, sabit kanatın ise hızlı ya-
tay uçuş kabiliyetine sahip dört tilt rotorlu VTOL tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. VTOL COVID-19 nedeniyle kronik has-

KARGO TAŞIMA İÇİN İNSANSIZ HAVA 
ARACI



30

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  OCAK 2021  www.mmo.org.tr

talığı bulunan veya yaşlı insanlara malzeme taşınması için 
işlevsel hale gelmiştir. Sağlanması hedeflenen katkılar ise 
İHA’ların kullanım alanını genişletmek ve kabiliyetlerini 
arttırmaktır. 

Kargo taşıma için insansız hava aracı projesinde uçağın 
yapısal tasarımı ve yapısal analizi, CFD analizi, tilt ve yük 
bırakma mekanizmalarının tasarımı, haberleşme proto-
kollerinin belirlenmesi/test edilmesi/çalıştırılması, itki ve 
güç sistemlerinin teorik hesaplamalarını ve test edilme-
si, görev idare akışı parametrelerinin belirlenmesi, uçuş 
kontrol sistemi ve algoritması, görev idare sistemi tasarı-
mı, güvenlik, test ve simülasyonlar yapılmıştır.

VTOL, Quadcopter9 gibi kalkış yapacaktır ardından pi-
tot tübü ile ölçülen hızı istenilen aralığa geldiğinde 
sabit kanatlı bir uçak gibi dört adet motoru 90 derece 
tilt hareketi yapacaktır. İniş aşamasında adımlar tersine 
tekrarlanacaktır. Üzerinde çalışmış olduğumuz çözüm; 
hibrit yapıdaki bir VTOL’den işaretlenen yere ani destek 
sağlamaktır. VTOL’un Quadcopter ile yapılan teslimatlar-
dan üstünlüğü yönlendirilebilir itki özelliğiyle sabit ka-
nat özelliğinin avantajını kullanarak daha hızlı teslimat 
yapabilmesidir.

Bunun için VTOL’un içerisinde otopilot sistemi ve yedek-
li sistemler bulunmaktadır. Bu sayede uçuş halindeyken 
düşme olasılığı minimum seviyeye indirilmiştir. Testlerin 
sonucunda 15 dakikalık bir uçuş süresi ve 1 kg’lık fayda-
lı yükün taşınması gerçekleştirilir. Yük ve uçuş süresi güç 
sistemlerinde değişiklik yapılarak kolayca azaltılıp/arttırı-
labilmektedir. Yönlendirilebilir itkiye ek olarak etkin derin 
öğrenme algoritmaları ve iniş alanı tanıma üzerinde çalı-
şılmış olup gerçek-zamanlı elde edilen iniş alanı koordi-
natları sayesinde otopilota görev bilgisayarı üzerinden 
veri aktarılarak düzgün bir iniş gerçekleştirilmesi bu pro-
jenin yenilikçi yönleridir. Proje için halihazırda prototip 
oluşturmuş olmakla birlikte optimizasyon çalışmalarına 
devam edilmektedir. Ekip olarak bir tasarım üzerinde yo-
ğunlaştıktan sonra hesaplanan ölçüler dahilinde strafor-
dan üretmiş olduğumuz insansız hava aracımıza karbon 
borular yardımıyla kanat, kuyruk, yönlendirilmiş itki sağ-
layan motorların ana gövdeye bağlantısı yapılmıştır. Pro-
totip testlerinin tamamlanmasının ardından uçak karbon 
fiber kumaş ile kaplanacaktır.

2. YÖNTEM

2.1 Kavramsal Tasarımı

Kavramsal tasarım, tasarımın ilk adımı olarak belirlenen 
görevlerin yerine getirebilmesi için gerekli olan mekaniz-
ma ve ekipmanların belirlenmesidir. Ekipmanların belir-
lenmesinin ardından insansız hava aracının tahmini ağır-
lığı belirlenmiştir.

Ana uçak konfigürasyonu: Güvenilirliği ve basitliği se-
bebiyle monoplane uçak yapısı seçilmiştir.

Kanat konfigürasyonu: Ortadan monte ve dikdörtgen 
kanat olarak belirlenmiştir. Ortadan montaj tipi, kanadın 
gövde ile birleşim yerinde fazladan alan yaratmaması 
nedeniyle ve sürüklemesi en az olan tasarım şekli oldu-
ğu için seçilmiştir. Dikdörtgen kanat yapılandırılması ise 
üretim kolaylığı ve taşıma kaybı başlangıcının kanat kö-
künde oluşması sebebiyle tercih edilmiştir. 

Kuyruk konfigürasyonu: Dikey ve yatay kuyruk bir ara-
da kullanıldığı için sürükleme daha az ve daha hafiftir. [1]

Yük kompartımanı: İniş esnasında pervane ile yer ara-
sında mesafeyi koruması ve havada yük bırakma görevle-
ri için gövde altı yerleşimi seçilmiştir.

İniş takımı: İniş takımı olarak her motorun etrafında bir 
tane olacak şekilde karbon fiberden üretilen iniş takımı 
seçilmiştir.

İtki sistemi: Tilt mekanizmasına sahip dört adet fırçasız 
doğru akım motoru kullanılmıştır.

9 Quadcopter: Dört motorlu yerden dikey olarak kalkış yapabilen hava araçlarına verilen genel addır.

 
Şekil 1. VTOL Kavramsal Tasarımı

 

Şekil 2.  SD7062 Kanat Profili [2]
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2.2.3 Tilt ve Yük Bırakma Mekanizmasının Tasarımı
Geliştirilen tilt mekanizması titreşim ve motorun oluştur-
duğu kuvvetler altında sorunsuz şekilde çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır. Tasarlanan tilt mekanizmasının üretimi için 
3D printer kullanılmıştır. Şekil 5’te tilt mekanizmasının ta-
sarımı ve montajı gösterilmiştir. Kargo gövde dışarısında 
taşınacak şekilde tasarım yapılmıştır. Bu sayede taşınılan 
kargo gerek havada gerekse yerde sorunsuzca bırakılabi-
lecektir. Bu isterleri sağlayabilecek bir yük bırakma me-
kanizması Şekil 5’te görülmektedir. Yükü bırakmak için 
gereken kontrol servo motor tarafından sağlanacaktır. 
Mekanizmanın üretimi 3D printer ile yapılacaktır.

2.2.4 Winglet11  Tasarımı
Kıvrık tip (“Blended”) kanatçık modeli SOLIDWORKS 
programında tasarlanmıştır. Eğrilik açısı (Cant angle) 70 
derece, Uç Veter (Tip Chord) 75mm, Ok Açısı (Sweep Ang-
le) 20 derece, Sivirlik Açısı (Taper Angle) : 37.5 derecedir.
 

Kanat profili seçimi, uçağın seyir hızını, stall10 karakteris-
tiğini, kalkış ve iniş mesafelerini ve diğer aerodinamik 
özelliklerini etkilemesi nedeniyle önemli tasarım kriterle-
rinin başında gelir. Kanat profili olarak model planör için 
geliştirilen SD7062; kuyruk için ise simetrik kanat profili 
olan NACA 0012 seçilmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3 ’te bu kanat 
profilleri verilmiştir. 

2.2 Detay Tasarım

Detay tasarım aşamasına uçağın başlangıç ağırlık tahmi-
ninin hesaplanmasıyla başlanmıştır.

2.2.1 Başlangıç Ağırlık Tahmini
Hava aracının ağırlığı; faydalı yük, itki sistemi ve boş ağır-
lık olarak üçe ayrılır. Bu hesap kanat alanının belirlenme-
si için yapılmaktadır [3]. Başlangıç değeri olarak kalkış 
ağırlığı 6 kg olarak belirlenmiştir. Elde edilen bağıntılar 
iterasyon yapılarak tahmini toplam kalkış ağırlığı 5,18 kg 
civarına yakınsamıştır.  Belirlenen bu ağırlığa göre taşıma 
denklemi kullanılarak gerekli kanat alanı bulunmuştur.

2.2.2 Gövde Boyutlandırması
Gövde boyutlandırması, gövde içine yerleştirilecek para-
lı yük elemanları, kanat ve iniş takımları yapısal bağlan-
tıları dikkate alınarak yapılmıştır. Gövde içinde olması 
planlanan elektronik parçaların öncelikle CAD modelleri 
oluşturulmuştur. Yapılan gövde ve iç yerleşimi Şekil 4’te 
gösterilmiştir.
 

 

Şekil 3. NACA 0012 Kanat Profili [2]

10 Stall: Her uçağın dizaynına göre havada tutunma sürati vardır. Eğer uçak hızı bu süratin altına düşerse, uçağın kanadında oluşan kaldırma kuvveti uçağın ağırlığını kaldıramaz ve STALL 
meydana gelir.

11 Winglet: Kanat uçlarında oluşan düzensiz akışlardan hava aracının daha az etkilenmesini sağlayan kanatçıklardır.

 Şekil 4. Gövde ve İç Yerleşimi

 

Şekil 5. Tilt ve Yük Bırakma Mekanizması Tasarımı

 Şekil 6. Tasarlanan Winglet Önden Görünüm

 Şekil 7. Winglet Yandan Görünüm



32

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  OCAK 2021  www.mmo.org.tr

Oluşturulan kanat modeli için ilk önce CFD analizi ile ka-
nat yüzeyinde oluşan basınç değerleri daha sonra ANSYS 
sonlu elemanlar modelinde burkulma gerilme ve doğal 
frekans analizleri yapılmıştır. Statik analiz yapılıp kanadın 
sabitlenmesi bu aşamada yapılmıştır. Bu analiz neticesin-
de yer değiştirme ve Von Mises mukayese gerilme analiz 
sonuçları Şekil 11’deki gibi elde edilmiştir. Kanat gerilme 
değerleri 2.9994e-6 N/mm ’dan 1.9721 N/mm değerine 
kadar, deformasyon miktarı 0’dan 0.71082 değerine ka-
dar belirli bölgelerde artmaktadır. 

ANSYS programını kullanarak uçağın kanatlarının ana-
lizleri yapılmıştır. Kanat, ANSYS FLUENT programının 
modeller kısmında daha önce uçakta tasarlanan kanatla 
birebir aynı olacak şekilde modellenmiştir. Analizler ise 
uçağın 15 m/s seyir hızındaki yapısal durumuna göre ya-
pılmıştır.

