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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Mart 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

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 

Adana 25-26 Mart 2021

İzmir 30-31 Mart 2021

Trabzon 15-16 Mart 2021

Adana 13-14 Mart 2021

Trabzon 29-30 Mart 2021

Bursa 11-12 Mart 2021

Antalya 10-11 Mart 2021

Eskişehir 17-18 Mart  2021

Ankara 3-4 Mart 2021

Trabzon 8-9 Şubat 2021

Gaziantep 1-2 Mart 2021

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 
Gaziantep 22-24 Mart 2021

Denizli 6-8 Mart 2021

Şantiye Şefliği Adana 19-21 Mart 2021

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu 
Ankara 12-14 Mart 2021

Gaziantep 1-3 Mart 2021

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi 

Eskişehir 28-31 Mart 2021

Kayseri 16-19 Mart 2021

Kocaeli 16-19 Mart 2021

Bursa 11-14 Mart 2021

İzmir 9-12 Mart 2021

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü (Çevrimiçi) Gaziantep 15-18 Mart 2021

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Ankara 28-30 Mart 2021

Eskişehir 26-28 Mart 2021

Gaziantep 3-5 Mart 2021

Diyarbakır 2-4 Mart 2021

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu Gaziantep 8-11 Mart 2021

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi Ankara 15-26 Mart 2021
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Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu (Çevrimiçi) Ankara 15-18 Mart 2021

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 

Ankara 29-30 Mart 2021

Bursa 16-17 Mart 2021

Samsun 8-9 Mart 2021

Kayseri 4-5 Mart 2021

Adana 3-4 Mart 2021

Samsun 2-3 Mart 2021

Ankara 1-2 Mart 2021

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü) Kursu 
Ankara 15-16 Mart 2021

Adana 3-4 Mart 2021

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara 8-12 Mart 2021

Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi)    

LPG Dolum Tesisi Boşaltım Personeli Kursu Samsun 8-9 Mart 2021

Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu Ankara 1-5 Mart 2021

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme (Çevrimiçi Eğitim) Denizli 4-5 Mart 2021

Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu  Bursa 26-28 Mart 2021

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi 
Ankara 22-25 Mart 2021

Bursa 9-12 Mart 2021

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

İzmir 30-31 Mart 2021

Trabzon 29-30 Mart 2021

Adana 25-26 Mart 2021

Eskişehir 17-18 Mart  2021

Trabzon 15-16 Mart 2021

Adana 13-14 Mart 2021

Bursa 11-12 Mart 2021

Antalya 10-11 Mart 2021

Ankara 4-5 Mart 2021

Gaziantep 1-2 Mart 2021

Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu Eskişehir 5-8 Mart 2021

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi İstanbul 1 Mart 2021
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2021 yılı Mart sayısının konusu “Otomasyon / Yapay Zeka/ 
Robotik olarak belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış üç yazı, iki çeviri ve bir köşe 
yazısı ile birlikte Sanayi Analizleri, Haberler, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer 
verilmiştir.

Otomasyon / Yapay Zeka / Robotik bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Atalay Türkeş tarafından 
hazırlanan “Mekanik Tesisat Tasarımcıları İçin Otomasyonun Temelleri” başlıklı yazıdır. Yazıda, enerji ve-
rimliliğinin ekonomik ve sosyal etkileri, otomasyonun enerji verimliliğine katkısı ve mekanik tesisat 
tasarımı sırasında otomasyon bakış açısıyla düşünülmesi gereken noktalar anlatılmıştır.

Elif Salur, Sena Büyükbezirci, Batuhan Efe Bayramoğlu, Onurkan Karaca, Halit Ergezer tara-
fından hazırlanan “Çoklu Otonom İşbirlikçi Robotlar Kullanarak Yük Taşıma Prototipi” başlıklı ikinci 
yazıda, araçların içinde bulunduğu koşul ve olanaklar göz önünde bulundurularak; ana bir kontrol 
merkezinden yönetilebilen, kontrol merkezi ile haberleşebilen, kendi konumunu ve çalıştığı ortamı 
algılayabilen, istenilen görevleri tamamlayıp belirli bir hatta düzene girebilen, işbirlikçi olarak görev 
yapabilen bir prototip sistemin geliştirilmesi ve tasarlanması anlatılmıştır.

Otomasyon / Yapay Zeka / Robotik konulu sayımızın üçüncüsü Mıchael Abrams’ın yazısından 
çevrilen “Metal Yiyen Robotlar” dır. Yazıda, Pensilvanya Üniversitesi’nde ki araştırmacıların yapmış ol-
duğu çalışma, robotların güç sağlamak için metalle beslenmesi anlatılmıştır.

Murat Anıl Oral tarafından hazırlanan “Karanlık Fabrikalara Giden Yolda Otomasyon Adımları” baş-
lıklı dördüncü yazıda, insan işgücünün müdahalesinin ve insiyatifinin en aza indirildiği, tüm üretim 
süreçlerinin otomasyona bağlı bir ya da birden çok merkez tarafından yönetilen robot sistemleri 
tarafından ele alındığı bir üretim sistemi anlatılmıştır.

Otomasyon / Yapay Zeka / Robotik konulu sayımızın beşinci yazısı 24 Aralık 2020’de Japon Hükü-
meti resmi sayfasında yayımlanan bir yazı çevirisi olan “Covid 19 Test Robotları” başlıklı yazıdır. Yazıda, 
Covid 19 pandemisi tüm hızıyla devam ederken PCR testi konusunda sağlık çalışanlarının enfeksiyon 
riskinden korunduğu yenilikçi bir sistem robotik kol uygulamasından bahsedilmiştir.

Köşe bölümünde, Serdal Bahçe tarafından hazırlanan “Mühendis: Epik ve Trajik” başlıklı yazıda, mit-
ler konu edilmiş olup, mühendisin mitolojik değil, gerçek rolünü teşhis etmek anlatılmıştır.

Haber bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu’nun 20 Mart 2021 tarihli toplantısında kadına yönelik 
şiddetle mücadelede en önemli kazanımlardan biri olan İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile feshedilmesine yönelik “İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmeyeceğiz” başlıklı açıklamaya yer 
verilmiştir. 

Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri bölümünde Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan "Pande-
mide Üretim Yukarı, İstihdam ve Ücret Aşağı (68)” başlıklı yazı ile Mart ayı sektör haberlerine ve mühen-
dislerimize yönelik Mart 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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İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

DTürkiye’nin 11 Mayıs 2011'de 
imzalayan ilk devlet ve 24 
Kasım 2011'de kendi par-

lamentosunda onaylayan ilk ülke 
olduğu, kamuoyunda ”İstanbul Söz-
leşmesi” olarak bilinen, “Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşme-
si” 20 Mart 2021 gece yarısı 9 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 
3. Maddesi ile feshedilmiştir. Oysaki 
İstanbul Sözleşmesinin feshi ne hu-
kuksal ne de toplumsal olarak müm-
kündür.

İstanbul Sözleşmesi ciddi bir insan 
hakları ihlali olan, kadına yönelik 
şiddet ve ev içi şiddet sorununu en 
kapsamlı şekilde ele almakta ve taraf 
devletlere, ev içi şiddet (fiziksel, cin-
sel, psikolojik veya ekonomik), taciz 
amaçlı takip, tecavüz dahil, cinsel 

şiddet, cinsel taciz, zorla evlendirme, 
kadınların sünnet edilmesi, kürtaja 
zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama 
gibi durumlarda cezai veya hukuki 
yaptırımlar uygulanmasını zorunlu 
kılmaktadır.

Sözleşmenin dört temel ilkesi; “kadı-
na yönelik her türlü şiddetin ve ev içi 
şiddetin önlenmesi, şiddet mağdur-
larının korunması, suçların kovuştu-
rulması, suçluların cezalandırılması 
ve kadına karşı şiddet ile mücadele 
alanında bütüncül, eş güdümlü ve 
etkili işbirliği içeren politikaların ha-
yata geçirilmesidir”.

Sözleşmeyle birlikte taraflara ayrıca, 
ulusal anayasalarına veya ilgili diğer 
mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini 
dâhil etme ve bu ilkenin uygulanma-
sını sağlama, kadınlara karşı ayrımcı-
lığı yasaklama ve kadınlara karşı ay-
rımcılık yapan yasa ile uygulamaları 

yürürlükten kaldırma zorunluluğu 
getirilmektedir.

Sözleşmenin gereklerini yerine ge-
tirmek yerine sözleşmeden çekilme-
yi tercih eden siyasi iktidar kadına 
yönelik tüm şiddet ve cinayetlerin 
sorumlusudur. Hep söylediğimiz gibi 
tüm kadın cinayetleri politiktir.

Herkes bilsin ki, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği olarak kadınla-
rın yaşama hakkına sahip çıkacağız, 
kadına yönelik şiddete sessiz kalın-
masına, kazanılmış haklarının gasp 
edilmesine asla izin vermeyeceğiz…

#İstanbulSözleşmesiYaşatır

#İstanbulSözleşmesindenVazgeç-
meyeceğiz

#İstanbulSözleşmesiniUygula

#mücadelekazandırırvebizkazanaca
ğız.

TMMOB YÖNETİM KURULU

TMMOB Yönetim Kurulu, 20 Mart 
2020 tarihli toplantısında kadına 
yönelik şiddetle mücadelede 
en önemli kazanımlardan birisi 
olan İstanbul Sözleşmesi’nin 
Cumhurbaşkanı Kararı ile 

feshedilmesini değerlendirmiş 
ve aşağıdaki kararın kamuoyu ile 

paylaşılmasına karar vermiştir.
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PANDEMİDE ÜRETİM YUKARI, İSTİHDAM VE 
ÜCRET AŞAĞI (68)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 68'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018 sonrası sanayi üretimi patinaj yapıp yıllık büyümesi yüzde 1’in altında 
kalırken, 2020 yılında da zorlama etkenlerle yaratılan rüzgarla ancak yüzde 1,6 artış gösterebildi. Bunu, birim başına daha az 
saatte (daha az fiili istihdam ile)  gerçekleştiren sanayi, işgücünün iş yükünü de artırarak bunu gerçekleştirmiş oldu. Bu durum, 
“saatlik işgücü veriminin artması” olarak tezahür etti.

Ne var ki, bu bindirilen ağır yüke karşılık, birim üretim başına alınan nominal ücret, tüketici enflasyonu karşısında tutunamadı 
ve reel olarak yüzde 5 geriye düştü. Hesap, dolar fiyatı üstünden yapıldığında 2020’de yüzde 24 artan dolar fiyatı karşısında bi-
rim üretime düşen ücretteki reel gerileme yüzde 12’yi geçti. Bu da sanayinin su üstünde tutunmasının yükünün emek kesimi-
ne yıkıldığının, bölüşümde adaletsizliğin pandemi döneminde artırılarak emek aleyhine büyütüldüğünün göstergesi sayılır.

Sanayi üretimi, pandemi yılı 2020’de yüzde 1,6 artış göstermesine karşın, reel ücretlerin yüzde 5 küçülmesi, üretim-refah bü-
yümesinden ücretlilerin pay alması bir yana, bölüşümde yeni alım gücü kayıplarına uğradıklarını, yoksullaştıklarını gösteriyor. 

Bu göreli yoksullaşmanın başka bir fotoğrafı, “Gelire Göre GSYH” verilerinden de izlenebilir. GSYH pastasının  işgücü, işletme 
kârı ve vergi olarak nasıl paylaşıldığını gösteren bu seride, işgücünün payının gerilediği görülüyor. 

2020’de GSYH yüzde 1,8 büyürken, işgücünün GSYH’deki payı bir önceki yıla göre artmadı, 2019’da yüzde 31,3 olan işgücünün 
payı, 2020’de yüzde 29,4’e düştü. Geri kalanı ise işletme kârı ve vergi olarak paylaşıldı. Yani, yüzde 1,8 artış da olsa, artan re-
fahtan işgücü pay alamadı, tersine artan milli gelirden payı azaldı. Sanayi işgücü, toplam milli gelirden 2019’da yüzde 7,4 pay 
alırken 2020’de payı yüzde 7,1’e düştü.

Sanayi özelinde gözlenen, daha az istihdamla üretim eğilimi, işsizliğe yeni eklemeler yaptı. TÜİK, uzun süre direndiği geniş 
tanımlı işsizlik verilerini “atıl işgücü “ tanımıyla da olsa yayınlamaya başlayınca, yüzde 12-13 dolayında seyreden dar tanımlı 
işsizliğin gerçekte yüzde 30’u aştığı anlaşıldı. Bu, yine 4 milyon dolayında seyreden iş arayan işsiz sayısının,  yani dar tanımlı 
işsiz sayısının, gerçekte 10,7 milyona ulaştığını, dolayısıyla gerçek işsizlik fotoğrafının yüzde 60 oranında kamufle edildiğini de 
ortaya çıkardı. 

Özellikle kadınların işgücü piyasası dışına atılmaları gerçeği öne çıkıyor. Mart 2019-Kasım 2020 arası 20 ayda kadın istihda-
mında 9 milyon 100 binden 8 milyon 300 bine gerileme yaşandı. Bu, 800 bin net kadın istihdam kaybı anlamına geliyor. Tarım 
istihdamında ise kayıp yaklaşık 350 bin. Önemli olan tarım dışı sektörler. Ağırlıkla hizmetler olmak üzere istihdam kaybı 550 
bin. Bu dönemde iş arayan kadın sayısında da 380 bin azalma var. İşgücüne kadın katılım oranı 20 ay içinde 4,8 yüzde puan 
azaldı. Bu büyük kaybın ne zaman, nasıl telafi edileceği bilinmiyor. 
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sert düşüşlerini telafi ederek yıllık yüz-

de 1,6 artış ile 2020’yi kapadı.  Bu tır-

manışta, özellikle yılın ikinci yarısında 

izlenen düşük faiz ve genişlemeci para 

politikası etkili olup anlamlı iç talep 

yaratırken, Merkez Bankası rezervle-

rinin sıfırlanması pahasına bastırılmış 

döviz kuru politikası da sanayi üretimi-

nin artışında etkili oldu. Özetle, sanayi 

üretim endeksindeki yüzde 1,6’lık ar-

tış, sanayi katma değerinde yıllık yüz-

de 2’lik artışla örtüştü ve GSYH’nin yıl-

lık yüzde 1,8 büyümesinde sanayideki 

büyüme ana etken oldu denilebilir. 

Patinajdaki sanayi

2020 pandemi yılında sanayi, birçok 

ülkede göründüğünün tersine, zorla-

narak da olsa yüzde 1,6 artış göstermiş 

olsa da, özellikle Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018 son-

rası ciddi bir patinaj içinde. En son an-

lamlı büyümesini yüzde 9 ile 2017’de 

gösteren sanayi üretim endeksi, son 3 

yılda ortalama yüzde 0,8, yani yüzde 

1’in altında büyüyebildi.  

2015-2017 yıllarına ait 3 yılın ortalama 

büyümesi yüzde 6,2 olarak gerçekleş-

mişti. Dolayısıyla sanayide büyüme, 

son 3 yılda , önceki 3 yılın 6’da 1’ini bu-

lamamış durumda. 

Sanayide verimlilik

Sanayi üretiminin düzeyi kadar ne 

kadar sürede gerçekleştirildiği de 

önemlidir. Bu anlamda, çalışanların 

harcadığı saat miktarı esas alınır. Bu iki 

parametrenin, üretim endeksinin, çalı-

şılan saate bölünmesi ile “Saat başı ve-

rimlilik” bilgisine ulaşılır ve yıllara göre 

değişim, verimliliğin seyrini de ortaya 

koyar. 

Çalışılan saat,  çalışanların temel ücret 

ve maaşına konu olan normal çalışma 

süresi ne olursa olsun işyerinde fiilen 

çalışılan süredir. Ücret karşılığı olan ve 

olmayan fazla çalışma ve fazla süreler-

le çalışma süreleri, çalışılan saate dahil 

edilirken, yıllık izin, resmi tatil gibi üc-

reti ödendiği halde çalışılmayan süre-

ler çalışılan saatin dışında bırakılır.  

Çalışılan saat hesaplamasında, TÜİK 

tarafından yapılan Hanehalkı İşgücü 

Anketi’nden elde edilen kayıtlı ücretli 

çalışanların fiili çalışma saat verisi ile 

idari kayıtlara dayanan ücretli çalışan 

verisi kullanılmaktadır.

Sanayi üretim endeksi, yıllık çalışılan 

saate bölününce “Saatlik işgücü ve-

rimi” endeksi elde edilir. Bu endeks  

(2015=100)  olarak alındığında, pan-

demi yılında yüzde 8 gibi ciddi bir artış 

görülüyor. 2020’de sanayide daha az 

saat harcandığı, 2019’a göre yüzde 5,3 

daha az çalışıldığı halde, üretimin yüz-

de 1,6 artmış olması, verimlilik artışını 

yani işgücü verimliliğinin yüzde 8 art-

tığını gösteriyor. 

Muhtemelen bu sonuç, pandemi ne-

deniyle bir kısım işçilerin ücretsiz izne 

çıkartılışı ya da kısa çalışma ödeneği 

karşılığı geçici çıkarılmaları sonrası, 

elde kalan çalışanların iş yüklerini ağır-

laştırarak gerçekleştirildi. 

Sanayide birim ücretin 
seyri

Çalışılan saat ile saat başına üretim 

için işverenlerin harcadığı bedel ilişki-

si, “Birim üretim başına ücret” i veriyor. 

Ekonominin omurgasını oluşturan 

sanayide, pandeminin damgasını 

vurduğu 2020’de bile üretim artışının, 

yılın ikinci yarısında da olsa sürmesi 

dikkat çekti. Bunun etkisiyle Türkiye, 

2020 yılında Gayri Safi Hasıla (GSYH)sı 

yüzde 1,8 büyüdü. Türkiye,  Çin ile bir-

likte, G-20 ülkeleri arasında büyüyen 

ikinci ülke olmakla ayrıştı. 

GSYH’deki sanayi katma değeri ile, sa-

nayide aylık artışı ölçen Sanayi Üretim 

Endeksi (SÜE) büyük ölçüde örtüşü-

yor. SÜE hesabında kullanılan veriler 

Aylık Sanayi Üretim Soru Kağıdı’ndan 

elde edilen, işyerinde üretilen sana-

yi ürünlerinin parasal değeri  ve Gelir 

İdaresi Başkanlığı verilerinden hesap-

lanan ciro bilgilerinden oluşuyor. SÜE 

verileri ile istihdam ve ücret verileri bir 

araya getirilip ilişkilendirildiğinde, sa-

nayi üretimindeki artışın ya da sanayi 

katma değerindeki artışın, istihdam 

yaratmadığı, bölüşümü iyileştirmedi-

ği, tersine azaltılan istihdam ve düşü-

rülen reel gelirlerle gerçekleştiği görü-

lüyor. 

2020’de Sanayi

2020’nin ilk üç ayında “istim üstünde” 

görünen sanayi, pandeminin başla-

dığı Mart ikinci yarısında ve Nisan’da 

sert düşüş yaşadı. Nisan düşüşü ise 

yüzde 31’i bulduktan sonra Mayıs’ta 

da bir önceki yılın Mayıs ayına göre 

yüzde 20’ye yakın düşüş devam etti. 

Ancak, pandeminin “açılma” sına karar 

verildiği Haziran ayı ve sonrasında sa-

nayi üretimi tırmanışa geçti.  Özellikle 

Ağustos ve devam eden aylarda üre-

tim endeksi aylık ortalama yüzde 10’a 

yakın artışlar gösterdi. İkinci çeyreğin 
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Saat başına çalışmaya ödenen maliyet, 

yani resmi adıyla, “Saatlik İşgücü Mali-

yeti”, işveren tarafından ücretli çalışan 

istihdama ilişkin kazanç ve kazanç dışı 

işgücü maliyetini kapsar. Mesleki eği-

tim, işe alma, iş elbisesi maliyetleri gibi 

diğer işgücü maliyet kalemlerini kap-

samaz. 

Böyle bakıldığında, özellikle pandemi 

yılında birim üretim için daha az saat 

işgücü kullanan işverenin, işgücü için 

ayırdığı bütçe azalmamış ve nominal, 

yani enflasyondan arındırılmamış bi-

rim ücret, birim başına 2020’de yüzde 

8,7 artmış görünüyor. 

Ne var ki, 2020’de tüketici fiyat endeksi 

yüzde 15’e yakın artış gösterirken, bi-

rim ücretteki yüzde 8,7 artış, enflasyon 

ile baş edemedi ve sanayi işçileri birim 

sanayi ürünü üstünden aldıkları ücret-

te yüzde 5 içeri girdiler. Yani enflasyon 

karşısında alım güçleri 5 puan düştü. 

Son 10 yıl göz önüne alındığında sa-

nayide 2010-2020 arasında 5 yılda bi-

rim reel ücrette gerileme, kalan 5 yılda 

da artış görülüyor. En sert gerilemenin 

2017 yılında yüzde 8’e yakın olduğu, 

2019’da ise yüzde 8 artış yaşandığı an-

laşılıyor. 

Reel ücrette düşüş

İşbaşında kalabilen sanayi ücretlileri 

için şu söylenebilir. Hem iş yükleri art-

tı, birim üretimi daha az çalışan yerine 

getirmek zorunda kaldı; hem de birim 

başına aldıkları ücret, enflasyon ile baş 

edemedi ve birim başına ellerine ge-

çenin alım gücü, 2019 yılına göre yüz-

de 5 geriledi. 

Birim nominal (enflasyondan arındı-

rılmamış) ücret, TÜFE yerine, dolar en-

deksinden arındırıldığında, birim üc-

ret endeksindeki erimenin son yıllarda 

daha ağır olduğu görülebiliyor. 

Son 10 yılda ortalama yıllık yüzde 15 

artan dolar fiyatı karşısında birim no-

minal ücretin bazı yıllarda artışlarla 

baş edebildiği ama çoğunlukla dolar 

cinsinden geride kaldığı görülebiliyor. 

Pandemi yılında da dolar fiyatı yüzde 

24 artınca, nominal birim ücretteki ka-

yıp yüzde 12,3’ü buldu. 

İşgücüne yüklenerek 
yüzme

Özet olarak, özellikle Cumhurbaşkan-

lığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018 

sonrası sanayi üretimi patinaj yapıp 

fazla büyüyemezken, 2020 yılında da 

zorlama etkenlerle yaratılan rüzgar-

la ancak yüzde 1,6 artış gösterebildi. 

Bunu, birim başına daha az zamanda 

gerçekleştiren sanayi, fiilen çalışan iş-

gücünün iş yükünü de artırarak bunu 

gerçekleştirince, birim üretim başına 

verimlilik de artmış göründü. 