Yapılan analiz sonuçlarında 15 m/s seyir hızında uçak et-
rafında oluşan sürükleme kuvveti 6.34334 N olarak bulun-
muştur. Aynı seyir hızında kanatlar tarafından sağlanan 
kaldırma kuvveti 66.0555 N olarak bulunmuştur. Bu değer 
6 kg ağırlığındaki uçağın uçabilmesi için yeterli bir kuv-
vettir. Uçağın ağırlık merkezi etrafında oluşan momenti 
hesaplamak için yine FLUENT analizinden yararlanılmış-

2.3 Analiz

Bu bölümde VTOL’un yapısal ve CFD analizleri gerçekleşti-
rilmiştir. CFD analizlerden elde edilen basınç değerleri ya-
pısal analiz için yapısal model üzerine aktarılmıştır. VTOL 
etrafında oluşan basınç ve hız dağılımı Şekil 10’da göste-
rilmiştir. VTOL modeli dikdörtgensel bir kontrol hacmine 
alınmış ve akış bu kontrol hacmi içerisinde sağlanmıştır. 
Viskozite modeli k-omega türbülanslı olarak seçilmiştir. 
Analiz sonuçlarından yaralanarak uçağın 15m/s hıza sahip 
iken elde edilebilecek “lift” 12 kuvveti ve “drag”13 kuvvetleri 
bulunmuştur. Ayrıca uçağın ağırlık merkezi etrafında olu-
şan moment analizler sonucunda elde edilmiştir.

 
Şekil 8. Tasarım Çalışmalarının Sonucu Üstten Görünüm 
Farklı Açı

 Şekil 9. Tasarım Çalışmalarının Sonucu Üstten Görünüm

Şekil 10. VTOL Üzerinde Oluşan Hız ve Basınç Değerleri
 

 
Şekil 11. Kanat Gerilme ve Deformasyon Miktarı

12 Lift: Uçağa etki eden kaldırma kuvvetidir
13 Drag: Uçağa etki eden sürtünme kuvvetidir.

 Şekil 12. ANSYS Programında Modellenmiş Uçak Kanadı
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tır. Uçağın ağırlık ekseni etrafında oluşan moment değeri 
0.169578 N-m olarak bulunmuştur. Bu değer kuyrukta bu-
lunan kontrol yüzeyleri sayesinde kontrol edilebilir.

Uçak etrafında oluşan sürükleme kuvvetini azaltmak için 
kanat uçlarında oluşan girdap akımlarının azaltılması ge-
rekmektedir.

Statik yapısal analiz bittikten sonra aynı kanat üzerine 
“modal” (dinamik) analiz uygulanmıştır. Bu analizde 10 
farklı frekans değeri için analiz yapılıştır.

Tasarlanan “Wingletler” ANSYS programında FLUENT 
programında analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına 
göre kanat ucundaki girdap akımları azalarak winglet uç-
larına doğru ilerlemiştir. Kanatta oluşan kuvvetler normal 
kanatta oluşan sürüklenme ve kaldırma kuvveti değerleri 
olarak sırasıyla 6.34334 N ve 66.0555 N dır. Winglet olan 
kanatta oluşan sürükleme ve kaldırma kuvveti sırayla   
6.27425 N ve 73.962 N’ dur. 

Buradan anlaşıldığı gibi sürüklenme kuvvetinde hızın çok 
yüksek olmaması nedeniyle fazla bir artış gözlenmemiş-
tir. Ancak kaldırma kuvvetinde 7,9065 N değerinde bir 
artış gözlenmiştir. Elde edilen bu veriler ve “winglet” üre-
timinin yaratacağı zorluklar düşünülerek tasarımı uygun 
bulunmamıştır.

 
Şekil 13. FLUENT Analizinden Alınan Basınç Noktaları

Şekil 15. Wingletli Girdap Akımları

 Şekil 14. Kanat Burulma Modu

Mod Frekans(Hz)

1 30,912

2 125,43

3 152,18

4 163,76

5 173,31

6 191,48

7 193,48

8 210,35

9 249,49

10 262,08

Tablo 1. Kanat Üzerine Uygulanan Frekans Değerleri

 

 

Şekil 16. Wingletsiz Girdap Akımları
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2.4 Uçuş Kontrol Sistemi

Otopilot olarak GNSS14  GPS15,  hız sensörü, gerilim ve 
akım ölçüm modülü eklenebilen, yer istasyonu ile gerçek 
zamanlı iletişim kurabilen, önceden belirlenmiş bir uçuş 
planını takip edebilen, dahili IMU16’ya sahip olan VTOL 
konfigürasyonuna izin veren açık kaynaklı ve 300 g’dan 
hafif olması dolayısıyla Pixhawk 2.1 Cube seçilmiştir. Yer 
kontrol istasyonu olarak Mission Planner kullanılmıştır. 
Şekil 17’de aviyonik şema gösterilmiştir. Yer istasyonunda 
firmware17 olarak ArduPilot kullanılmıştır. 

Yer kontrol istasyonu ile VTOL noktadan noktaya ger-
çek zamanlı iletişimini kurmak için 433 MHz radio tele-
metri kullanılmıştır. Gerçekleştirilecek görevden dolayı 
VTOL’den anlık olarak görüntü almak gerekmektedir. Ak-
tarım için 5.8 GHz 48 kanallı verici-alıcı kullanılmıştır. RC18 

kumanda ile manuel uçuş/otonom uçuş, aileron, elevator 
kontrolü, uçuş modlarının göreve göre pilot komutlarıyla 
özelleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan testler sonucu 
alıcı ve verici taraftaki sinyal gücü, sinyal gürültüsü gibi 
verilerle beraber mesafesi 1200 metre olarak ölçülmüştür.

“MissionPlanner” üzerinden VTOL kontrolü; dikey kalkış 
için QSTABILIZE modu, kalktıktan sonra FBWA (Fly-By 
Wire A) modu ile sabit kanat uçuşu yapılacaktır. İniş aşa-
masında ise QRTL modu ile birlikte dikey iniş gerçekleş-
tirilecektir. Uçuş modlarında sınırları belirlemek, güvenli 

uçuşu desteklemek, uçuş esnasında hava aracının davra-
nışlarını kestirmek amacıyla kullanılan bazı parametreler 
aşağıda verilmiştir:

• “Q_FRAME_CLASS” parametresi değeri, hava aracı 
QUAD iskelete sahip olduğundan 1 seçilmiştir.

• “Q_FRAME_TYPE” ile birlikte VTAIL tipi seçilmiştir.

• “Q_TILT_MASK” parametresi ana mimariye göre hangi 
motorların tilt olacağı seçilmektedir.

• “Q_TILT_MAX” ile tilt servoların maksimum dönebile-
ceği konum ayarlanır ve derece cinsinden değer girilir.

• “Q_TILT_RATE_UP/DN” parametreleri ile birlikte tilt 
servoların yukarı ve aşağı dönme hızı değerleri girilir. 
Yukarı dönme hızı aşağıya göre yüksek olmalıdır.

• “ARSPD_FBW_MIN” ile uçak modunda stall hızı değeri 
girilmektedir. Bu parametre ile birlikte uçak modunda-
ki hız, stall hızının altına düşerse drone moduna geçiş 
sağlanır. 

• “ARSPD_FBW_MAX” ile uçak modundaki maksimum 
uçuş hızı değeri belirlenir.

2.5 Görev İdare Sistemi
Projenin renk segmentasyonundan bağımsız olması de-
rin öğrenme kullanılarak doğru bir kargo teslim alanı tes-
piti yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Projede kullanılan ve Şekil 18’da gösterilen GPU19 “NVIDIA 
Jetson Nano” dur. “64 – bit ARM CPU”, “128 CUDA çekir-
dekli Maxwell” mimarisi barındırmaktadır [4]. Düşük güç 
tüketimi ve portatif yapıda olması VTOL içi yerleşimi için 
ideal olmakla birlikte; derin öğrenme modeli için de is-
terleri sağlaması ile projedeki görev bilgisayarı görevini 
üstlenmektedir. 

Kargo teslim alanı tespit etme görevi için transfer lear-
ning adı verilen yöntem tercih edilmiştir. Daha önceden 
farklı bir problem için eğitilen bir modeli kendi problemi-
ne göre konfigüre edip kendi oluşturduğun dataset üze-
rinden eğitimin yapılması fikrine dayanmaktadır. Kullanı-
lan model SSD (“Single Shot Detector”) Mobilenet v2’dir. 
Yüksek çıkarım hızı, ezberleme (“overfitting”) azaltma ve 
yüksek doğruluk dolayısıyla tercih edilmiştir[5].

14 GNSS: GNSS: Küresel navigasyon uydu sistemidir. Uzaydan sinyaller yollayan ve bir kullanıcının Dünya’daki coğrafi konumunu belirlemek için küçük uyduları kullanan bir uydu navigasyo-
nu sistemi olarak tanımlanabilir.

15 GPS: En az dört GPS uydusunu görebilmeleri şartıyla coğrafi konum ve saat bilgisi sağlayan küresel uydu navigasyon sistemlerinden biridir.
16 IMU: Inertial Measurement Unit olarak adlandırılır. İçerisinde ivmeölçer jiroskop ve manyetometre bulunmaktadır.
17 Elektronik bileşenlere işlevlerini tam olarak nasıl yerine getireceklerini bildiren yazılımlardır.
18 RC: Radyo Kontrolcü kumanda olarak adlandırılır.
19 Grafik işlemlerini gerçekleştiren işlemci olarak adlandırılır.

 
 

Şekil 17. VTOL Aviyonik Şeması
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20 Eğitilmiş olan derin öğrenme modelinin uygulamada kullanılmadan önceki nihai dosya biçimidir.
21 Eğitilen modelin test edildiği program.
22 Tespit edilmek istenilen nesnenin modele tanıtılması için etiketleme işlemini sağlayan dikdörtgen içerisine alıp eğitme durumudur.
23 FPS: Frame Per Second/Saniyelik Görüntü Sayısı

Oluşturulan modelin eksiksiz bir şekilde “Jetson Nano” 
üzerinden çıkarım yapması sağlanır. Jetson Nano ise eği-
tilen model sonrası alınan “frozen graph”20 dosyasının 
oluşturulan “script” 21 aracılığıyla algılama işlemini yapar.

3. DENEYLER

3.1 Kargo Teslim Alanı Tespiti Adımları

Projede tespit edilecek tek nesne iniş alanı olarak adlan-
dırdığımız ve “H” harfi ile sembolleştirdiğimiz bir plat-
formdur. İnternet üzerinden ve başka bir drone aracılığıy-
la gerçek iniş alanı görselleri toplanmıştır.

3.1.1 Veri Toplama ve Arttırma
Elde edilen görselleri veri arttırma (“data augmentati-
on”) işlemine tabi tutarak görsellere gürültü ekleme, zo-
omlama, döndürme gibi işlemler uygulanarak veri sayısı 
1000’e yaklaştırılmıştır.

3.1.2 Veri Etiketleme
Bu işlemde elde edilen tüm verilerin “PASCALVOC” ölçütü 
ile insan tarafından elle belirlenmiş nesne koordinatları 
xml dosyasına kaydedilerek algoritma tarafından belirle-

necek koordinatlar için temel oluşturmaktadır.