Ne var ki, bu bindirilen ağır yüke karşı-

lık, birim üretim başına alınan nominal 

ücret, tüketici enflasyonu karşısında 

tutunamadı ve reel olarak yüzde 5 

geriye düştü. Hesap, dolar fiyatı üs-

tünden yapıldığında 2020’de yüzde 

24 artan dolar fiyatı karşısında birim 

üretime düşen ücretteki reel gerileme 

yüzde 12’yi geçti. Bu da sanayinin su 

üstünde tutunmasının yükünün emek 

kesimine yıkıldığının, bölüşümde ada-

letsizliğin pandemi döneminde artırı-

larak emek aleyhine büyütüldüğünün 

göstergesi sayılır.

Sanayi üretim endeksi, pandemi yılı 

2020’de yüzde 1,6 artış göstermesine 

karşın, reel ücretlerin yüzde 5 küçül-

mesi, üretim-refah- büyümesinden 

ücretlilerin pay almak bir yana, bölü-

şümde yeni alım gücü kayıplarına uğ-

radığını, yoksullaştıklarını gösteriyor. 

Bu göreli yoksullaşmanın başka bir 

fotoğrafı, “Gelire Göre GSYH” verile-

rinden de izlenebilir. GSYH pastasının 

işgücü, işletme kârı ve vergi olarak 

nasıl paylaşıldığını gösteren bu seride, 

işgücünün payının gerilediği görülü-

yor. İşgücü payı, işletme, kurum tara-

fından çalışanın yaptığı iş karşılığında, 

ayni ve nakdi olarak ödenen toplam 

para olarak tanımlanıyor. Nakdi ya da 

ayni olarak ödenen maaş-ücretler ile 

işverenler tarafından çalışanlar adına 

ödenen sosyal güvenlik katkıları da bu 

toplama dahildir.

2020’de GSYH yüzde 1,6 büyürken, iş-

gücünün GSYH’daki payı bir önceki yıla 

göre artmadı, 2019’da yüzde 31,3 olan 

işgücünün payı, 2020’de yüzde 29,4’e 

düştü. Geri kalanı ise işletme kârı ve 

vergi olarak paylaşıldı. Yani, yüzde 1,6 

artış da olsa, artan refahtan işgücü pay 

alamadı, tersine artan milli gelirdeki 

payı azaldı. Sanayi işgücü, toplam milli 

gelirden 2019’da yüzde 7,4 pay alırken 

2020’de payı yüzde 7,1’e düştü.
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1 Elektrik-Elektronik Mühendisi, İstanbul, atalay.turkes@belimo.com.tr

MEKANİK TESISAT TASARIMCILARI 
İÇİN OTOMASYONUN TEMELLERİ

Atalay Türkeş 1

1. GİRİŞ

Otomasyon birçok sektörde olduğu gibi mekanik tesisat 
sektörünün de önemli parçalarından birisini oluşturur. Bu 
önem birçok faktöre dayanır. En önemli faktörler ise; has-
sas kontrolleri gerçekleştirebilmek, termal konfor şart-
larını sağlamak, enerji tüketimini azaltmak, sistem per-
formansını izlemek, cihazlarla ile ilgili sorunları önceden 
tespit etmek olarak sıralanabilir.

Bu yazıda konu üç ana başlıkta incelenmiştir. İlk bölümde 
enerji verimliliğinin ekonomik ve sosyal etkileri üzerinde 
durulacaktır. İkinci bölümde otomasyonun enerji verim-
liliğine katkısı ele alınacaktır. Son bölümde ise mekanik 

tesisat tasarımı sırasında otomasyon bakış açısıyla düşü-
nülmesi gereken noktalara değinilecektir.

2. OTOMASYON VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji verimliliğini iki yönden ele almak gerekir: Canlıların 
sağlığı ve ekonomi. 

Canlıların sağlığı ile enerji ilişkisi sera gazı salınımı ile 
başlar. Çünkü elektrik üretim yöntemlerinin bazılarında 
zararlı sera gazı salınır. Bu gazlar ise atmosferin ısınması-
na neden olur. Örneğin sanayileşmenin artmasıyla deniz 
suyu sıcaklığı son 40 yılda 1°C civarında arttı. Ayrıca, 2018 
itibariyle atmosferdeki CO2 yoğunluğu 400ppm’e çıktı. 
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CO2 artışına neden olan sektörlerin istatistiğine bakıldı-
ğında, dünyada elektrik üretim sektörünün ilk sırada yer 
aldığı görülmektedir. Bu da, ne kadar az elektrik üretme 
ihtiyacımız olur ise o kadar az sera gazı salınacağı anlamı-
na gelir. Türkiye’de de sera gazı emisyonları 20 yılda iki kat 
artmış. Enerji sektörü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
sera gazı salınımında başı çekmekte. Dünya şu anki hızla 
sanayileşir ve sera gazı salınımı sonucu atmosfer ve de-
nizler ısınmaya devam eder ise canlılıarın yaşam kalitesi 
gün geçtikçe azalacak ve bir süre sonra doğal afetlerin 

sonuçları insan yaşamını ciddi anlamda tehdit eder hale 
gelecektir

Enerjiye bağımlılık sadece sera gazı salınımı açısından de-
ğil ekonomimiz açısından da zararlıdır. 

Şekil 1'de göreceğimiz üzere bazı yıllarda yıllık cari açığı-
mız kadar enerji ithalatı gerçekleştirdik.

Bu durum tabi ki son kullanıcılara da yansıyor. Sanayideki 
fiyat artışları meskene göre çok daha fazla. 2018 Mart ile 

 

 Şekil 1. Türkiye 2013-2017 Cari Açık/Enerji İthalatı İlişkisi(Milyar$)

 

 
Şekil 2. Tüketici Tarifelerinin 2017 Sonuna Göre Artış Oranları
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2019 Mart arasında %72 artmış, sanayideki tüketici tari-
feleri. 

Peki binalar tüketilen enerjinin ne kadarından sorumlu?

Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan araştırmalar, bina-
ların dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık %40'ndan so-
rumlu olduğunu gösteriyor. HVAC sistemleri ise binaların 
tükettiği enerjinin %40 ından sorumlu. Avusturalya’da ya-
pılan bir araştırma da HVAC sistemlerinde en çok enerjiyi 
fanların tükettiğini gösteriyor. 

Bu verileri bir kenarda tutarak, Türkiye'nin enerji verimlili-
ği konusunda attığı adımlara bakalım.

Türkiye Paris Antlaşmasını onayladı ancak henüz mec-
listen geçiremedi. Ancak geçen yıl bir cumhurbaşkanlığı 
genelgesi yayınlandı; Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu 
üzerine. Sonrasında Enerji Bakanlığı sitesinde bir rehber 
yayınlandı. Bu uygulama rehberinde, otomasyon ile ilgili 
olarak; mahallerin belirli sıcaklıklarda tutulması ve izleme 
faaliyetleri için otomasyon yapılacağı belirtildi. 

Şekil 3. Bir Ofisin Enerji Tüketim Noktaları ve Enerji Tüketim Oranları       

Şekil 4. Avrupa'da Enerjinin Tüketildiği Alanlar
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Şekil 5. Kamu Binalarında Tasarruf Hedefleri ve Uygulama Rehberi

 

D C B A D C B A

4
4.1

0 Otomatik kontrol yok
1 Zaman programı
2 Varlık kontrolü

4.2
0 Aç-kapa kontrol
1 Değişken kontrol
2 Talep kontrolü

4.3
0 Koordinasyon yok
1 Koordinasyon

4.4
0 Sabit taze hava oranı/kontrolü
1 Zaman programı ile taze hava oran/debi kontrolü(düşük/yüksek)
2 Varlık tespiti ile taze hava oran/debi kontrolü(düşük/yüksek)
3 Değişken kontrol

4.5
0 Otomatik kontrol yok
1 Aç-kapa zaman kontrolü
2 Kademeli kontrol
3 Otomatik debi veya basınç kontrolü(Set değeri değiştirilerek)
4 Otomatik debi veya basınç kontrolü(Set değeri sabit)

İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA KONTROLÜ
Mahal seviyesinde üfleme debi kontrolü

Mahal sıcaklık kontrolü(tüm havalı sistemler)

Mahal sıcaklık kontrolü(Hava+su kombine sistemler)

Taze hava debi kontrolü

Klima santrali seviyesinde debi veya basınç kontrolü

Sınıf Tanımları
Konut Konut Dışı

OTOMATİK KONTROL

Şekil 6. EN15232 İklimlendirme ve Havalandırma Kontrolü Örnek Puanlama Tablosu

Avrupa ise halihazırda birliğe üye ülkeler için 2020 ye 
kadar 1990 yılına kıyasla %20 enerji tasarrufu planla-
mıştı. Buna bağlı olarak otomasyonun enerji verimliliği-
ne etkisini ölçmek için EN15232 standardını yayınladı. 
EN15232'den alınan puana bağlı olarak eu.bac adlı ku-
rum, otomasyon sisteminizi sertifikalandırıyor.

Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleri dünyadaki 
enerji tüketiminin yaklaşık %20 sinden sorumlu iken, bu 
alanda gerçekleştirilecek en küçük tasarruf sera gazı sa-
lınımının ve enerji tüketim maliyetlerinin azaltılmasında 
ciddi fayda sağlayacaktır. 
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3. OTOMASYONUN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE KATKISI

Otomasyon sistemleri sera gazı salınımı ve enerji tüketim 
maliyetlerinin azaltılması faydalarının elde edilmesi için 
önemli bir araç. Peki otomasyon sistemleri enerji verim-
liliğine nasıl katkı sağlar? 

Örneğin; otomasyon sistemlerinde sıcaklık, basınç, nem, 
entalpi değerlerini izlediğimiz Trend verileri ile geçmişe 
dönük sistem hatalarını ve yanlış set değerlerini tespit 
edebiliriz. Bu da doğrudan tasarruf demek. Bazı araştır-
malar soğutmadaki 1°C lik yanlış set değerinin %10 ekstra 
enerji tüketimi yaratacağını gösteriyor. 

      

 

Seviye Puan
AA 85-100
A 75-84
B 65-74
C 55-64
D 45-54
E 0-44

Şekil 7.  EN15232 ile Alınan Puanların Karşılık Geldiği 
Otomasyon Enerji Verimliliği Sınıfları

 

 

Şekil 8. Set Değeri Aralığının Enerji Tasarrufu İçin Genişletilmesi

Şekil 9. Trend Verisi (Geçmişe Dönük Birden Fazla Verinin Aynı Grafikte Gösterilmesi)
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Şekil 10. CO2 Seviyesine Göre Klima Santralindeki Fanın ve Taze 
Hava Damperinin Sıralı Oransal Kontrolü  

             

 

Şekil 11. Fan Optimizasyonu ile Fan Devir Kontrolü ve Fan Eğrisi Üzerinde Enerji Tasarrufu Gösterimi

perler veya fanlar CO2 bilgisine bağlı olarak kontrol edile-
rek, fan enerji tüketimi azaltılır. 

Yine kanaldaki statik basınç kontrolü ile mahaldeki debi 
değişikliklerine göre fan devrini ayarlayarak enerji ta-
sarrufu sağlayabiliriz. Daha iyi bir kontrol yöntemi ise 
VAV'lerin her birinden pozisyon ve debi bilgisi alarak en 
açık VAV'ye göre fanı sürmektir. Bu sisteme fan optimizer 
denir. Statik basınç kontrolüne göre ekstra %40’a kadar 
daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Klima santrallerinde kullanılan "Fark Entalpi Kontrolü" 
sayesinde geçiş mevsimlerinde dış havanın enerjisinin 
daha düşük olduğu durumlarda dönüş havası resirküle 
edilmeyerek soğutma grubu(Chiller) yükü azaltılmış olur.