3.1.3 TFRecord Dosyaları Oluşturma ve Eğitim İşlemi
Modelde “train” ve “test” adlı iki farklı veri dosyası bulun-
maktadır. Veriler 80 / 20 oranında ayrıştırılır. Eğitim “Ten-
sorflow”  üzerinden gerçekleşeceği için sistemin eğitim-
de dahil olacak verileri tanıyabilmesi gerekmektedir[6]. 
Önceki adımdaki oluşan xml dosyalarının sırasıyla test ve 
train diye ayrıldığı “.csv” formatına dönüştürme işlemin-
de, “train.record” ve “test.record”  dosyaları altında eğitim 
konfigürasyon dosyasında kullanılmak üzere uygun hale 
getirilmiştir.

“Transfer Learning” prensibiyle kullanılmış olan “SSD Mo-
bilenet v2” modelinde projeye göre güncellenen ayar-
ları bağlamında yaklaşık dört saatlik bir eğitim sonucu 
19000 adımlı ve 1,1 kayıp değeriyle model eğitimi ta-
mamlanmıştır.

3.1.4 Kargo Teslim Alanı Tespiti
Eğitim sonucu modelin “Jetson Nano” üzerinde çalıştırıla-
bilmesi için; “frozen inference graph” 21  dosyasını ve tek 
nesne olan “iniş_alani” nesnesini barındıran “labelmap”  
dosyasını bulundurması yeterlidir. VTOL’ün doğru iniş 
yapabilmesi için tahmin edilen kargo teslim alanı “bo-
unding box” 22  içerisine alınıp nesnenin orta noktasının 
çıktı olarak yazdırılması yapılmıştır. Şekil 20’de yukarıda 
anlatılan işlemlerinin gerçek bir kargo teslim alanı tespit 
çıktısı gösterilmektedir. “Jetson Nano” üzerinde çalıştırılan 
python scripti esnasında 6 ~ 7 FPS23 ve %80~%99 arasın-
da doğru çıkarımlar elde edilmiştir.

3.2 Gazebo Ortamı, Mavros Bağlantısı ve Dronekit ile 
Simülasyon Çalışmaları
VTOL’ün uçuş esnasındaki davranışlarını görebilmek için 

 

 
Şekil 18. NVIDIA Jetson Nano ve Raspberry Cam-v2

Şekil 19. Data Augmentation İşlemi

 

 

Şekil 20. Kargo Teslim Alanı Tespiti
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test ortamı oluşturulmuştur. Test ortamında üretilen 
VTOL ile birebir özelliklere sahip bir yapıda uçak bulun-
madığı için yapılan testler VTOL’ün de bir parçası olan 
döner kanat İHA üzerinde yapılmıştır. Test ortamı için 3D 
gelişmiş bir paket olan “Gazebo” kullanılmıştır. Uçuş esna-
sında VTOL’e komut vermek için de “DroneKit” kütüpha-
nesi kullanılmıştır.

“Gazebo”, “ROS”24 iskeleti bir programdır. Bu yazılım için 
oluşturulan her modelde düğüm noktaları mevcuttur ve 
“ROSTopic” ile bu düğüm noktaları kontrol edilir. Simülas-
yonda kontrol edilebilecek olan döner kanat İHA’dır. Bu 
araç üzerinde “Pixhawk” kullanılmıştır. Görevlerin otonom 
olması istendiği için bu ortam sayesinde VTOL üzerinde 
kırım gerçekleştirmeden yazılımsal olarak algoritmaların 
tamamı denenebilmektedir.

Kullanılan otopilot kartının haberleşme protokolü 
“MAVLink”tir. MAVLink” sayesinde otopilot kartının her 
parametresi değiştirilebilmektedir. Simülasyon ortamın-
daki aracın verileri “ROS” konuları aracılığı ile değiştiri-
lebildiği için bu eklenti sayesinde dışarıdan gönderilen 
“MAVLink” mesajları “ROS” konuları altında işlenebilir ve-
rilere dönüşebilmektedir.

Şekil 21’de görüldüğü üzere “Plugins” sekmesi altında “ar-
ducopter_plugin” bulunmaktadır. Bu eklenti sayesinde 
VTOL’ün yazılımsal olarak kontrol edileceği “Python” kü-
tüphanesi olan DroneKit tarafından “MAVLink” protokolü 
çerçevesinde simülasyon ortamına gönderilen mesajların 
“ROS” mesajlarına dönüşümü gerçekleştirilebilmektedir.
“Python” kütüphanesi olan “DroneKit” ile “MAVLink” me-

sajları otopilot kartlarına iletilebilmektedir. Bu kütüpha-
nenin barındırdığı birçok fonksiyon ile hava araçlarının 
her bir parametresi anlık olarak değiştirilebilmektedir.

4. ÜRETİM AŞAMALARI

Prototip üretiminin ilk aşamasında için ucuz ve işlenmesi 
kolay olan köpük malzemesi tercih edilmiştir. 12V verile-
rek ısıtılan bir tel ile kanat ve gövde kesimleri tamamlan-
mıştır. Kesilen bu parçalar karbon fiber borulardan oluşan 
iskeletle bileştirilmiştir. Yapılan bu çalışma Şekil 22’de gö-
rülmektedir.

Daha sonra Şekil 23’te görülen uçuş görevleri için tasar-
lanmış olan tilt ve yük bırakma mekanizmalarının mon-
tajları gerçekleştirilmiştir.

VTOL’un mekanik montajı bittikten sonra elektronik ak-
sam montajları ve kablolama işlemleri Şekil 23’te görül-
düğü gibi tamamlanmıştır[7].

5. SONUÇLAR
Kargo taşıma için insansız hava aracı projesi dahilinde 
yönlendirilmiş itki yeteneğine sahip prototip oluşturul-

 

 
Şekil 21. Simülasyon Çalışmaları Yapılan Hava Aracı

24 Robotik amaçlı projeler için kullanılan Robotik Operasyon Sistemidir.

 

 
Şekil 22. VTOL İskelet Yapısı ve Montaj Aşaması

 

 
Şekil 23. Tilt Mekanizması Montajı ve Kablolama İşlemi
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muştur. Uçuş gerçekleştirilmeden önce yapılan analiz ve 
simülasyonlar aracılığıyla uçağın farklı durumlar karşı-
sındaki tepkisi ölçülmüştür. Bu proje COVID-19 nedeniy-
le aksamaya giren taşıma aktivitelerini kolaylaştırabilir. 
Aynı zamanda askeri alanda tıbbı ve askeri techizat ta-
şıyabilme kabiliyetlerine sahiptir. Yük taşıma kapasitesi 
güç ve itki sistemlerinde konfigürasyonlar yapılarak art-
tırılabilir. 

6. TEŞEKKÜR

TÜBİTAK 2242 programında Marmara Bölgesi savunma 
sanayi alanında birinci olan projemizi destekleyen Türk 
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Şekil 24. VTOL Hedeflenen Nihai Tasarımı
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında 
2009 yılında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 
aldığı yetki ile, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” ve “Etüt Proje 
Eğitimleri” ni uygulamalı olarak vermektedir. MMO Uygu-
lamalı Eğitim Merkezimiz (UEM), Sanayi Mahallesi Çarşı 
Yapı Sitesi D:22 İzmit/KOCAELİ adresinde  2010 yılından 
bu yana, öncelikli olarak enerji eğitimleri olmak üzere ça-
lışmalarını yürütmektedir. 

ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİ

Enerji Yöneticisi eğitimleri; müfredata uygun olarak; ko-
nunun uzmanları eğitmenlerce teorik eğitim ve uygu-
lamalı eğitim üniteleri üzerinde gerçekleştirilen pratik 
uygulamalardan oluşmaktadır. Eğitim Ünitelerinde ger-
çekleştirilen uygulamalarda katılımcılar, verimsiz şartlar-
da ve verimli şartlarda çalıştırılan  proses ve ekipmanlar 
üzerinde, gerek sabit ölçüm cihazları gerekse taşınabilir 
ölçüm cihazları ile ölçüm yapmaktadır. Katılımcılar, ve-

rimsiz şartlarda ve verimli şartlarda çalıştırılarak alınan 
ölçüm değerleri ile teorik derslerde öğrenilen hesap me-
todolojilerini kullanarak verim artışı ve tasarruf potansi-
yelleri  hesaplayabilmektedirler. 

ETÜT PROJE EĞİTİMLERİ

Etüt Proje Eğitimlerinde ise; eğitim üniteleri üzerinde por-
tatif ölçüm cihazları ile ölçümler alınmakta;  sıcaklık, ba-
sınç, debi, baca gazı,  aydınlık şiddeti vb. ölçüm değerleri 
kullanılarak, verilen senaryolar doğrultusunda verimlilik 
artırıcı öneriler oluşturulmaktadır. Etüd Proje eğitimlerin-
de, çalışma gruplarına ayrılan katılımcılar, Basınçlı Hava, 
Buhar Kazanı,  Endüstriyel Fırın, Pompa, Fan, Soğutma ve 
Aydınlatma Ünitelerini; bir endüstriyel tesisin veya bir ti-
cari/hizmet binasının birimleri olarak kabul ederek, tüm 
hesaplama ve değerlendirmelerini, Enerji Kaynaklarının 
ve Enerjinin Kullanımında Verimliğin Artırılmasına Dair 
Yönetmelik kapsamında detayları tanımlanan, "Detaylı 
Etüt " ve "Verimlilik Artırıcı Proje" raporlarını hazırlayarak 

MMO UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ 
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Enerji Yöneticisi Eğitimleri

Etüt Proje Eğitimleri

eğitim sonunda sunumlarını gerçekleştirmektedirler. Su-
numlar ve hazırlanan raporlar eğitmenlerimizce değer-
lendirilmektedir. Örnek çalışmanın bir benzerini gerçek 
işletmelerde uygulayarak hazırladıkları bitirme ödevleri-
ni Eğitim merkezimize değerlendirilmek üzere gönder-
melerinin ardından, ödevi başarılı bulunan katılımcılar 
bakanlık tarafından açılan merkezi Etüt Proje sınavlarına 
girmeye hak kazanmaktadırlar. 

Uygulamalı Eğitim Merkezinde; Buhar Kazanı ve Buhar Te-
sisatları, Endüstriyel Fırın, Basınçlı Hava, Pompa Sistemleri, 
Havalandırma Sistemleri, Soğutma Sistemleri, Aydınlatma 
ve Kompanzasyon Sistemleri, Isıtma Tesisatları, üzerinde 
teorik ve uygulamalı eğitimler yürütülmekte, katılımcılar 
ile birlikte Isı Geri Kazanımlı Bina Havalandırma Tesisatları, 
Bina Konfor Şartlandırma Sistemleri, Isı Pompası, Güneş 
Enerjisi gibi sistemlerin incelemesi yapılabilmektedir.



41

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  OCAK 2021  www.mmo.org.tr  

Uygulamalı Eğitim Merkezinde tüm eğitim üniteleri ve-
rimsiz şartlarda çalıştırıldıktan sonra, enerji verimliliği iyi-
leştirme uygulamaları devreye alınarak kazançlar scada 
sistemi sayesinde bilgisayar kontrolü ile izlenebilmektedir.