Örnek Serbest Soğutma Senaryosu:

a)  Mahal havası sıcaklığı hesaplanan set değerinden 2°C 
yüksekse,

b)  Mahal havası sıcaklığı  belirli bir set değerinin altında 
değilse,

c)  Mahal havası sıcaklığı dış hava sıcaklığından 4°C dü-
şükse,

d)  Dış hava belirli bir sıcaklığın üstünde ise,

Sıcaklık kontrol döngüleri çalıştırılmaz

Yine otomasyon üzerinden yapabileceğiniz farklı zonlar 
için farklı zaman programları sayesinde sistemin kullanı-
cıdan bağımsız çalışması sağlanarak hataların önüne ge-
çilebilir. 

Özellikle ofis, okul, otel gibi kullanıcı miktarının sürekli 
değiştiği mahallerde varlık sensörü veya CO2 sensörü ile 
kişi sayısına göre taze hava debi miktarı değiştirilebilir. 

Varlık sensörü bilgisine göre aydınlatma miktarı değişti-
rilebilir. 

Karışım havalı klima santrallerinde veya VAV lerde dam-
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Şekil 12. Fark Basınç Anahtarı ile Filtrelerin Kirlilik Bilgisinin Alarm 
Olarak Alınması (Reaktif Bakım)

 

Şekil 13. Fark Basınç Sensörü ile Filtrelerin Kirlilik Bilgisinin Sürekli 
İzlenmesi  (Önleyici Bakım) 

ne zaman kirleneceğini tahmin ederek bakım programı 
yapılması sağlanır.

Kestirimci bakım konusuna örnek verecek olur isek: son 
zamanlarda makine öğrenmesi(machine learning) konu-
sunun daha çok hayatımıza girmesi otomasyon sistem-
lerinin bu teknolojiyi kullanmasını sağladı. Makine öğ-
renmesi kullanılarak set değerlerinin optimize edilmesi 
ve böylece enerji tüketiminin azaltılması bir kestirimci 
bakım örneğidir.

4. MEKANİK TESİSAT TASARIMI İÇİN OTOMASYON
Bu bölümde otomasyona, mekanik tesisat tasarımcıları 
gözünden bakacağız.

Mekanik tesisat tasarımcıları genelde otomasyon projele-
rini, birlikte çalıştıkları bazı otomasyon firmalarından des-
tek alarak hazırlarlar. Otomasyon firması mekanik projeyi 
aldıktan sonra otomasyon sistem seçimini yapar, projeci 
veya işveren temsilcisi ile tartışır ve keşif ile birlikte nokta 
listesi, prensip şemaları ve taslak senaryo belirlenir. Bura-
da dikkat edilmesi gereken kısım, işverenin beklentileri-
nin otomasyon projesine doğru yansıtılmasıdır. Bütçenin 
yanlış oluşturulması durumunda istenen sistemler kuru-
lamayabilir. 

Prensip şeması; mekanik sistemi ve otomasyon noktaları-
nı aynı resimde göstermek açısından önemlidir. Aşağıdaki 
şemada bir klima santrali prensip şeması görülmektedir. 
Plakalı ısı geri kazanım yapan bu klima santrali basit bir 
otomasyon sistemine sahiptir. Fanlar sabit debili, üfleme 
ve dönüşte sıcaklık sensörleri ısıtma ve soğutma vanala-
rı ve donma termostatı mevcuttur. Ayrıca giriş ve çıkışta 
damper motorları bulunmaktadır.  2 adet filtrede de fark 
basınç anahtarı bulunmaktadır. Fanlarda kayış koptu bil-
gisi almak için yine presostatlar mevcuttur.

Nokta listesi ise özellikle ihale aşamasında teklif veren 
diğer otomasyon firmalarının teklif vermesini kolaylaş-
tırarak şeffaf bir ihale ortamı sağlar. Ayrıca otomasyon 
panolarının detayı da nokta listesinde yer alır. Nokta lis-
tesinde, kullanılan otomasyon malzemelerini, noktaların 
tanımlarını ve tiplerini görebilirsiniz.

Otomasyon topolojisi, otomasyon sistemindeki seviye-
leri göstermek için kullanılır. Otomasyonda üç seviye 
bulunur. Yönetim, otomasyon ve saha seviyesi. Yönetim 

Vanalar kapatılır

Taze hava ve egzoz havası damper motorları tamamen 
açılır, resirkülasyon damper motoru tamamen kapatılır.

Fanlardan sonra en çok enerji tüketimi gerçekleştiren so-
ğutma grubu ve kazanların doğru otomasyon senaryosu 
ile çalıştırılması enerji tüketimi için yine kritik rol oynuyor. 

Otomasyon ve bakım ilişkisini üç ana başlıkta inceleye-
biliriz:

- Anlık bakım ("reactive maintanance"),
- Önleyici bakım ("preventive maintanance"),  
- Son olarak da kestirimci bakım ("predictive mainta-

nance"). 

Otomasyon bu üç konu için de elzem öneme sahiptir. 

Örneğin, reaktif bakımda filtrelerin kirlilik bilgisi presostat 
vasıtasıyla alınarak BMS üzerinden işletmeye bildirilir ve 
filtrenin değiştirilmesi sağlanarak fanlar üzerine düşecek 
ekstra fark basıncın önüne geçilir. 

Önleyici bakıma bir örnek verecek olursak, filtrelerde fark 
basınç sensörü yardımı ile filtreler tamamen kirlenmeden 
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Şekil 15. Klima Santrali Prensip Şeması

 
Şekil 14. Mekanik Tesisat Tasarımcıları Gözünden Otomasyon
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Tip-1, Sabit Debili Fan, Sıcaklık Kontrolü, Rotor,100% Taze

Tamburlu 100% Taze Havalı KS Malzeme ad
et

DI AI
/P

t
AI

/U
DO AO

Taze Hava Damper Motoru 1 1
Isı Geri Kazanım Rotor Arıza 1 1
Isı Geri Kazanım Rotor On-Off Kumanda 1 1
Isı Geri Kazanım Rotor Çalışma 1 1
Üfleme Havası Filtre Kirlilik Durumu 01APS-10U 1 1
Isıtma Vana Motoru 1 1
Soğutma Vana Motoru 1 1
Üfleme Fanı Arıza 1 1
Üfleme Fanı On-Off Kumanda 1 1
Üfleme Fanı MCC Auto/Manuel 1 1
Üfleme Fanı Kayış Durumu 01APS-10U 1 1
Üfleme Havası Sıcaklığı 01DT-1BN 1 1
Dönüş Havası Sıcaklığı 01DT-1BN 1 1
Egzoz Fanı Arıza 1 1
Egzoz Fanı On-Off Kumanda 1 1
Egzoz Fanı MCC Auto/Manuel 1 1
Egzoz Fanı Kayış Durumu 01APS-10U 1 1
Egzoz Havası Damper Motoru 1 1
Yangın Bilgisi 1 1
Acil Stop 1 1
Bakım Anahtarı 1 1

TOPLAM 12 2 0 5 2

Şekil 16. Klima Santrali Nokta Listesi

seviyesinde server, otomasyon seviyesinde panolar, saha 
seviyesinde sensör gibi saha elemanları bulunur.

Otomasyon topolojisi, bu günlerde saha elamanlarının 
doğrudan yönetim seviyesine ulaşması ile değişmekte-
dir. Örneğin şu anki teknolojide, damper motorları doğ-
rudan IP ile haberleşebilmektedir. Sektörde, önümüzdeki 
yıllarda kontrolörlerin bulunduğu seviyenin tamamen 
ortadan kalkacağı konuşulmaktadır. Bu durumda, kontro-
lörlerin sahip olduğu akıl, saha elemanlarına geçecektir. 

Otomasyon sistemini insandaki beyne benzetilirse dam-
per motoru ve vana motoru kaslara , sensörler gözlere, 
klima santrali de akciğere benzetilebilir.

Kontrol ekipmanı olan kontrolör, HVAC sistemlerinde 
DDC(Direct Digital Control) olarak adlandırılır. Otomas-
yon sisteminin beynidir. Tüm saha elemanları bir yöntem-
le DDC ile haberleşir. DDC'ler PLC'lerden birçok yönü ile 
farklıdır. En önemli farkları DDC'lerin HVAC sistemlerine 
özel üretilmiş olmasıdır. DDC’lerin hızları PLC'ler kadar 

 
Şekil 17. Otomasyon Topolojisi
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Şekil 18. Otomasyon Elemanları

 

 

 

 

 

 
Şekil 19. Sensör-Kontrolör-Saha Elemanı İlişkisi

 
Şekil 20. Variable Air Volume Box( Değişken Hava Debisi Kutusu)

yüksek olmak zorunda değildir. Ayrıca DDC programla-
mak PLC programlamaya göre çok daha kolaydır; çünkü 
HVAC sensaryoları DDC'nin programlama kütüphanesin-
de zaten yer almaktadır.

Damper motorları genelde klima santrallerinde veya reg-
laj damperlerinde farklı zonlara farklı debiler göndermek 
için kullanılır. En çok kullanıldığı alanlardan bir diğeri yan-
gın ve duman kontrol damperleridir. Otomasyon sistem-
leri yangın ve duman sistemleri ile mümkün olduğu ka-
dar iletişim kurmaz. Çünkü HVAC sistemleri her ne kadar 
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 Şekil 21. 3 yollu Kelebek Vana, Elektronik Basınçtan Bağımsız Vana, Mekanik Kombine Vana

 
Şekil 22. Kontrol Vanalarının Evrimi

bazı projelerde yangın sistemine destek verse de altyapı 
olarak yangın anında çalışması uygun değildir. 

Kontrol vanaları ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistem-
lerinde akışkan debisinin kontrolünde kullanılır. Klima 
santrallerinde, eşanjörlerde, Chiller, Kazan girişlerinde, 
tavandan serinletme (Chilled Beam) veya Fan coillerde 
kullanılır. HVAC sistemlerinde çeşitli kontrol vanaları kul-
lanılmaktadır. Ancak en çok kullanılan vanalar; basınçtan 
bağımsız kontrol vanaları, motorlu kelebek vanalar ve 3 
yollu basınca bağlı vanalardır.

Günümüzde kontrol vanaları sistemlerin ihtiyacına ve 

enerji verimliliğine göre hızlıca evriliyorlar.

Şu anki teknolojide bir kontrolör altyapısına sahip, IP ile 
haberleşen, akışkan debisi, sıcaklığı ve anlık çekilen gücü 
13 ay üzerine kaydeden, buluta veri aktarabilen; hatta 
Chiller’in düşük sıcaklık farkı (Low Delta-T) sendromuna 
girmesini engellemek adına serpantinin optimum çalış-
ma noktasını yapay zeka ile tespit edip sistemi tasarım 
debisinden farklı bir noktada çalıştıran akıllı vanalar dahi 
kullanılıyor.

Örneğin Şekil 23'deki grafik, akıllı bir vana ile elde edilen 
klima santrali serpantin eğrisidir.
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Şekil 23. Klima Santrali Serpantin Debi-Güç Eğrisi

 
Şekil 24. Sensör Fiziksel Bilgi-Sinyal İlişkisi

Sensörler mekanik bir bilgiyi elektronik bilgiye dönüştür-
mek için kullanılır.

Bazı sistemlerde izleme, bazı sistemlerde ise doğrudan 
kontrol için sensöre ihtiyaç duyarız.  Otomasyon sistem-
lerinde çeşitli sensörler bulunur. VOC (" volatile organic 
compound") sensörü uçucu organik gaz ölçümü için kul-
lanılır ve standart dışı gaz kullanılan endüstriyel tesisler-
de kullanılabilir.