ÖLÇÜM VE ANALİZ ÇALIŞMALARI

Uygulamalı Eğitim Merkezimiz bünyesinde İş Ekipmanla-
rının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
(RG.25 Nisan 2013)  çerçevesinde Enerji Verimliliği Ölçüm 
ve Analiz gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar;

• Bacagazı Ölçümü, 

• Fan Debi Ölçümü, 

• Yangın Pompası Performans Testi, 

• Yangın Tesisatı Periyodik  Kontrolü, 

• Basınç Ölçümü, 

• Ultrasonik Sıvı Debisi Ölçümü, 

• Devir Ölçümü, 

• Eksoz Ölçümü, 

• Enerji Analizörü Ölçümü, 

• Ultrasonik Basınçlı Gaz Debisi Ölçümü, 

• Sıcaklık Ölçümü, 

• Termal Kamera Ölçümü, 

• Enerji İçerikli Bilirkişilik Çalışmaları,  

• İş Hijyeni Yönetmeliği Kapsamında; 

• Gürültü Maruziyeti, 

• Gürültü Ölçümü, 

• Termal Konfor Ölçümü, 

• Titreşim Doz Ölçümü, 

• Ortam Toz Ölçümü, 

• Aydınlık Şiddeti Ölçümü, 

• Kişisel Toz Ölçümü, 

• Anlık Gaz Ölçümü dür.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda kullanılan ölçüm cihaz-
ları: 

 1. Portatif Enerji Analizörü

 2. Ultrasonik Sıvı Debimetresi

 3. Ultrasonik Gaz Debimetresi

 4. Hafıza Fonksiyonlu Dijital Manometre

 5. Termal Kamera

 6. Baca Gazı Analiz Cihazı

 7. Hava Kalitesi Ölçer

 8. Infrared Termometre

 9. Dijital Pitot Tüpü

 10. Infrared ve Temaslı Takometre

 11. Yüksek Yüzey Sıcaklığı Ölçüm Cihazı

 12. Yüksek Daldırma Tip Sıcaklık Ölçüm Cihazı

 13. Aydınlık Şiddeti Ölçüm Cihazı

 14. İletkenlik Ölçüm Cihazı

 15. İletkenlik ve Sertlik Ölçüm Cihazı

 16. Pervaneli Anemometre

 17. Sıcak Telli Anemometre

 18. Kondestop Kontrol Cihazı

BAKIM PERSONELİ UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ

İşletmelerde, bazı temel performans göstergelerinin 
oluşturulması, ölçülmesi ve iyileştirilmesi ile sistemlerin 
performansları yükseltilebilmektedir. Bu sebeple çalışan 
personelin niteliklerinin yükseltilmesi; bakım faaliyet-
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gun kalitede yapılması çok önemlidir. Eğitime katılan tek-
nik personele yönelik olarak teorik bilgi ve uygulamaların 
öğretilmesi amaçlanmıştır.

Eğitim ; TS EN 1591-4 ‘Cıvatalı Flanş Bağlantı Personeli’ 
esas ve koşullarını  içermektedir.

Cıvatalı Bağlantılarda Sıkılık Eğitimi-Temel Yetenek Seviye-
si  (Modül 1)

Cıvatalı Bağlantılarda Hidrolik Sıkma Ekipmanları Eğitimi 
Operatör Seviyesi  (Modül 2)

EMNİYET VANASI ( VENTİLİ ) BASINÇ AYARI, TEST VE 
RAPORLANDIRILMASI
Emniyet vanası açma, kapama basınçları ve kapama son-
rası kaçak testi ve kontrolleri yapılarak raporlandırılır.

lerinin ve sistemlerin iyileştirilmesi için çok önemlidir. 
Bakımcı Mühendislerin ve teknik elemanların eğitilmesi, 
bakıma yönelik teorik ve uygulamalı çalışmaların yapıl-
ması ülkemiz sanayisi için çok büyük önem taşımakta-
dır. Bu amaca hizmet için, Bakım Personeli Uygulamalı 
Eğitim Merkezimiz, 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle Sanayi 
Mahallesi Çarşı Yapı Sitesi D21 adresinde  faaliyetlerine 
başlamıştır.

CIVATALI BAĞLANTILARDA SIKILIK (TORKLAMA) 
EĞİTİM ÜNİTESİ   

Eğitimin Amacı
Ülkemiz sanayisinde bakım ve proje uygulamalarında 
flanşlı bağlantıların hazırlık, uygulama ve kalite kontrol 
aşamalarının, referans ve prosedürlerinin, standartlara uy-

Kaynak Eğitim Merkezi Makina Bakımcı Myk Sınav Alanı
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Akış-Seviye Göstergeleri                               Isı Değiştiricileri

 Pnömatik   Ünitesi                                                                                                            Doğalgaz Tesisatı

   Kondens Tankı                                                                                                 Yangın Tesisatı
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POMPALAR  (TEORİ – İŞLETME – BAKIM)

Eğitimin Amacı 
Bu eğitim ile ; işletmelerde proje, teknik kontrol, sözleşme, 
satın alma konularda faaliyet yürüten mühendis ve teknik 
personelin pompaların teorisi, temel hidrolik, mekanik 
kurallar, izometrik ve ölçülendirme, işletme ve bakım vb. 
konularda bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır. 

DÖNER EKİPMANLARDA KAPLİN AYARI

Eğitimin Amacı 
Makina hasarlarının neredeyse %50’si kaplin ayarsızlığın-
dan kaynaklanmaktadır. Ayarsız makinalar gözardı edil-
meyecek oranda maliyetlere sebep olmaktadır. Kaplin 
ayarı iyi yapılmayan makinalarda, rulman, kaplin hasarları 
artar, salmastralarda sızdırma problemleri yaşanır, motor 
arızaları sıklaşır ve enerji maliyetleri yükselir. Kaplin ayarı 
ile aşınmalar, plansız üretim duruşları ve gereksiz masraf-

ları aza indirilmektedir. Eğitimde bu konularda bilgilendir-
me amaçlanmaktadır.

RULMAN ve YATAKLAR
Eğitimin Amacı 
Katılımcılara rulman ve yatakların kullanım ve bakım tek-
nikleri, arıza arama becerisi konusunda bilgi ve beceri ka-
zandırılması amaçlanmıştır.

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Eğitimin Amacı 
Katılımcılara Statik veya döner ekipmanlardaki sızdırmaz-
lık sistemleri ,  kullanım ve bakım teknikleri konusunda 
bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmıştır.

KORUYUCU ve KESTİRİMCİ BAKIM

Eğitimin Amacı
İşletmeler makina ve donanıma büyük yatırımlar yapmak-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Emniyet Vanası Testi Ünitesi                                                LPG Yetkili Personel Eğitim Ünitesi                                                                               

Cıvatalı Bağlantılarda Sıkılık (Torklama) Eğitim Ünitesi   
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ta ve dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak iste-
mektedirler. Makina ve tesislerin arıza nedeniyle yaşanan  
duruşları veya kapasitelerinin altında çalışmaları, önemli 
kayıplara neden olmaktadır. Eğitimde katılımcıları bu ko-
nulara yönelik ilke ve yöntemler konularında bilgilendiril-
meleri hedeflenmiştir.

YAĞLAR ve YAĞLAMA TEKNİKLERİ
Eğitimin Amacı 
Makinalarda doğru yağ kullanımı ve yağlama tekniği hak-
kında bilgilendirmek amaçlanmıştır.

MEKANİK VİBRASYON EĞİTİMİ

Eğitim Amacı
Titreşim Teorisi , Veri Toplama ve Sinyal İşleme, Titreşim 
Analizi , Arıza Teşhisi konularında bilgilendirmek amaç-
lanmıştır.

AKTARMA ORGANLARI

Eğitimin Amacı 
Katılımcılara mekanik sistemlerdeki aktarma organları ve 
bakımları konusunda bilgi ve beceri kazandırılması amaç-
lanmıştır.

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ (KOMPRESÖRLER)

Eğitimin Amacı 
Basınçlı hava, üretim sektöründe sık kullanılan depolana-
bilir bir enerji türüdür. Ancak basınçlı hava pahalı bir ener-
jidir. 1 kw basınçlı hava üretmek için yaklaşık 7 kW enerji 
harcanması gerekir) Basınçlı hava sistemlerinin kalbini 
hava kompresörleri oluşturur. Eğitimde, katılımcıların ba-
sınçlı hava üretimi, kullanımı, kayıp ve kaçakları ve  enerji 
tasarrufu konularında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Eğitimin Amacı 
Katılımcıların endüstriyel soğutma yapan cihazlar, arı-
za teşhis, bakım, onarım konularında bilgilendirilmeleri 
amaçlanmaktadır. 

BUHAR TÜRBİNLERİ ve ÇEVRİMLERİ

Eğitimin Amacı 
Buhar türbinlerinden sorumlu çalışanların bilgilendiril-

mesine yönelik olarak temel ısı ve mekanik kurallar, buhar 
türbinlerinin işletilmesi ve bakımı, döner ekipmanlar, yan-
ma vb konularında bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır.

GAZ TÜRBİNLERİ ve ÇEVRİMLERİ

Eğitimin Amacı 
İşletmelerde bu alanda çalışanların, gaz türbinlerinin 
çalıştırılması, işletilmesi ve bakımı,  yanma, yanma sonu 
emisyonları ve etkileri konularında bilgilendirilmeleri 
amaçlanmıştır.

BUHAR  TESİSATLARI ve EKİPMANLARI, KONDENS 
TEKNİĞİ

Eğitimin Amacı 
Endüstriyel tesislerde buhar kazanlarından ve buhar elde-
sinden sorumlu teknik personelin, buhar üretimi, işletme-
ciliği ve enerji verimliliği konusunda bilgi sahibi olmaları 
amaçlanmaktadır. 

VANALAR

Eğitimin Amacı 
Endüstriyel işletmelerde Vanaların kullanılacağı devrede 
en iyi performansı en az masraf ile verebilmesi için doğru 
seçilmiş olması önemlidir. Katılımcıların akışkana yön ve-
ren bu ekipmanlar konusunda bilgilendirilmeleri amaç-
lanmaktadır.

EMNİYET VANALARI

Eğitimin Amacı 
Bir basınç emniyet vanası; işletmeleri ve ekipmanları yük-
sek basınç kaynaklı iş kazalarından korumak için tasarlan-
mıştır. Bu doğrultuda, basınç emniyet vanası bakım ve 
montajı; kurallara ve hazırlanmış standartlara uyum sağ-
layacak, eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.  

PNÖMATİK SİSTEMLER

Eğitimin Amacı 
Eğitimde, katılımcılara temel düzeyde pnömatik devre 
tasarımlarını anlamaları ve yorumlayabilmeleri, temel 
bakım ve arıza tespitlerini yapabilmeleri için gerekli bilgi-
lendirmenin yapılması amaçlanmaktadır.

HİDROLİK  SİSTEMLER

Eğitimin Amacı 
Eğitimde, katılımcılara temel düzeyde hidrolik devre tasa-
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rımlarını anlamaları ve yorumlayabilmeleri, temel bakım 
ve arıza tespitlerini yapabilmeleri için gerekli bilgilendir-
menin yapılması amaçlanmaktadır

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ (EŞANJÖRLER) (TİPLERİ, BAKIM 
ve TESTLERİ)

Eğitimin Amacı 
Endüstride ısı transferinin gerçekleştirilmesinde, yaygın 
olarak ısııtma, soğutma sistemlerinde, kimyasal proses-
lerde, güç santrallerinde kullanılan ısı değiştiricilerinin 
işletmesi, bakım ve testlerinde  görevli personelin bilgi-
lendirilmesi amaçlanmıştır.

ÖLÇME ve KONTROL

Eğitimin Amacı 
Üretim ve imalattan sorumlu mühendis teknik personelin 
standartlara uygun üretim ve ürün kontrolü yapabilme-
leri için mekanik ölçme yöntemleri, ölçü aletleri hakkın-
da temel bilgilerin ve gerekli niteliklerin kazandırılması 
amaçlanmıştır.  

TEMEL ELEKTRİK ve ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN BA-
KIMLARI

Eğitimin Amacı 
Bakımcı personelin temel elektrik sistemleri, bakım ve iş 
güvenliği bilgisine sahip olması amaçlanmaktadır.

OTOMATİK KONTROL 

Eğitimin Amacı 
Otomatik kontrollü tesisat ve ekipmanlarla çalışan ba-
kımcı personelin bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ / KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 
KULLANMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı 
Eğitimde; iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında, iş gü-
venliği performansının iyileştirilmesi, iş yerinin içinde 
bulunduğu durumu ortaya koymak, yüksek riskli /risk-
li işlerin tanımlanması ve güncel İş Sağlığı ve Güvenliği 
Mevzuatı temelinde gerekliliklerini yerine getirmek üzere 
bilgi verilecektir.

YANGINLA MÜCADELE ve YANGIN SÖNDÜRME SİS-
TEMLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı 
Yangına müdahale edecek söndürme ve kurtarma ekibi, 

olay yerini tahliye, yangının gelişimi, özelliği, yayılma hızı 
ve ilerleyişi, yangını oluşturan temel nedenler,  yangının  
meydana gelmemesi için gereken tedbirlerin alınması 
hakkında bilgilendirmek amaçlanmıştır.

BAKIM MÜHENDİSLERİNE VE TEKNİSYENLERİNE 
YÖNELİK OLARAK GELİŞTİRİLEN BAŞLICA EĞİTİM 
PROGRAMLARI 
• BAKIMIN TARİHÇESİ

• BAKIM YÖNETİM SİSTEMLERİ

• YASAL MEVZUAT VE SORUMLULUKLAR

• BAKIMDA İŞ GÜVENLİĞİ

• KESTİRİMCİ ve KORUYUCU BAKIM  

• BUHAR TÜRBİNİ VE ÇEVRİMİ

• GAZ TÜRBİNİ VE ÇEVRİMİ

• DÖNER EKİPMANLARDA KAPLİN AYARI

• MALZEME VE STANDARTLARI

• ÖLÇME VE KONTROL

• YAĞLAR VE YAĞLAMA TEKNİKLERİ

• AKTARMA ORGANLARI

• YATAKLAMALAR

• SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI 

• BAĞLANTI ELEMANLARI (SIKILIK-CİVATA VE TORKLA-
MA) 

• BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ

• PNÖMATİK SİSTEM VE ARIZALARI

• HİDROLİK SİSTEM VE ARIZALARI

• BUHAR TESİSATLARI VE  EKİPMANLARI, KONDENS 
TEKNİĞİ

• SOĞUTMA SİSTEMLERİ

• ISI DEĞİŞTİRİCİ TİPLERİ, BAKIM ve TESTLERİ

• TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRİK 

• SİSTEMLERİNİN BAKIMLARI

• OTOMATİK KONTROL

• BAKIMDA MALİYET ANALİZİ

• EMNİYET VANALARI VE TESTİ 

• LPG YETKİLİ PERSONEL VE ARA TEKNİK ELEMAN EĞİ-
TİMLERİ

• TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONA-
NIM KULLANIMI

• YANGINLA MÜCADELE VE YANGIN SÖNDÜRME 
SİSTEMLERİ
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1. GİRİŞ

Bu çalışma, Gazi Üniversitesi – TUSAŞ işbirliğinde Endüst-
ri Ürünleri Tasarımı Bölümü 4. Sınıf – mezuniyet projesi 
kapsamında yapılmıştır. Yürütülen proje bir tarım dronu 
ile ilgilidir.

Proje konusu belirlenirken dron tanımı tekrar yapılmış, 
tarım süreci aşamalandırılmış bu aşamalar dron tanımı ile 
ilişkilendirilmiş ve dronun görev tanımı yapılmıştır.

2. DRONUN GÖREV TANIMI 

2.1 Dron
Dron: İnsanlar için kirli, tehlikeli veya zaman-maliyet açı-
sından güç işleri tamamlamak, kimi zaman piyasada ke-

yif ürünü olarak nitelendirilebilecek alanda kendisine yer 
bulan insansız hava araçlarıdır.

2.2 Tarım Faaliyetleri

Tarım sürecinin aşamandırılması;

• Toprak hazırlığı

• Ekim öncesi tohum ilaçlama

• Gübreleme

• Ekim

• İlaçlama

• Sulama

• Yabancı ot kontrolü

• Hasat 
olarak belirlenmiştir.

TARIM DRONU VE EKİPMANLARI 
KAVRAMSAL TASARIMI
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2.3 Dron Görev Tanımı

Dron tanımı ve tarım faaliyetleri ilişkilendirmesinin ardın-
dan dronun görev tanımı yapılmıştır.
• Tohum ilaçlama
• Topraktaki su kontrolü
• İlaçlama
• Ürün sağlığı kontrolü
• Sulama

3. ÜRÜN TASARIMI
3.1 Süreç

Belirlenen kriterler doğrultusunda sıvı taşıma (ilaç-su), 
sıvı püskürtme ve kullanıcı ilişkisi konularına ağırlık veri-
lerek proje süreci yürütülmüştür. 

Çalışmada ilk olarak (Şekil 1) elastik yapıda olmak üze-
re sıvı haznesi, hazneyi taşıma görevindeki dron ve sıvı 

haznesine su dolumunu sağlayacak olan sistem üzerinde 
durulmuştur. 

Tarım alanında bulunacak olan sıvı dolum sistemi tarım 
alanına kurulmuş su iletim ekipmanları üzerinden sıvı 
haznesini doldurma görevine sahip. Hazneyi doldurmak 
için kullanılacak bir su pompası ile haznenin dolumunun 
sağlanması üzerine çalışmalar yürütülmüştür. 

3.2 Ürün Kararları
Yapılan araştırmalar, çizimler ve çalışmalar sonucunda 
dronun;
- Dron
- Sıvı taşıma tankı
- Tohum ilaçlama tankı
- Dron standı
- Sıvı tankı standı
olarak beş temel parçadan oluşmasına karar verilmiştir. 

Dron, tanımı gereği ses, görüntü, ürün taşımak için kul-
lanılan araçlardır ve buna uygun olarak tarım bölgesinin 
sulama/ilaçlama işlemlerine katılmak, bölgenin görün-
tüleri aktarmak görevlerini yerine getirmesi gözetilerek 
tasarlanmıştır. Belirtilen görevlere uygun termal algıla-
yıcılar ve kamerası mevcut olan dronun bölgeden aldığı 
görsel verileri, mahsul sağlığı ve yabancı ot kontrolü ile 
ilgili verileri kullanıcıya iletmesi hedeflenmektedir. 

Sıvı tankı; dron ile kenetlenmesini uçuş öncesinde sağla-
makta ve uçuş dışındaki zaman diliminde tarım bölgesin-
deki standında konumlanmaktadır. Tarım bölgesindeki 
stant üzerinden tankın su dolumu yapılmaktadır. Bunun-
la birlikte standın üzerinde bulunan monokristal güneş 
paneli ile Li-Po bataryanın dolumu yapılmaktadır. Söz 
konusu batarya dolum için sıvı tankı üzerinde tank yata-
ğında konumlandırılmakta ve uçuş öncesi sıvı tankından 
ayrılıp drona bağlanmaktadır.

Sıvı tankının bünyesinde püskürtme elemanları (polikar-
bonat borular, püskürtücü memeler), su pompası, dron 
ile kenetlenme birimi bulunmaktadır. Uçuş sırasındaki 
dengenin bozulmaması; tankın içerindeki sıvının dalga-
lanmasını en aza indirmek adına tankın içerisine ağırlık 
merkezi göze alınarak seperatörler yerleştirilmiştir. Bu 
seperatörlerin tabana yakın bölgelerdeki delikleri ile sıvı 
geçişi sağlanırken, seperatörlerin iç hacimdeki yüksekliği 
iç hacmin %90 ı olacak şekilde belirlenmiştir.

Sıvı tankı ile uçuş sırasında konumlanmada zedeleyici un-

 
Şekil 1. Çalışma Prensibi

 

Şekil 2.  Form Çalışması, Püskürtme Elemanları ve Ayaklar
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Sıvı tankının tarım bölgesinde konumlanacağı ve bölge-
ye kurulmuş tesisat ile su dolumu yapılacak olan yatağın 
zeminde sabitlenmesi için toprak altında kalacak olan 4 
tane ayağı mevcuttur. Söz konusu yatağın bu ayaklarla 
aynı şekilde toprak altında kalacak olan, toprağın su den-
gesini kontrol etmek için tansiyonometresi de mevcuttur. 
Tohum ilaçlama tankı; üzerine sıvı tankının eklenmesi ile 
buradaki püskürtme basıncından yararlanılarak tank içe-
risinde hava sirkülasyonu sağlanarak tohumların ilaçlan-
ması göreviyle ürün grubu içerisinde bulunmaktadır.

Dronun kontrolünün sağlandığı konsolda; başlatma düğ-
mesi(2), irtifa/güç kontrolü(8), yön kontrolü(6) ve kamera 
açısı kontrolü(7) olmak üzere üç stick; kamera ekranı - ha-
rita ekranı(3), dron – tohum tankı modu(5) olmak üzere 
mod seçenekleri tercihini sağlayan geçiş düğmeleri; pilin 
sadece dönüşe yetecek kadar enerji içerdiği durumda 
otomatik olarak başlayan ve kullanıcı tarafından da ge-

surları önlemek adına tankın zemin bölgesine belirli nok-
talara silikon pabuclar yerleştirilmiştir.