Sensörlerin en önemlilerinden biri de pompaların fark 

basınç kontrolü için kullanılan fark basınç sensörüdür.  
Nasıl fanlarda üfleme kanalına göre statik basınç kont-
rolü yaparak enerji tasarrufu sağlıyor isek, pompalarda 
da fark basınç kontrolü yaparak pompanın ihtiyaç kadar 
debi göndermesini sağlarız. Şekil x'de verilen örnekte 
fark basınç sensörü yerleşiminin sisteminin verimine etki-
si görülmektedir. Kritik devreye yakın bir noktaya monte 
edilen fark basınç sensörü, sistemin çok daha verimli ça-
lışmasını sağlar.

Bir klima santralindeki sensör uygulamalarını görmek 
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Şekil 25. Sensör Tipleri

       

 

          

 
Şekil 26. Fark Basınç Sensörü Yerleşiminin Pompa Enerji Tüketimine Etkisi



24

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

 
Şekil 27. Klima Santralinde Sensör Yerleşimi

 

Şekil 28. Otomasyon Nokta Tipleri

adına Şekil X'deki şemadan faydalanabiliriz.

Nokta listesi hazırlamadan önce nokta tiplerini anlamak 
gerekir.  

Analog ve dijital olarak noktalar ikiye ayrılır ve DDC sayı-
ları bu noktalara göre belirlenir.Nokta listesinde belirtilen 

AO ve DO şeklindeki çıkışlar kontrol yöntemini belirtir.

Bazen de nokta listesinde belirli bir nokta bulunmaz an-
cak entegrasyon için adres adedi bulunur. Bunun nedeni 
entegrasyon sırasında bir kablo ile birden fazla verinin 
transfer edilebilmesidir.
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Şekil 29. Otomasyon Haberleşme Protokolleri

 

 

Şekil 31. Haberleşme Yöntemi ile Klima Santrali Otomasyon Kablolaması

Şekil 30. Geleneksel Yöntem ile Klima Santrali Otomasyon Kablolaması
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Şekil 32. Otomasyon Saha Elemanları ve Bulut İlişkisi

HVAC sistemleri arasındaki iletişimler farklı protokoller 
kullanarak sağlanır. Günümüzde BACnet kullanımının 
arttığını, Lonworks kullanımının ise azaldığını görmekte-
yiz. Ancak her protokolün kendi avantaj ve dezavantajları 
bulunmakta.

Analog iletişim ve entegrasyon ile sağlanan iletişim kar-
şılaştırılır ise temel fark kablolamadır. Bir diğer önemli 

fark ise entegrasyonda tek bir kablo ile birden fazla bilgi 
taşınabilmektedir. Her ne kadar entegrasyon maliyetle-
ri gün geçtikçe düşse de yetkin personele olan ihtiyaç, 
kullanıcıları entegrasyon konusunda düşündürmekte-
dir.

Bina Otomasyon Sistemleri, 90’ların ortasından itibaren 
yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ancak fonksiyonları gün 

   

 Şekil 33. Cep Telefonu ile Devreye Alma ve Verilerin İzlenmesi
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geçtikçe daha da gelişiyor. Özellikle bigisayarların ve 
mikroprosesörlerin gelişmesi, çok fazla verinin bir araya 
getirilmesini ve aynı anda yorumlanmasını mümkün kıl-
mıştır. Bugün kullanılan bina otomasyon sistemlerinde 
makine öğrenmesi teknolojisi kullanılarak enerji tüketi-
mi minimum düzeye indirilebiliyor. Enerji maliyetlerinin 
hızla artması önümüzdeki süreçte otomasyonu bir seçe-
nek değil zorunluluk olarak karşımıza çıkaracaktır. Günü-
müz otomasyon teknolojisinde veriler doğrudan bulutta 
depolanıyor ve orada analiz ediliyor.

Cep telefonlarımız sahada bizler için bir devreye alma 
aracı olarak yardımcı olabiliyor.Ya da ihtiyaç durumunda 
cep telefonunuz ile Trend(Geçmişe dönük veri akışı) veri-
lerini dahi inceleyebiliyorsunuz.

5. SONUÇ
5G teknolojisinin yaygınlaşması ile BMS dahil olmak üze-
re teknolojiyi kullanan tüm cihazlarda ciddi değişimler 
olacaktır. 5G teknolojisi ile artan veri hızı sayesinde birçok 
veriyi kullanarak sistemlerimizi daha optimum şartlarda 
çalıştırma şansımız olacak. O gün geldiğinde hazır olmak 
için verileri şimdiden doğru noktalardan alıp, kaydetmek 
gerekir. Unutmayalım ki ölçmediğimiz değeri kontrol 
edemeyiz.
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1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesi ile beraber otomatik yönlendir-
meli araçlar, endüstriyel ortamlarda kullanılmaya başlan-
mıştır. Üretim yoğunluğunun yüksek olduğu sektörlerde 
avantaj sağladığı için, gelecekte otomatik yönlendirmeli 
araçların daha fazla alanda etkin rol oynaması öngörül-
mektedir. Araçlar pek çok farklı görevi aynı anda gerçek-
leştirebilmeleri sayesinde öncelikle bulundukları çalışma 
alanının verimliliğini arttırmaları ve bunun paralelinde 
verdikleri hizmetler sonucu kullanımları gün geçtikçe 
artmaktadır. Genellikle yük taşıma amacı ile kullanılan 
bu sistemlerin asıl amacı doğru yükü istenilen lokasyo-
na uygun sürede güvenli bir şekilde taşımaktır. Güvenlik 
unsuru dikkate alınarak programlandığı için personel 
ve yapılar etrafında çalışabilir. Artan güvenlik olanakla-
rı ve sensörler sayesinde kaza veya tehlike durumu or-

tadan kalkarak operasyonel aksama en aza indirgenir. 
Otomatik yönlendirmeli araçlar 7/24 çalışma sistemi ile 
çalışırken insan üzerindeki iş yükünü en aza indirgen-
mesini sağlar. Bu çalışmada, araçların içinde bulunduğu 
koşul ve olanaklar göz önünde bulundurularak; ana bir 
kontrol merkezinden yönetilebilen, kontrol merkezi ile 
haberleşebilen, kendi konumunu ve çalıştığı ortamı al-
gılayabilen, istenen görevleri tamamlayıp belirli bir hat-
ta düzene girebilen, işbirlikçi olarak görev yapabilen bir 
prototip sistemin geliştirilmesi ve tasarlanması amaçlan-
mıştır. Bu amaç doğrultusunda sistemin benzetimi ya-
pılmış ve prototip üretilmiştir. Tasarlanan prototip çeşitli 
çalışma ortamlarına bütünleşebilir şekilde tasarlanmıştır. 
Araç, çalışacağı ortamda bulunan yayın kaynaklarından 
aldığı işaretlere göre konumunu otonom olarak belirle-
yebilmektedir. Araçlar merkezi bir kontrol bilgisayarı ta-
rafından yönetilmektedir. Kontrol merkezinden istenen 

ÇOKLU OTONOM İŞBİRLİKÇİ ROBOTLAR 
KULLANARAK YÜK TAŞIMA PROTOTİPİ
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belirlemesi ve yolda önüne çıkan yabancı cisimleri algıla-
yarak kendi yönelimi ve konumunu bilmesi gerekmekte-
dir [5]. Oluşturacağı rotada farklı cisimler ile karşılaşabile-
ceği gibi ortamda çalışan diğer araçlarla da karşılaşabilir 
ya da ortamdaki yükü aynı anda diğer araçlar da bulabilir. 
Bu durumda araçlar kontrol bilgisayarına geri bildirim 
vermeli ve sürekli haberleşme sağlamalıdır. Araçlar tam 
otonom çalışmalı ve kontrol bilgisayarı ile arasında hiçbir 
fiziksel kablolu bağlantı olmamalıdır [6]. Yükleri sıralamak 
için araçlar işbirliği içinde çalışmalıdır, sıra alanında birbir-
lerini kısıtlamamalı ve birbiriyle çarpışmamalıdır. Araçlar 
kutuları önceden tanımlanmış sırayla sıraya itmeli veya 
çekmelidir. Buna bağlı olarak sıra alanında bir araç bulu-
nuyorsa diğer araçlar onu beklemeli ve aralarında belirli 
bir düzene girmeleri gerekmektedir.

3. SİSTEM MİMARİSİ
Çalışmanın amacına ve çalışma prensibine uygun olacak 
şekilde sistem mimarisi oluşturulmuştur. Sistem mima-
risinde projenin tüm alt birimleri birbiriyle etkileşimde 
olacak şekilde bölümlere ayrılmıştır. Buradaki amaç, ana 
kontrol bilgisayarı ile diğer birimlerin arasındaki haber-
leşmenin ve alt birimlerin birbirleriyle olan etkileşimini 
göstermektir. Araçların geometrisine ve tasarımına uy-
gun olacak şekilde malzeme ve malzeme sayısı seçimi 
kararlaştırılmıştır.

29

görevler doğrultusunda, ortamda bulunan birden fazla 
yükü algılamaya çalışmaktadır. Belirtilen yüklerin hangi 
sırada aranacağı ve yerleştirileceği kontrol merkezinden 
tayin edilecektir. Yükleri aramaya başladığında takip etti-
ği yolda yönelimini çeşitli algoritmalar sayesinde gerçek-
leştirir. Bahsi geçen prototipler görev alanının neresinde 
olduklarını bilmeli, hedefe giderken izleyecekleri uygun 
yolu, yolda uğrayacakları dış etkiler ve çeşitli engeller 
karşısında gidecekleri yeni olası yolu belirlemektedir [1]. 
Engel algılama, anlık haritalandırma, yön değiştirme, rota 
üzerinde yük algıladığında aracın yavaşlaması ve hari-
talandırma yaparak yeni rota belirleyip harekete devam 
etmesi gibi aşamalar izlenmektedir [2]. Bu doğrultuda, 
uygun yönelimle ve yapacağı olası manevraları belirleyip, 
seçilen yöntemleri kullanarak ilerleyeceği yolu otonom 
bir şekilde bulur.

Prototip, belirlenen hedefe giderken kameradan gelen 
görüntüleri işleyerek değerlendirir, hedefe doğru yol 
alırken yolda tespit ettiklerini tanır [3]. İstenilen yüklerin 
özelliklerini görüntü işleme yardımıyla, kameradan alı-
nan bilgiler ile doğrular [4]. Araç, istenilen yükü bulduğu 
zaman bu bilgiyi kontrol merkezine bildirir. Bu bilgi saye-
sinde yeni görev atanır ya da ortamda çalışan diğer araç-
lara kontrol merkezinden bilgi aktarılır. Araçlar ve kontrol 
merkezi arasında haberleşme devamlı olarak sağlanmak-
tadır. Hedeflenen yük bulunduktan sonra, araç tarafından 
istenilen alana götürülür. Bu alanda araçlar belirli bir sıra-
da düzeni sağlarlar ve bu noktada araçların yönelimleri 
önem arz eder. Araçlar tek bir sıra halinde istenilen alan-
da hareket ederek birbirlerinin hareketlerini kısıtlamazlar. 
Tüm bu işlemler tanımlanan görevlerin sonuna kadar de-
vam etmektedir.

2. PROBLEM TANIMI
Çalışmanın amacı doğrultusunda, yükleri önceden ta-
nımlanmış sıraya göre yerleştirmek için birden çok oto-
nom araç tasarlanır. Tasarlanması hedeflenen araçlarla 
ilgili çeşitli problemler tanımlanmıştır. Araçların, çalışma 
alanın büyüklüğüne bağlı olarak yüklerin dağınık olması 
sonucunda araçlar istenilen yükleri zaman kaybı olma-
dan belirtilen görev tayinine göre bulmalıdır. Bu problem 
doğrultusunda yüklerin sırası görevden önce tanımlana-
caktır. Sonuç olarak yüklerin sırasını belirleyecek ve araç-
lara emir komutunu gönderecek bir kontrol bilgisayarı 
bulunmalıdır. Araçların araması gereken yüke göre bir yol 

Şekil 1. Temsili Çalışma Ortamı
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Şekil 2. Sistem Mimarisi

 

Şekil 3. Kontrol Bilgisayarı ve Araçların Haberleşmesi
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Sistem mimarisi, ana kontrol bilgisayarı ile sistemin çift 
yönlü haberleşme yaptığını göstermektedir. Bu durumun 
sonucu olarak kontrol bilgisayarına gelen bilgi akışı ikiye 
ayrılmıştır. Bilgi akışı zaman tabanlı algoritmalar ve olay 
tabanlı algoritmalardır. Bu algoritmalara; kontrol, enko-
der, konumlandırma, Dubin rotası ve görüntü işleme al-
goritmaları örnek verilebilir. Şekil 2 ve Şekil 3’te sistem 
mimarisi belirtilmiştir. 

4. ARAÇ MODELLEME
Yüklerin taşınması için forklift mekanizması tasarlan-
mıştır. Forklift mekanizması yükler algılandığında aktive 
edilmektedir [7]. Bu mekanizma, yükü bulunduğu yerden 
alıp otonom bir şekilde yükleme yapmaktadır. Hareketin 
sağlanması için servo motor kullanılmıştır. Araçlar Auto-
desk Inventor ortamında tasarlanmıştır.

Pil Ömrü: Hesaplamalar toplam çekilen akım miktarı göz 
önünde bulundurularak yapılmıştır.

                        
                                                (1) 

 
 (1)

Motor Hesaplamaları: Tekerlekli bir mobil robot için ge-
rekli tork, güç, akım hesaplamaları yapılmıştır.

Yukarıda gösterilen hesaplama sonuçlarına uygun batar-
ya ve motor seçimi yapılmıştır.

5. ALGORİTMALAR
MATLAB çalışma ortamı ile çeşitli algoritmalar, sistem-
lerin veri analizleri, matematik ve mühendislik hesapla-
malar gerçekleştirilir. Algoritma tasarımı, kod dizimi ve 
testi için esneklik sağlayarak işlevselliği artırır. Tasarlanan 
prototiplerin simülasyonu bu ortamda gerçekleştirilmiş-
tir. Grafik sistemi ile elde edilen çıktılar gözlemlenmiştir. 
Araçların kontrolcü tasarımı, enkoder, konumlandırma ve 

 

Şekil 4. Robot Mekanik Tasarım

Tablo 2. Motor Hesaplama Sonuçları

Sürtünme Kuvveti  5,817 N 

İvme  1,748 m/s2 

Tork  0,162 N.m 

Güç  9,26 W 

Akım  0,77 A 

 

Tablo 1. Batarya Ömrü

Pil Ömrü = 
       

    
                

Pil Ömrü = 0,16129 saat = 9,68 dakika 

 

 
Şekil 5. MATLAB/Simulink Kontrol Modellemesi
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Dubin rota algoritması MATLAB/Simulink ortamında ger-
çekleştirilmiştir.

5.1 Kontrol Algoritması

Kontrol algoritmasından alınan çeşitli geri bildirimler ile 
aracın pozisyon kontrolü sağlanmıştır. Aracın konumu-
nu kontrol etmek için denetçi kullanılmıştır. X ve Y po-
zisyonlarından alınan veriler, aracın kontrolcüsüne geri 
verilmiştir. 

Modellemede yönelim ve hız olarak iki girdi kullanılmıştır. 
Varılmak istenen hedef ve aracın o anki konumu arasın-
daki fark matematiksel olarak hesaplanmıştır. Kontrolcü 
izlenen yola bağlı olarak aracın tekerlek yönelim açısına 
karar verir ancak izlenecek yola farklı yöntemlerle karar 
verilir. Araç kontrolcüsü değişen çevresel etmenlere bağlı 
olarak parametreleri değiştirir.

5.2 Enkoder

Enkoderli motor, bağlı olduğu milin konumlarını ve geri 

bildirimlerini algılamaya yarayan, elektrik darbe sinyali 
üreten elektromekanik bir cihazdır. Aracın tekerleklerine 
takılı devir başına darbe yayan şaft kodlayıcılar bulun-
maktadır. Enkoder kodlayıcı aracın konumunu, darbe sa-
yısını, hızını veya yönünü belirlemek için kullanılır.

Çalışma ortamı göz önünde bulundurulduğunda GPS 
kullanamayacağı ve çizgi izlemeyeceği için aracın kendi 
konumunu ve yönelimini belirlemesi önem arz etmek-
tedir. Bu sebepten dolayı aracın üzerinde bulunan enko-
derden belirli zaman aralığında alınan darbe sayısı aracın 
son durumunu, ilk durumuna göre belirleyip hangi po-
zisyonda olduğu hakkında bilgi verir. Şekil 7’de enkoder 
modellemesi yapılmıştır.  

5.3 Konumlandırma

Odometri ile birlikte çok yönlü yöntem [8]  Kalman filt-
re [9] yardımı sayesinde kaynaştırılmış (fusion) ve aracın 
kendi konum bilgisini belirlemesine olanak sağlanmıştır. 
[10] Bu yöntem ile otonom bir aracın belirli, iki farklı duru-
munun arasındaki farkı ilk duruma göre kıyaslayarak kat 
ettiği yolu bulabilmesi için kullanılmıştır. Kapalı alanlar-
da çalışan araçlar yönelim ve pozisyon bilgisi için kendi 
iç donanımında bulunan algılayıcılara ihtiyaç duyarlar. 
Odometri algoritması, hareket algılayıcılardan gelen ve-
rileri kullanarak başlangıç konumuna göre konumdaki 
değişikliği tahmin etmek için kullanılmıştır. Aracın hare-
keti, tekerleklerin dönüş sayısı enkoderden gelen çıktıya 
göre mesafe tahmin edilmiştir. Aracın nerede olduğunu 
bulmak için belirli bir süre içinde iki tekerleğin kaç devir 
yaptığı hesaba katılmıştır. 

5.4 Dubin Rota Algoritması

Dubin rotası, farklı üç yol segmenti ile minimum yarıçaplı 
 

Şekil 6. Yönelim ve Konum Grafiği

 
Şekil 7. MATLAB/Simulink Enkoder Modellemesi
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tasına 270° yönelim ile araç en kısa yolunu ‘RSR’ yolu ola-
rak seçmiştir. Şekil 9’da aracın gittiği yol üzerindeki ara 
noktalar gösterilmiştir. 

5.5 Görüntü İşleme Algoritması

Araçların üzerinde sisteme uygun bütünleştirilmiş kame-
ralar yer almaktadır. Bu çalışmada, öncelikli olarak yükle-
rin konumuna ve renklerine göre ayırt edilebilir olması 
gerekmektedir. Bu doğrultuda MATLAB ortamında gö-
rüntü işleme algoritması oluşturulmuştur. Birçok açık kü-
tüphaneden yararlanılmıştır. Taşınacak yüklerin çalışma 
ortamında elde edilecek görüntülerine benzer görüntü-
lerle veri seti oluşturulmuştur. Yüklerin renklerinden algı-
lanması hedeflenmiştir. Bu kavram doğrulaması çalışması 
kapsamında verilen bir karardır, ancak farklı çalışma or-
tamlarında yüklerin ayırt edilmesi için farklı yöntemler 
kullanılabilir. Örneğin, araçları birbirinden ayırt etmek 
için oluşturulan karekod yöntemi aynı zamanda yükleri 
birbirinden ayırt etmek için de kullanılabilir.

Çalışmalarımızda RGB formatında görüntüler kullanılmış-
tır. Bunun amacı ise görüntünün rengini tespit etmektir. 
(Şekil 10). 

 
Şekil 9. Ara Nokta (Waypoint) Çıktısı

daireler ve düz çizgi parçaları oluşturarak teğetleri birleş-
tirip en kısa yolu belirlemektedir. Dubin rota algoritması, 
minimum uzunluğu bulmak için başlangıç ve bitiş koor-
dinatlarının yanı sıra yönlerini de öngörmektedir. Dubin 
rotası tekerlekli araçlar için en uygun yolun hesaplanma-
sında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem doğ-
rultusunda geometrik ve analitik hesaplamalar kullanıl-
maktadır.

Bu analitik denklemlerde x ve y aracın konumunu, θ açı-
sı ise aracın rotasını belirtmektedir. Araç V sabit hızında 
hareket ettiğinden dönüş hızı u ile sınırlıdır. Başlangıç 
ve bitiş noktaları göz önünde bulundurularak ilk ve son 
teğetler iki noktayı birleştiren en kısa yolu verir. Bu yol 
üzerindeki elde edilen çeşitli ara noktalar, aracın nerede 
olduğunu ve nereye gitmesi gerektiğini temsil eder. Farklı 
üç yol segmenti sağa dönüş (R), sola dönüş (L), düz sürüş 
(S) şeklindedir. En kısa yol her zaman altı türden oluşmak-
tadır: ‘LSL, RLR, LSR, LRL, RSR, RSL’[11].

Şekil 8’de görüldüğü gibi başlangıç noktası (0,0) ve 45° 
yönelim ile hedef noktası (10,-10) noktasına 45° yönelim 
ile araç mümkün olan en kısa yolunu ‘RSL’ yolu olarak seç-
miştir. Bulunduğu yerden (-20,20) noktasına 90° yönelim 
ile ‘LSR’ yolunu seçmiştir. Bitiş koordinatları (30,-15) nok-

 
Şekil 10. Kırmızı Renkli Nesnenin Tespiti

                      (2) 

                       (3) 

         (4) 

 

(2)

(3)

(4)

 
Şekil 8. Aracın İzlediği Rota
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Görüntünün rengini ayırt ettikten sonra köşelerinin elde 
edilmesi gerekmektedir. Köşelerini ayırt ederek cismin 
normal boyutuna göre kameraya olan uzaklığının tespit 
edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için Canny Kenar Bul-
ma Yöntemi kullanılmıştır (Şekil 11). 

Görüntünün uzunluk tespitinin yapılabilmesi için önce-
likle kenarları bulunur, daha sonra köşelerinin çizerek be-
lirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Hough Transform 
[12] komutu kullanılmaktadır (Şekil 12). Hough Transfrom 
hesaplanması için sistemde üç formül kullanılmaktadır. 
Bu formüller sayesinde hesaplanan değerlere göre yükün 
köşelerini çizgi halinde ayırt etmemiz sağlanmaktadır. 

 
                                              (5) 
 
                                        (6) 
 
       

        
                               (7) 

 

Sonuç olarak yükün kameraya olan uzaklığını bulabilmek 
için çizdirilmiş olan köşe çizgisinin uzunluğu piksel olarak 
hesaplanmıştır. Piksel değerinin, bir referans uzaklığına 
göre kameranın yüke yaklaştıkça piksel değerinin büyü-
mesi ve uzaklaştıkça piksel değerinin azalması ile kame-
ranın cisme yakınlaşıp yakınlaşmadığı bilgisi sisteme ak-
tarılır. Bu çalışmada örnek olarak verilen görüntüde (Şekil 
12) sarı ve kırmızı noktalar arasındaki mesafe piksel olarak 

80 pikseldir. Seçilmiş referans değerine göre kameraya 
olan uzaklığı ise 8 cm olarak hesaplanmıştır.  