 

Şekil 3. Konsol Detayları

 

 

Şekil 4. Dron-Sıvı Tankı/ Dron-Dron Sandı Kenetlenmesi

 

 

Şekil 5. Apollo Kenetlenme Sistemi
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Okan Dinç1

Bu yazı ile beraber bir süre sizlerle beraber olacağız. Her 
yazımızda sizlerle TEHLİKE ONGÖRÜ yapacağız. Birçok 
mühendis arkadaşımın ilk defa karşılaştığı bir kelime. 
Aranızda çok azınız okulda “RELIABILTY” (Güvenilirlik) 
dersi aldı. Oysa tüm bölümler de tüm fakültelerde zorun-
lu olması gereken bir ders. Tehlike Öngörü bu dersin ana 
konusu. Bu serinin ilki BENI ETİKETLE.

Tüm yönetim sistemlerinde ilk koşul tanımdır. Tanımla-
ma yapmamak aslında internette kuyumcudan pırlanta 
bir set satın alıp, parayı ödeyip adres vermemeye benzer. 
Satın aldığımız her ürün ile birlikte bir etiket gelir aslında. 
Pazardan aldığımız meyvelerde, sebzelerde etiket yok-
tur yalnızca. Giysilerimizin yakasında, belinde, paçasında 
vardır. Elektronik cihazlarının yanında verirler kalınca bir 
doküman. Çoğumuz okumayız. Yazarken okumayı bece-
remeyenleri de gördü bu gözler.

Burada ele aldığımız etiketleme herhangi bir süreç akışı 
içerisindeki süreç etiketlemesi olacak. Süreç deyince aklı-
nıza hemen üretim geldiğini biliyorum. Hatalı olmasa da 
süreç, taşıma, satış, pazarlama, depolama içinde geçerli-
dir. Hatta tasarım, araştırma, geliştirme süreçleri içinde de 
son derece önemlidir. 

Gelin önce etiketleme yapmazsak başımıza neler gelir 
hangi tehlikeler var onlara bakalım. Dersimizin ana ko-
nusuna geri dönelim hep beraber TEHLİKE ÖNGÖRÜ 

yapalım. Etiket olmazsa başımıza neler gelir, bize neleri 
gösterir;

1) Vizyonsuz bir organizasyonu gösterir. Daha açık ifa-
de ile organizasyonun olmadığının göstergesidir. Her 
şeyi ben bilirim organizasyonu diyorum buna.

2) Çalışanlar arasında dengesiz iş yükünün habercisidir. 
Kimi çok çalışırken kimi yan gel yat Osman modelidir.

3) Yüksek hata oranı vardır.

4) Süreç karışıklıkları. Sac şekillendirmeden örnek vere-
yim. Şekillendirdiğiniz parçanın büküm yerinde delik 
açacaksanız önce parçayı büker sonra delik açarsınız. 
Sırayı karıştırırsanız, binlerce hatalı parça gereksiz 
stokla karşı karşıya kalırsınız.

5) Yönetilemeyen duruşlar yaşarsınız. 

6) Hedeflerinizi sahaya yansıtamazsınız.

7) Geciken teslimatlar olur. Müşterilerin siparişi Dursun’a 
mı verdik söylemleri ile karşı karşıya kalırsınız.

8) Süreçler arası bekleme artar.

9) İstenmeyen aşırı stoklar oluşur.

Sözün özü, çoğumuzun MUDA olarak bildiği 7 temel israf, 
etiketlemezsek oluşur.

Etiketlemenin nelere neden olabileceğini sanırım anla-
dık. Temel rolleri vardır. Öncelikli rolü bilgidir. Bilgi aslında 
her şeydir. Üretimin göstergesidir. Sıraya sokmak hizaya 

BENİ ETİKETLE
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dizmektir. Görsel kontrol için bir araçtır. Sorunları tanım-
lama aracıdır.

Bir etikette sadece ihtiyaç duyduğumuz zorunlu bilgiler 
olmalı. Boyutu elimiz kadar olmalı. Bir bakışta tüm bilgi-
leri görebilmeliyiz. Bilgilerin tamamı okunabilir olmalı. Ta-
nımlayıcı, akılda kalıcı kısa bir kod olmalı. Adı olmalı. Adet 

olmalı. Bulunduğu adres ve gideceği yer olmalı. Hadi ge-
lin örnek bir etiket görelim ve onun üzerinden konuşalım.

Evet son derece etkili bir etiket. En üstte etiketin kendi 
tanımı var yani etiketin adı. İkinci satır kolayca hafızamız 
da yer bulabilecek kısa bir kod ile başlıyor. Hemen bekle-
yeceği adres var ve kontrol noktası. Parça ile etiketi karşı-
laştırabileceğimiz basit bir işaret. Kalite sisteminde de işe 

yarar. Üçüncü satır tanım satırı, parçanın adı (aynı isimde 
birden fazla çeşit olabileceği için “parça no” diye tanım-
lama sistemi kullanırız.) ve bulunduğu kutunun tanımı. 
Tüm bu numaralandırma kodlama sistemi başlı başına 
ayrı bir yazı konusu. Son satır ise üretildiği hat, gideceği 
yer ve adetten ibaret. Ne kadar basit tasarlanış bir etiket 
değil mi? Sadece ve sadece ihtiyacımız olan tüm bilgiler 
var. Hepsi yeterince görünebilir büyüklükte. Bir bakışta 3 
saniye içinde tüm bilgileri görebiliyoruz. Buna 3 saniye 
kuralı deriz. Etikete baktığınızda 1001-1002-1003 diye sa-
yana kadar tüm bilgileri görebilmenizdir. 

Bir de etiketin rengi var tabii ki. Bu da kullanılan bir işaret 
ve tanımlama yöntemidir. Renklendirme de ayrı bir tehli-
ke öngörü ve yazı konusu olacak. Etiketlemenin çok çeşi-

di olabilir sizin amacınıza hizmet ettiği sürece. Bir örnek 
etiket daha inceleyelim. 

Taşımak, lojistik için kullandığımız bir etiket örneği. Tabii 
ki en üstte etiketin tanımı yer alıyor. Hemen altında koca-
man karakterler ile yer alan nereden alınacağı ve hafızada 
kalacak kısa kod yazıyor. Son satırda yine olmazsa olmaz-
larımız parça no, taşıma kutusu tipi ve adet yer alır. Arka 
yüzde kullanılabilir olduğu için gideceği adresi ve kontrol 
noktasını burada konumlandırabiliriz.

Tüm işletmemizi, mağazamızı, marketimizi, depomuzu 
bu etiketler ile yönetmek mümkündür. Hep birlikte ken-
di etiketlerimizi oluşturalım. Bir sonraki yazımız da başka 
bir tehlike öngörü konusunda görüşmek üzere. Sağlıklı 
kalın.
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Kullanım sırası ile ürün görev ve nitelikleri;

Dron; uçuş yapmadığı zaman diliminde muhafazasını 
sağlamak üzere tasarlanmış standın üzerinde konumlan-
maktadır.

Belirtilen stant aynı zamanda dronun keşif uçuşu süreci-
ne ayak olarak dahil olmaktadır.

rekli durumlarda kontrol edilmesini sağlayan otopilot-üs-
se dönüş(1) düğmesi, sulama/ilaçlama başlatma/bitirme 
düğmesi (4) bulunmaktadır. 

3.3 Araştırma ve Geliştirme – Analiz Aşamaları
Yapılan  analizlerde dronun yük (sıvı tankı) taşıma sırasın-
da kenetlenme noktasında oluşan kuvvetin ürün yapısına 
zarar vereceği görüldü ve çalışmalar bu alanda yoğunla-
şılmıştır. Kenetlenme sisteminin güçlü ve uçuş sırasında 
stabil olabilmesini sağlamak için, Apollo kenetlenme sis-
temi (Şekil 5) incelendi ve temelde buradakine benzer bir 
kenetlenme sistemi (Şekil 4) kullanılmıştır. 

Yapılan araştırmalar doğrultusunda pervane-motor çekiş 
gücü ile ilgili çekiş gücünün toplam yükün iki katı kadar 
olması gerektiği bilgisi edinilmiş ve pervane ölçüleri, mo-
tor gücü gibi değerler bu bilgiler ışığında belirlenmiştir. 

4. NİHAİ ÜRÜN

Ürün tasarım süreci sonunda ‘tarım ekipmanları’ olarak 
nitelendirilen ürün ailesini dron, sıvı tankı, konsol, tohum 
ilaçlama tankı, dron standı ve sıvı tankı yatağı oluştur-
maktadır.

 

 Şekil 6. Statik Analiz

 

Şekil 7. Analiz-2

 

 
Şekil 8. Dron ve Sıvı Tankı (uçuş)

 

 

Şekil 9. Sıvı Tankı ve Yatağı (Tarım Bölgesinde Toprak Üstü 
Görünümü)

 

 

Şekil 10. Sıvı Tankı Yatağı (topak altında kalan ayaklar ve 
tansiyonemetre ile birlikte görünümü)
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Sıvı tankına sabit elemanlar: püskürtme elemanları, dron-
sıvı tankı kenetlenme elemanı ve su pompasıdır.

Sıvı tankı kullanım dışındaki zaman diliminde tarım arazi-
sinde, özelleştirilmiş yatağında konumlanmakta ve tanka 
su dolumu burada, tarım arazisine yerleştirilmiş su tesi-
satı üzerinden yapılmaktadır. Söz konusu tank yatağının 
sahip olduğu monokristal güneş paneli ile dronun ve 
ekipmanlarının enerji ihtiyacı karşılanmakta olup batarya 
dolumu burada yapılmaktadır. 

Kullanıcının sulama/ilaçlama yapacağı zaman dronu 
standın üzerinden alması, sıvı tankına yerleştirmesi ön-
görülmektedir. 

Kullanıcı konsol üzerindeki güç butonuna bastığında  
dron-sıvı tankı kenetlenmesini sağlamakta, ardından 
uçuş başlatmakta ve keşif-sulama/ilaçlama işlemleri ger-
çekleştirilmektedir. 

5. PROJE EKİBİNİN KAZANIMLARI

“Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ile gerçekleştirdi-
ğimiz çalışmada kavramsal tasarım olarak ortaya çıkan 
Tarım Dronu, TUSAŞ’ın gelecek ürün portfolyosunda 
yer alabilecektir. Konsept tasarım çalışmasında uygula-
nan Endüstriyel Tasarım metodları ve kullanılan araçlar, 
TUSAŞ’ın  benzer ürünler için kullanacağı ürün geliştirme 
süreçlerine entegre edilebilecektir. Ayrıca süreç, Havacı-

lık ve Uzay Sanayisi’nde çalışabilecek yeni tasarımcıların, 
gerçekleştirilen işbirliği, tecrübe ve bilgi paylaşımı ile ye-
tişmesi için de faydalı olabilecektir.”