Araç tanıma algoritması için özel karekodlar oluşturul-
muştur. Her bir araç için oluşturulan karekodlar okutul-
muştur. Algoritmaya uygun olarak Python kodu oluş-
turulmuştur. Okutulan karekod içerisine yerleştirilmiş 
bilgiler Python kodu çıktısı olarak alınmıştır. Araç şase ve 
forklift mekanizması 3B yazıcı kullanılarak üretilmiştir (Şe-
kil 13).Robotların üretimi için 1.75 mm PLA filament kul-
lanılmıştır. Daha pürüzsüz yüzey ve yüksek mekanik da-
yanım sağlamak amacıyla PLA filament tercih edilmiştir.

6. SONUÇ
Bu çalışmada, hızla gelişen sanayii alt yapılarında kulla-
nılabilecek, çoklu otonom araçların birlikte çalışabilirliği 
incelenmiştir. Düşük maliyetli ve küçük ölçekli otonom 
araçlarla oluşturulan prototip sistem kullanılarak kav-
ramın geliştirilmesine çalışılmaktadır.  Bu tür ürünler ile 
farklı sektörlerde pek çok görevi aynı anda gerçekleştire-
rek verimliliğin arttırılacağı açıktır. Günümüzde otonom 
araçlar pek çok fabrikada kullanılmaktadır. Endüstri 4.0 
ile birlikte birden fazla aracın bir arada insan faktörü ol-
madan tam otonom bir şekilde çalışması gerekeceği açık-
tır. Bu tip sistemler sayesinde verimlilik artışının yanı sıra 
oluşabilecek iş kazaları da minimuma indirilmiş olacaktır. 
Çalışmamızda araçların merkezi bir kontrol bilgisayarı 
tarafından yönlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. İncele-
nen konulardan en önemlileri taşınması istenen yükle-

 
Şekil 12. Görüntünün Kenar Uzunluğunun 
Bulunması

 
Şekil 13. 3 Boyutlu Yazıcı Çıktıları

 

Şekil 11. Görüntünün 
Çerçevesinin Oluşturulması
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rin konumlarının bilinmemesi, araçların hareketlerinin 
yol-izleyici vb. yapılarda olmaması ve işbirlikçi bir şekilde 
problemin ele alınması olarak sıralanabilir. İleriki çalışma-
larda merkezi olmayan yapılarla problemin çözümünün 
ele alınması hedeflenmektedir. 
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Mıchael Abrams2

 

METAL-YİYEN ROBOTLAR1

Pensilvanya Üniversitesi

Minik, kar-
m a ş ı k , 
y ü r ü -
yen, yu-

varlanan ve uçan 
robotlarımız, al-

gılama, polen 
yayma, taşıma 

ve casusluk 
yapma be-
cer i ler iy le 
dünyamızı 
d ö n ü ş t ü r -
me potansi-
yelini bün-
y e l e r i n d e 

barındırıyor. 
Fakat bir pri-

ze bağlantısı 
o lmadığında, 

son yıllarda or-
taya çıkarılan bu 

harikulade minik ro-
botların hiçbiri birkaç daki-

kadan uzun süre hareket etme, 
iletişim kurma veya veri toplama 

yetisine sahip değillerdir. Kısaca, güçleri 
yetmemektedir: Bataryalar çok ağırdır ve güneşten ya 

1 ASME tarafından "Mechanical Engineering" dergisinde Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan bu yazı Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir. 
2 Westfield, N.J.’de yerleşik bir teknoloji yazarıdır. 
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sürecinin aynısı. Burada, paslanmayı biz kontrol etmiş 
oluyoruz” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Geliştirilen bu robot, metali 100 mikron yani kabaca in-
san saç teli kalınlığı kadar aşındırmaktadır. Söz konusu 
metal, çöplükten gelen bir parçaysa sorun yok elbette. 
Pikul, "Ama bu bir bina ise muhtemelen metali tüket-
mesini istemeyeceksinizdir” demektedir.

Metal yiyiciler, sensöre gereksinimi veya veri toplama 
gereksinimi bulunan ve metalin olduğu her uygula-
mada derhal kullanım alanı bulacaktır. Trafik dur işa-
retlerinin etrafındaki kirlilik ölçücüleri veya nakliye 
konteynerleri içindeki veya üstündeki GPS izleyicileri 
hayal edin. Daha şimdiden Pikul ile birlikte çalışan li-
sans öğrencileri, dünyanın elektrikten yoksun bölgeleri 
için metalden aldığı enerji ile çalışan bir ışık kaynağı 
geliştirmiştir.

Gelecekte, teknoloji her boyuttan robot için daha fazla 
özerklik sağlayacaktır. Metal aranıp kendi kendilerini 
besleyebildikleri zaman daha bağımsız hale gelecekler 
ve daha kısa duraklama süresine ihtiyaç duyacaklar-
dır. Ayrıca, sadece metal bulunan ortamlarla da sınırlı 
kalmak zorunda olmayacaklar. Örneğin çiftçiler, robot 
işçilerinin bir yandan çalışırken öbür yandan tüketebil-
mesi için tarlalarına metal parçaları dağıtabileceklerdir. 
Robotlar, bataryanın ağırlığını taşımak ve şarj olmak 
için durmak zorunda kalmayacaklardır.

Pikul, "Ortalığa metal parçaları yerleştirin ki parçadan 
parçaya geçip bir yandan metali tüketirken öbür yan-
dan hiç şarj olmadan bütün bir tarlayı işleyebilecekler” 
demektedir. Tüketecekleri metal, bir robotun taşıyabi-
leceği herhangi bir bataryadan on kat daha enerji-yo-
ğundur.

Araştırmacı, "Gelecekte, işlem yaparken veya birşeyler 
teslim ederken robotların kullanabilecekleri otomat-
lar görebiliriz. Güçleri azalırken, şarj olmak için bir priz 
bulup şarj süresince boş boş oturmak yerine otomata 
gidecekler." ifadelerini kullanmıştır. 
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da rüzgardan enerji toplamaları da çok uzun süreler al-
maktadır.

Fakat şimdi robotlar güç sağlamak için yepyeni bir yola 
sahipler: beslenmek için metal aramak. Pensilvanya 
Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tam da böyle bir robot 
yarattı. Metal yüzeyler üzerinde  bir hidrojel sürerek or-
taya çıkan korozyondan robot elektrik elde etmektedir.

"Fikir için biyolojiden esinlendik,” diye açıklamada bu-
lunan Pensilvanya Üniversitesi makine mühendisliği ve 
uygulamalı makine bilimleri bölümü öğretim üyesi Ja-
mes Pikul, "Hayvanlar bunu hep yapmaktadır." demiş-
tir. Yani, çevreden yüksek enerjili kimyasal olgulardan 
enerji toplayarak, hareket etme ve diğer faaliyetleri için 
güce dönüştürmekteler.

Fakat kaslar yerine motorlar kullanıyorsanız, metal, gli-
kozdan daha iyi sonuç verir. "Bulunduğunuz ortamda 
metal varsa, batarya içinde tamamı paketlenmiş enerji 
yerine, bu ortamdan enerji toplamanız mümkündür."

Metal yiyen robotlarının kalbi, arkalarında, dört tekerli 
araçlarının çektiği römorklarında bulunabilir. Bu bir ka-
tod ile kapatılmış  bir hidrojeldir. Hidrojelden gelen su 
metali oksitlendirmekte, metalden katoda elektronlar 
göndermekte, fiilen metali bir anoda çevirmektedir. Su 
hidrojele metalden daha büyük güçle çekildiğinden, 
akım başlatacak kadar metalle etkileşime girmekte an-
cak döküntü bırakmamaktadır.

"Cevher-obur" robotlar için kimi metaller diğerlerin-
den daha besleyicidir. Pikul, "Alüminyum ve çinko eş-
değer yüksek kalorili yiyeceklerdir, demir de iyidir fakat 
daha az enerji-yoğundur." şeklinde açıklama yapmıştır.

Besin kaynakları ne olursa olsun, bir metal külçesinden 
enerji çekmek, söz konusu metali eskisi gibi bırakma-
maktadır. 

Fişsiz (Unplugged): Bu robot, ortamda metal aramak 
ve bulduğunda korozyona maruz bırakmak yoluyla 
güç  elde etmektedir.

Pikul, "Metali tüketiyoruz. Bu süreç metalin paslanması 
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Murat Anıl Oral1

1. GİRİŞ 
Herşeyden önce Karanlık Fabrika olgusunu tanımla-
makta yarar olduğunu düşünüyorum. Karanlık Fabri-
kalar, çok da kısa olmayan bir zamandan beri üzerinde 
konuşulan ancak son 10 yılda artık gerçekleşmeye baş-
layan bir üretim sistemini tanımlarlar. Karanlık Fabrika 
denildiğinde, gerçekten kapkaranlık, ışıklarının yanma-
dığı bir ortam tanımlanmamaktadır. Aslında kastedilen, 
insan işgücünün, müdahalesinin ve hatta inisiyatifinin 
en aza indirildiği, tüm üretim süreçlerinin otomasyona 
bağlı bir ya da birden çok merkez tarafından yönetilen 
robot sistemleri tarafından ele alındığı bir üretim siste-
midir.

2. SANAYİ DEVRİMLERİ 
Karanlık fabrikalara giden yolu anlayabilmek için biraz 
geçmişe giderek sanayinin bugüne gelen kadar geçtiği 

adımlara, diğer bir deyişle bilinen sanayi devrimlerine kı-
saca göz atmak gerekir.

Her bir sanayi devrimi, iş yapma (üretme) yöntemlerinin 
önemli ölçüde değiştiği ve bu değişikliklerin tüm sosyal 
hayatı da ciddi biçimde etkilediği süreçlerdir.

Birinci Sanayi Devriminin başlangıç tarihi olarak 18. yy'ın 
ikinci yarısı ve başlangıç yeri olarak da İngiltere gösteri-
lir. Bu bilgi büyük oranda doğru olmakla beraber aslında 
sanayi devrimini, anlık bir değişim olmaktan ziyade daha 
çok bir süreç olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. 

Şöyle ki, Birinci Sanayi Devrimini ateşleyen başlıca unsur, 
hareketin, insan gücü ya da doğal kuvvetler dışında daha 
otomatik, sürekli ve yüksek kuvvet oluşturacak şekilde 
buhar gücü ve akışkan gücü ile elde edilmiş olmasıdır. 
Ayrıca, kimyasal üretim yöntemleri ve demir-çelik üretim 
tekniklerinde de ani bir değişim yaşandı.

KARANLIK FABRİKALARA GİDEN YOLDA 
OTOMASYON ADIMLARI
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iyi adlandıran jargon "mekanizasyon" 
olacaktır.

Sanayi devrimi ile insanların hayatla-
rında farklı alanlarda marjinal değişik-
likler oldu

Sosyolojik olarak bakıldığında, ilk ola-
rak işçi sınıfı kavramı ortaya çıktı.

Yüksek talebe karşılık vermek için olu-
şan hızlı üretimin sonucunda çevre 
kirliliği kavramı ortaya çıktı.

Bir tarafta standart kalite ile üretilen 
mallarla beraber refah düzeyi artar-
ken, diğer tarafta yüksek işgücü tale-
bini karşılamak için çocuk işçi kullanı-
mı yaygınlaştı.

Düzenli çalışma hayatı -mesai kavra-
mı- ve işgücü talebi sonucunda nüfus artışı hızlandı.

Bu sürecin çok önemli bir çıktısı da, kentleşme ve kent dü-
zenlemesi sonucunda insan ömrünün uzaması oldu.