6. GELECEK ÇALIŞAMALAR

6.1 İyileştirme Önerileri

1) Dron: Süreç kapsamında mekanik tasarımının te-
mellerinin oluşturulduğu dron tasarımında söz ko-
nusu mekanik tasarımın detaylı ve analizlerle des-
teklenerek nihai hale getirilmesi hedeflenmektedir. 
Yapılan analizlerden hem mekanik tasarım hem de 
aerodinamik yapıya uygunluk ile ilgili alınacak veri-
ler doğrultusunda dron formu; oluşbilecek değişim-
lere müsaade edecek şekilde oluşturulmuş; kamera 
ve batarya ölçüleri standart ölçülere olup bu alan-
lardaki değişikliklere açık haldedir. Yapılacak olan 
analizler doğrultusunda değişime açık bir diğer 
unsur olan pervanelerin ölçüleri, ve dönüş-itiş kuv-
vetleri mevcut dronlardaki kuvvetler baz alınarak 
oluşturulmuş, ölçü olarak değişime ihtiyaç duymasa 
da yapı ve malzeme olarak revize edilebilir durum-
dadır. 

2) Konsol: Konsolun arayüzü kullanıcının aktif kulla-
nacağı baş parmaklarının taradığı alan baz alınarak 
oluşturulmuştur. Bu arayüzde bulunan her bir kont-
rol edici, kullanım sıklığı gözetilerek yerleştirilmiştir. 
Kullanıcı ile ilişkisi gözetilerek oluşturulan formun 
yine kullanıcı ilişkisine bağlı olarak yapılan çalışma-
lar ile revize edilebileceği; arayüzde kullanılan kont-
rol edici stick, mod geçişi sağlayan ve kullanıcının 
gerekli seçimleri yapacağı butonların yapısı da kul-
lanıcı ilişkisine bağlı olarak revize edilebileceği; ya-
pılacak olan analizlerde ve testlerde buton sayısının 
arttırılabileceği öngörülmektedir.

3) Sıvı tankı: Sıvı tankının iç hacmi 10 litre baz alınarak 
ölçüleri oluşturulmuş olup bataryanın tank üzerin-
de konumlanacağı alanlar belirlenmiştir. Batarya-
da veya sıvı tankına sabit su pompası kenetlenme 
elemanı gibi unsurlarda oluşacak değişiklikler sıvı 
tankında da karşılığını bulmalıdır. Yapılacak analiz-
lerden alınacak veriler doğrultusunda basınca bağlı 
sıvı püskürtme elemanlarında değişiklik yapılacak-
tır.

 

 

Şekil 11. Tohum İlaçlama Tankı
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4) Tohum ilaçlama tankı: Tohum ilaçlama tankı 1 kg 
buğday tohumunun hacmi baz alınarak tasarlan-
mıştır. Tohumların içeride oluşturulacak hava sir-
külasyonu ile ilaçlanması hedeflenmekte olup, söz 
konusu sirkülasyon hacmi tohum hacminin 10 katı 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Tohum ilaçlama tankı 
sıvı tankı ile birlikte çalışır durumda ve konsol yardı-
mı ile kontrolünün sağlanmasının öngörüldüğü bir 
senaryo üzerinden tasarımı tamamlanmıştır. Yapı-
lacak olan analiz ve testlerin ardından  gerek iç ha-
cim- sirkülasyon hacmi gerekse iç hacme bağlı ürün 
formunda değişiklikler yapılması gerekecektir. İç 
hacimdeki sirkülasyonun sıvı tankındaki püskürtme 
elemanlarında var olan püskürtme basıncı ile sağ-
lanacağı üzerine kurgulanmış olan sistemde, yine 
yapılacak testlerden alınan veriler ile bu basıncı art-
tırıcı elemanlar ve sistem ilavesi ile ürünün; tohum 
ilaçlama konusunda da yüksek verim elde etmesi 
sağlanabileceği öngörülmektedir.

6.2 Gelecek Çalışmalar

Tarım dronu ve dron ekipmanları çerçevesinde yürütülen 
projenin akademik anlamda devamlılığını sağlayacak; 

- Dron ile sulama/ilaçlama yapılacak zirai ürünler

- Zirai ürünlerin birim başına ihtiyacı olan su/ilaç ihti-
yaçları ve analizi

- Sinyalizasyon ile zirai ürün sağlığı kontrolü gibi konu-
larda çalışma genişletilebilir, dron ve ekipmanlarının 
üretimi sırasında yürütülecek olan söz konusu çalış-
malar ilgili hususların belirlenmesine yardımcı olabilir. 

Mezuniyet projesi kapsamında yürütülen proje; ilgili 
analizlerden (dayanım testleri, aerodinamik yapıya uy-
gunluk testleri vb.) edinilecek veriler ile yük miktarı/kal-
dırma gücü, enerji ihtiyacı tespiti/batarya kapasitesi gibi 
sonuçlara ulaşılacak ve mekanik tasarımı da tamamlan-
dıktan sonra üretime hazır hale getirilecektir.
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1 Makina Mühendisi, Yönetim Sistemleri Danışmanı - okandin@gmail.com

Okan Dinç1

Bu yazı ile beraber bir süre sizlerle beraber olacağız. Her 
yazımızda sizlerle TEHLİKE ONGÖRÜ yapacağız. Birçok 
mühendis arkadaşımın ilk defa karşılaştığı bir kelime. 
Aranızda çok azınız okulda “RELIABILTY” (Güvenilirlik) 
dersi aldı. Oysa tüm bölümler de tüm fakültelerde zorun-
lu olması gereken bir ders. Tehlike Öngörü bu dersin ana 
konusu. Bu serinin ilki BENI ETİKETLE.

Tüm yönetim sistemlerinde ilk koşul tanımdır. Tanımla-
ma yapmamak aslında internette kuyumcudan pırlanta 
bir set satın alıp, parayı ödeyip adres vermemeye benzer. 
Satın aldığımız her ürün ile birlikte bir etiket gelir aslında. 
Pazardan aldığımız meyvelerde, sebzelerde etiket yok-
tur yalnızca. Giysilerimizin yakasında, belinde, paçasında 
vardır. Elektronik cihazlarının yanında verirler kalınca bir 
doküman. Çoğumuz okumayız. Yazarken okumayı bece-
remeyenleri de gördü bu gözler.

Burada ele aldığımız etiketleme herhangi bir süreç akışı 
içerisindeki süreç etiketlemesi olacak. Süreç deyince aklı-
nıza hemen üretim geldiğini biliyorum. Hatalı olmasa da 
süreç, taşıma, satış, pazarlama, depolama içinde geçerli-
dir. Hatta tasarım, araştırma, geliştirme süreçleri içinde de 
son derece önemlidir. 

Gelin önce etiketleme yapmazsak başımıza neler gelir 
hangi tehlikeler var onlara bakalım. Dersimizin ana ko-
nusuna geri dönelim hep beraber TEHLİKE ÖNGÖRÜ 

yapalım. Etiket olmazsa başımıza neler gelir, bize neleri 
gösterir;

1) Vizyonsuz bir organizasyonu gösterir. Daha açık ifa-
de ile organizasyonun olmadığının göstergesidir. Her 
şeyi ben bilirim organizasyonu diyorum buna.

2) Çalışanlar arasında dengesiz iş yükünün habercisidir. 
Kimi çok çalışırken kimi yan gel yat Osman modelidir.

3) Yüksek hata oranı vardır.

4) Süreç karışıklıkları. Sac şekillendirmeden örnek vere-
yim. Şekillendirdiğiniz parçanın büküm yerinde delik 
açacaksanız önce parçayı büker sonra delik açarsınız. 
Sırayı karıştırırsanız, binlerce hatalı parça gereksiz 
stokla karşı karşıya kalırsınız.

5) Yönetilemeyen duruşlar yaşarsınız. 

6) Hedeflerinizi sahaya yansıtamazsınız.

7) Geciken teslimatlar olur. Müşterilerin siparişi Dursun’a 
mı verdik söylemleri ile karşı karşıya kalırsınız.

8) Süreçler arası bekleme artar.

9) İstenmeyen aşırı stoklar oluşur.

Sözün özü, çoğumuzun MUDA olarak bildiği 7 temel israf, 
etiketlemezsek oluşur.

Etiketlemenin nelere neden olabileceğini sanırım anla-
dık. Temel rolleri vardır. Öncelikli rolü bilgidir. Bilgi aslında 
her şeydir. Üretimin göstergesidir. Sıraya sokmak hizaya 

BENİ ETİKETLE
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dizmektir. Görsel kontrol için bir araçtır. Sorunları tanım-
lama aracıdır.

Bir etikette sadece ihtiyaç duyduğumuz zorunlu bilgiler 
olmalı. Boyutu elimiz kadar olmalı. Bir bakışta tüm bilgi-
leri görebilmeliyiz. Bilgilerin tamamı okunabilir olmalı. Ta-
nımlayıcı, akılda kalıcı kısa bir kod olmalı. Adı olmalı. Adet 

olmalı. Bulunduğu adres ve gideceği yer olmalı. Hadi ge-
lin örnek bir etiket görelim ve onun üzerinden konuşalım.

Evet son derece etkili bir etiket. En üstte etiketin kendi 
tanımı var yani etiketin adı. İkinci satır kolayca hafızamız 
da yer bulabilecek kısa bir kod ile başlıyor. Hemen bekle-
yeceği adres var ve kontrol noktası. Parça ile etiketi karşı-
laştırabileceğimiz basit bir işaret. Kalite sisteminde de işe 

yarar. Üçüncü satır tanım satırı, parçanın adı (aynı isimde 
birden fazla çeşit olabileceği için “parça no” diye tanım-
lama sistemi kullanırız.) ve bulunduğu kutunun tanımı. 
Tüm bu numaralandırma kodlama sistemi başlı başına 
ayrı bir yazı konusu. Son satır ise üretildiği hat, gideceği 
yer ve adetten ibaret. Ne kadar basit tasarlanış bir etiket 
değil mi? Sadece ve sadece ihtiyacımız olan tüm bilgiler 
var. Hepsi yeterince görünebilir büyüklükte. Bir bakışta 3 
saniye içinde tüm bilgileri görebiliyoruz. Buna 3 saniye 
kuralı deriz. Etikete baktığınızda 1001-1002-1003 diye sa-
yana kadar tüm bilgileri görebilmenizdir. 

Bir de etiketin rengi var tabii ki. Bu da kullanılan bir işaret 
ve tanımlama yöntemidir. Renklendirme de ayrı bir tehli-
ke öngörü ve yazı konusu olacak. Etiketlemenin çok çeşi-

di olabilir sizin amacınıza hizmet ettiği sürece. Bir örnek 
etiket daha inceleyelim. 

Taşımak, lojistik için kullandığımız bir etiket örneği. Tabii 
ki en üstte etiketin tanımı yer alıyor. Hemen altında koca-
man karakterler ile yer alan nereden alınacağı ve hafızada 
kalacak kısa kod yazıyor. Son satırda yine olmazsa olmaz-
larımız parça no, taşıma kutusu tipi ve adet yer alır. Arka 
yüzde kullanılabilir olduğu için gideceği adresi ve kontrol 
noktasını burada konumlandırabiliriz.

Tüm işletmemizi, mağazamızı, marketimizi, depomuzu 
bu etiketler ile yönetmek mümkündür. Hep birlikte ken-
di etiketlerimizi oluşturalım. Bir sonraki yazımız da başka 
bir tehlike öngörü konusunda görüşmek üzere. Sağlıklı 
kalın.
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Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eği-
tim Vakfı (ISKAV)’nın iklimlendirme sek-
tör dernekleri İZODER, DOSİDER, ESSİ-
AD, İSKİD, MTMD, POMSAD, TTMD ve 
SOSİAD’ın destekleriyle hazırladığı Sek-
törel İş Etik Kodları Kitapçığı yayımlandı. 
Toplumsal fayda doğrultusunda sürdü-
rülebilir bir iş hayatı için etik değerlere 
uygun davranılarak Türkiye iklimlendir-
me sektörünün ve şirketlerinin değerinin 
arttırılması amacıyla hazırlanan kitapçığın 
yayınlanmasının ardından, ISKAV tarafın-
dan sektör iş etik ilkeleri tüm firmaların 
imzasına açıldı. 

Sektörel İş Etik Kodları Kitapçığı’nda ik-
limlendirme sektörünün uyması beklenen 
genel ilkeler; Dürüstlük, Güvenilirlik, Sö-
zünü Tutmak, Sadakat, Adil Olmak, Baş-
kalarının Hakkını Korumak, Yasalara Karşı 
Saygılı Olmak, Vatandaşlık Sorumluluğu, 
En İyinin Peşinde Olmak, Üye Sorumlulu-
ğu, Yaptıklarının Hesabını Verebilmek ve 
Çevre Bilinci başlıkları altında belirlendi. 

Sektörel iş etik ilkelerini imzalamak iste-
yen firmalar, ISKAV (https://iskav.org.tr/) 
ile iletişime geçebilirler. 

İş ve inşaat makineleri sektörü, KOMATEK İş ve 
İnşaat Makina, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas 
Fuarı’nda dört yıl aradan sonra tekrar bir araya 
gelecek. En son 2017 Ankara’da yapılan ve çe-
şitli sebeplerle bir daha yapılamayan KOMATEK 
Fuarı’nın bu yıl, ANFAŞ Antalya Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 2-6 Haziran 2021 tarihlerinde tekrar 
yapılacağı duyuruldu. 

Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan KO-
MATEK 2017’de 1,557'sini yabancıların oluş-
turduğu, toplam 33,734 ziyaretçi, 5 günlük fuar 
süresince sunumu yapılan ürünleri inceleme fır-
satı bulmuştu ve toplam 22 ülkeden gelen 113'ü 
yabancı, 369 katılımcı firmanın sektör alıcılarına 
ürün ve hizmetlerinin tanıtımı sağlanmıştı.

Avrupa’nın 7’nci dünyanın ise 11’nci büyük iş 
makinaları pazarı olan Türkiye’yi sektör ile ilgili 
organizasyonlarda başarı ile temsil eden Tür-
kiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları 
Birliği (İMDER) KOMATEK 2021’in ana destekçisi 
konumunda. İş ve inşaat makinaları sektörünü 
temsil etmek üzere 2002 yılında kurulan İMDER 
sektörün yüzde 97’sini çatısı altında barındırı-
yor. İMDER; Hindistan’dan Çin’e, Japonya’dan 
Amerika’ya, Brezilya’dan Avrupa’ya, 
Endonezya’dan Afrika’ya ve Kore’ye kadar geniş 
bir coğrafyayı kapsayan uluslararası ortaklarıyla 
Türk iş makinaları sektörüne ve üyelerine değer 
katmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Etkinliklerin düzenleneceği ANFAŞ Fuar Ala-
nı donanımlı altyapısı, 30 000 m² net açık alanı 
ve 30 000 m² net kapalı alanı ile sektörün ge-
reksinimlerini karşılayacak modern bir merkez. 
ANFAŞ’ınn Antalya Havalimanı'na 3 km, şehir 
merkezine 15 km, Antalya Otogarı‛na 17 km 
uzaklıkta olması ve şehir girişi ana arteri üzerin-
de bulunması da, fuara ulaşım bakımından bü-
yük avantajlar sağlayacak.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılımcı olmak için 
https://komatek2020.com/ sitesini ziyaret edebi-
lirsiniz.

İklimlendirme Sektörü İş Etik 
Kodları Kitapçığı Yayımlandı

TRFMA Kurucu Başkanı Levent Alatlı, EuroFM Yönetimine Seçildi

Avrupa Tesis Yönetim Ağı (EuroFM) 10 Aralık 2020’de gerçekleştirdiği Genel Kurul 
toplantısında yönetim kurulunun yeni üyelerini seçti. Tesis Yönetim Derneği (TRFMA)  
Kurucu Başkanı Levent Alatlı, EuroFM ‘in 1 Şubat 2021’de görevi devralacak Yönetim 
Kurulu Üyeleri arasında yer alacak.

Son yıllarda hem dünyada, hem de ülkemizde giderek gelişen ve önem kazanan Tesis 
Yönetimi, sürekli büyüyen ve gelişen yapısıyla Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan 
sektörlerinden birisi olarak tanımlanıyor. 15 tesis yönetim firması tarafından sektörün 
ülkemizde tanıtılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, sektörde yöneticilik yapan, yö-
netim hizmeti veren kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla 2017 yılında kurulan 
TRFMA, aynı zamanda Avrupa'da tesis yönetiminde bilginin ilerlemesi ve uygulama, 
eğitim ve araştırmada uygulanması amacıyla 1993 yılında kurulan EuroFM’nin üye-
sidir. TRFMA Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Yurt Dışı İlişkiler Komitesi Başkanı Le-
vent Alatlı ve EuroFM’in yeni dönem yönetim kurulunu tebrik eder yeni görevlerinde 
başarılar dileriz. 

EuroFM yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri:
Levent Alatlı Türkiye Tesis Yönetim Derneği
Tuuli Jylhä Delft Teknoloji Üniversitesi
Natalie Hofman  FMN
Carmel Lindkvist  Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Pieter le Roux Rotterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

KOMATEK Dört Yıl Aradan Sonra 
Yapılacak
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Enerji Verimliliği Haftası 11-17 Ocak 2021 ta-
rihleri arasında kutlanacak. 2/5/2007 tarih ve 
26510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5627 
Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin 
etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji 
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün 
hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji 
kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verim-
liliğin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsam-
da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji 
Verimliliği ve Çevre Dairesi tarafından her yıl 
Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği 
Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Ba-
kanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu, Meslek Odaları ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği işbirliği ile çeşitli etkinlikler dü-
zenlenmektedir.

Bu yıl 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında kut-
lanacak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, 
Bakanlık tarafından yürütülen IPA13 / CS05 IPA 
2013 Projeleri Çıktılarının Görünürlüğü ve Yeni-
lenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında 
Kamu Farkındalığının Artırılması Projesi ile ha-
zırlanan Farkındalık Planı çerçevesinde “Aklınla 
Verimli Yaşa” mottosu ile etkinlikler gerçekleş-
tirilecek. 

Verimliliği Haftası Kutlanacak, 
Bu Yılın Mottosu: Aklınla Verimli 
Yaşa

Defence News dergisi, dünyada en fazla ciro yapan savunma sanayii şirketleri listesini 
açıkladı. Defence News Top 100 olarak adlandırılan listede 2020 yılında Türkiye’den 
7 firma yer aldı. ASELSAN, TUSAŞ, BMC, ROKETSAN, STM, FNSS ve HAVELSAN 
listede yer alan şirketler oldu.  

ASELSAN ilk 50’nin içine girerken, FNSS ve HAVELSAN da ilk kez listeye girdi. 
2012’ye kadar ASELSAN’ın yer aldığı bu listeye o yıl TUSAŞ da girmişti. 2017 yılında 
listeye ROKETSAN, 2018 yılında STM, 2019 yılında BMC ilk kez girdi. Bu yıl da FNSS 
ve HAVELSAN’ın eklenmesiyle dört yıl önce iki olan Türk firması sayısı yediye çıktı. 
Ayrıca Türkiye, firma sayısı açısından 7 firmayla ABD, Birleşik Krallık ve Çin’in ardın-
dan 4. sırada yer aldı.

ASELSAN listede geçen yılki konumunu 4 basamak yükselterek 52’nci sıradan 48’inci 
sıraya yükselirken, geçen yıl 69’uncu sırada yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
TUSAŞ 16 basamak birden yükselerek 53’üncülüğe yerleşti. Listede BMC 89’uncu, 
ROKETSAN 91’inci, STM ise 92’nci sırada yer aldı. Listeye bu yıl FNSS 98’inci sıradan, 
HAVELSAN ise 99’uncu sıradan ilk kez girdi.

İlk 100 listesinde yer alan Türk firmaların sıralaması:
48. Aselsan A.Ş
53. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
89. BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
91. Roketsan A.Ş.
92. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
98. FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
99. Havelsan A.Ş.

Defence News Top 100 listesinin tamamına https://people.defensenews.com/top-
100/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Savunma Sanayii İlk 100’de 7 Türk Firması Yer Aldı

2020’de en çok ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv endüstrisi oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2020 yılı Aralık ayında 2 milyar 799 milyon 28 bin dolarlık ihracata imza attı. Sektö-
rün 2020 toplamındaki ihracatı ise 25 milyar 548 milyon 566 bin dolara ulaştı. Otomotiv endüstrisi bu rakamla, bir önceki yıla göre ihracatındaki yüzde 
16,5'lik düşüşe karşın yine de 2020’de en fazla dış satım gerçekleştiren sektör oldu.

 Geçen yıl toplamındaki ihracat hacmi açısından otomotiv endüstrisini, 18 milyar 263 milyon 488 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyar 
143 milyon 441 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. İhracat artışı açısından geçen yıl, 2019'a göre ilk sırada yüzde 31,9 ile gemi ve yat sektörü 
yer aldı. Bu sektörü yüzde 20,8'le yaş meyve ve sebze, yüzde 8,8'le de meyve ve sebze mamulleri izledi.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 75,3'ünün gerçekleştirildiği sanayi grubunun dış satımı, 2020'de 2019'a göre yüzde 7,6 azalarak 127 milyar 645 
milyon 230 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,3 artışla 24 milyar 369 
milyon 143 bin dolarlık, yüzde 2,5'inin gerçekleştirildiği madencilik grubunda da yüzde 0,9 düşüşle 4 milyar 272 milyon 391 bin dolarlık dış satım yapıldı. 

Geçen yıl ihracatçıların en çok dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 14 milyar 422,9 milyon dolarla Almanya, 10 milyar 496,6 milyon dolarla Birleşik Krallık 
ve 8 milyar 859,3 milyon dolarla ABD olarak belirlendi. İhracatta ilk 20 ülkenin payı da geçen yıl yüzde 65,43'e ulaştı. Söz konusu ülkelere yapılan ihracat 
miktarı da 102 milyar 257 milyon 867 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.