Tam olarak 100 yıl sonra, endüstri bu sefer bir basamak 
daha atladı. Yine tetikleyici olan etmen yeni bir enerji kay-
nağı olan gaz, petrol ve hemen ardından elektrikti. Petrol 
kullanımı ile beraber içten yanmalı motorların yaygınlaş-
ması, elektriğin hem sanayi de hem günlük hayatta kulla-
nım yeri bulması ile beraber çelik ihtiyacı bir anda inanıl-
maz boyutlara ulaştı. 

Bu yeni dönem, İkinci Endüstriyel Devrim olarak adlandı-
rılır. Bu süreçte, sadece üretim yöntemleri değil, haberleş-
me yöntemleri de değişmeye başlar. Telgraf yaygınlaşır, 
telefon icat edilir ve hızla kendine yer bulur. Yirminci yüz-
yıl başı itibariyle otomobiller ve hemen ardından uçaklar 
piyasadaki yerini alır.

Yine yirminci yüzyıl başında otomobillerin yaygınlaşması 
ve talebin roket hızı ile artması sonucu, üretimin de buna 
ayak uydurma zorunluluğu ortaya çıktı. Bu talebi karşıla-
mak için ilk olarak Ford fabrikasında yürüyen hat üzerinde 
montaj tekniği uygunlandı. Bu sayede, bir aracın komple 
üretimi 12 saatten, 1 saat 33 dakikaya düştü. Birim za-
mandaki üretim hızının artmasının yanı sıra, hat üzerinde 
montaj yapılarak fabrika alanından büyük ölçüde tasarruf 
sağlandı. 

39

Hareket diyerek, gemi ya da tren gibi taşımacılığı kast edi-
lebileceği gibi, aynı zamanda fabrikalarda ihtiyaç duyu-
lan hareketler de, örneğin değirmenleri çalıştırmak gibi, 
kast edilmektedir.

1774'te John Wilkinson, büyük çaplı buhar silindirlerinin 
üretilebilmesi için hassas Boru çekme makinasını icat etti. 
Hemen hemen aynı tarihlerde Henry Maudslay, sonsuz 
vida kullanan, dişli oranları ile hız değiştiren, yatakları bu-
lunan torna tezgahını icat etti.

Sanayi devriminden önce insan gücü, insiyatifi ön planda 
idi. Sonuç olarak da üretim süreçleri yavaş ve dolayısıyla 
üretilen ürün de pahalı idi. Aynı sebeplerden, ürünler sa-
bit bir kalite seviyesine sahip olmaktansa, üreten ustanın 
(işçinin) bilgi ve beceri seviyesinde bir kaliteye sahiplerdi.

Birinci Sanayi Devriminde en hızlı değişim sergileyen sek-
tör tekstil oldu. El dokumasından, makina üretimi kumaş 
noktasına geçişte en çok işçi talebi tekstil sektöründe ger-
çekleşti. Yani, tahmin edilenin aksine insanlar işsiz kalmadı.

Birinci Sanayi Devrimi ile beraber üretim hızlandı, arz art-
tı, talep arttı, dolayısıyla üretmek için daha çok çalışana 
ihtiyaç duyuldu. İlk aşamada bu çalışanlar yoğun olarak 
tarlalardan fabrikalara, dolayısıyla, kırsal kesimden kent-
lere geçiş yaptılar.

Birinci Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan üretim şeklini en 

Şekil 1. Henry Maudslay Tarafından Geliştirilen Torna Tezgahı
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viyede operatör (işçi) gerekirken yeni 
durumda bu ihtiyaç önemli ölçüde 
düşer ve dolayısıyla da kalitede stan-
dartlaşmaya gidilir.

Biraz önceki örneğimize dönersek, 
aynı A ürününü montaj bandı üzerin-
de üretmeye başladığımızı varsayalım. 
Kapasitemiz yine vardiyada 10 ürün 
olsun. Eğer kapasitemizi %10 artırmak 
istersek, öncelikle bir analiz yapmamız 
gerekir. Montaj hattı boyunca, her bir 
işlemin ne kadar zaman aldığını liste-
ler, montajın geri kalanını yavaşlatan 
(darboğaz) adımı buluruz. Ardından, 
bu adımı hızlandırmak için belki bir 
işçi daha ilave eder, ya da üretimi hız-
landırıcı bir makina / alet sağlarız.

Buraya kadar işin teknik kısmı üzerin-
de söz edilmiştir. İşin sosyal yanına ba-
kılacak olursa, üretmek için gereken 
nitelikli işçi ihtiyacı azalmış, daha çok 
üretmek için aynı oranda işçi artırmak 

gereksinimi ortadan kalkmıştır. Gerektiğinde kapasiteyi 
artırmak için ya da işten ayrılan işçinin yerini doldurmak 
için yeni bir işçi bulması zor değildir, keza gereken kalifi-
kasyon düşüktür. Bu sayede hızlı hareket olanağı vardır ve 
üretim performansı yüksektir.

1947 yılına gelindiğinde, Bell Laboratuarlarında ilk çalı-
şan transistör üretildi. Bu projede çalışan John Bardeen 
ve Walter Houser Brattain farkında mıydı bilinmez ancak 
bu küçük görünen elektronik komponent, aslında yeni 
bir çağın başlangıç kıvılcımı idi; Dijital Çağ ya da bir diğer 
adıyla Üçüncü Endüstriyel Devrim. 

Transistör, ilk genel amaçlı bilgisayarın (LEO) yapılmasını 
sağladı. Hemen ardından 1959'da entegre devre çipleri ve 
ilk MOSFET (“metal-oxide-semiconductor field-effect tran-
sistor”) (metal-oksit-yarı iletkenli - alan etkili transistör), 
1963'te ise CMOS (“complementary metal–oxide–semi-
conductor”) (bütünleyici metal oksit yarı iletken) üretildi.

Sene 1971 olduğunda, Intel 4004 kodu ile ilk mikro-iş-
lemciyi üretti. Sadece 24 sene içerisinde basit elektrik 
devrelerinden ilk mikro-bilgisayar aşamasına geçildi. 

1965 senesinde bir makalesinde bu hızı tanımlamak için 
Intel'in kurucularından Gordon Moore'un o zamanlar 

Öncesinde, fabrikanın bir çok noktasında aynı anda aynı 
ürün üretildiği durumda kapasite artırmanın tek yolu, 
fabrikanın daha çok alanında aynı ürünü üretilebilir hale 
getirmekti. 

Biraz daha açmak gerekirse, Bir A ürünümüz var. Bu ürünü 
üretmek için 10 adet istasyon kurduk.Her bir istasyonda 
çalışan 2 kişi beraber çalışarak 8 saatte bu ürünü üretiyor-
lar. Toplamda 20 işçi, bir vardiyada 10 adet A ürünü üre-
tebiliyor. Eğer üretim kapasitemizi %10 artırmak istersek, 
10 adet olan istasyonumuzu 11 adete çıkartmamız gere-
kir. Yeni istasyonumuz için hem yer bulmalıyız, hem de 
kalifiye, A ürününü baştan sona üretmeye yetkin 2 yeni 
işçi yetiştirmeliyiz.

Yürüyen hat üzerinde her alan önceden belirlenmiş bir iş 
yaptığı için, bu alana özel alet,  aparat ve makina tasarlan-
ması ve uygulanması mümkün hale geldi. İşte tam da bu 
nokta, otomasyona göz kırpıldığı andır. Öncesinde, örne-
ğin, otomobil kaputunu kolay monte edebilmek için bir 
aparat kullanılması gerekiyorsa, bu aparattan fabrikadaki 
montaj istasyonu sayısı kadar üretmek gerekiyordu. 

Benzer bir durum kalifiye iş gücü için de geçerlidir. Ön-
cesinde, üst düzey beceri gerektiren bir iş varsa, montaj 
istasyonu sayısı kadar o işi yapma yeteneğine sahip se-

 

Şekil 2. Yürüyen Hat Üzerinde Otomobil Montajı
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Bu konuyu biraz açmak gerekebilir. Şöyle ki, bir makina-
nın içerisinde bulunan farklı ekipmanların (farklı motorlar, 
sensörler) belli bir mantık diyagramına uyarak çalışmaları 
gerekir. A sensörü aktif olduğunda, B motoru çalışsın, C 
sensörü aktif olduğunda B motoru hızlansın, gibi. Burada 
sensör kelimesini bugünün sensörleri gibi düşünmek zo-
runda değiliz, mekanik anahtarlar da yıllarca birer sensör 
olarak kullanılmıştır. Bu mantık silsilesi, koşullu yönlendir-
me adımları, dijital işlemciler ortaya çıkana kadar ancak 
mekanik tetiklemeler vasıtası ile yapılabilmekteydi. 

Bir çoğumuz, nostalji sevdası ile, 1950' lerin makinalarını 
seyretmeyi severiz, ben de onlardan biriyim. Ancak, ke-
sin olan bir nokta var ki, bu tip makinaları yapmak, çok 
üst düzey deneyim ve beceri gerektirir. Makinayı mey-
dana getiren parçaların herhangi birinin öngörüldüğü 
gibi çalışmaması sonucu tüm işlevsellik durur ve zorlu 
bir arıza bulma süreci başlar. Bu makinalar, tanımlı, önce-
den bilinen son ürünler için tasarlanmış ve üretilmişler-
dir. Sonrasında ortaya çıkacak ürün değişikliklerine ayak 
uyduramazlar, çünkü tüm parçalar ve aralarındaki ilişki 
mekaniktir. Örneğin basit bir hareket değişikliği yarata-
bilmek için kam mekanizmasında geometrik değişikliğe 
gitmek gerekir. Bu değişiklik sonucunda yeni ürüne adap-

yapmış olduğu tanım, bugün Moore Yasası olarak bilin-
mektedir. Gordon Moore, her 18 ayda bir, entegre devre 
üzerine yerleştirilebilecek bileşen sayısının iki katına çıka-
cacağını ve bunun bilgisayarların işlem kapasitelerinde 
büyük artışlar yaratacağını belirtmiştir. Diğer yandan en-
tegre devre üretim maliyetlerinin ve dolayısıyla piyasa fi-
yatlarının aynı kalacağını, hatta düşme eğilimi gösterece-
ğini eklemiştir. Gordon Moore, 1975 senesinde bu savını 
güncellemiş ve 18 ay yerine 24 ay değerini öngörmüştür. 

3.OTOMASYONA GEÇİŞ
Unutmayalım konumuz Otomasyon. Peki, burada oto-
masyon nerede diyebilirsiniz. Aslında tam da otomasyo-
nun içine düşüyoruz. Hatırlarsak Birinci Sanayi Devrimi 
sonunda ortaya çıkan yeni üretim şekline "mekanizasyon" 
demiştik. İkinci Sanayi Devrimi, “mekanizasyon” u ilerlet-
ti ve yeni ve hızlı bir üretim yöntemi ortaya koydu, “bant 
üzerinde seri üretim”.  Ancak, hala Henry Ford'un fabrika-
sında kurulu olan üretim bandı herhangi bir "Beyin"e sa-
hip değildi. Beyin kelimesi burada benzetim amaçlı kulla-
nılmıştır. Üretim hattı üzerindeki cihazlar, kendi başlarına, 
insan etkisi ve desteği olmadan çalışma kapasitesine sa-
hip olmadıkleri gibi, bir ana plana ya da merkezi kontrol 
sistemine de bağlı değillerdi.

 
Şekil 3. 1971-2018 Yılları Arasında Transistör Sayılarının  Artışı [1]

Entegre devrelerdeki transistör sayısı 1971-2018
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tasyon sağlanmış olsa da artık eski ürün üretilemez du-
rumdadır.

1968 yılında General Motors, kablo ağına bağlı röle man-
tığının yerine geçmesi için elektronik bir çözüm bulmak 
amacı ile bir ihale açar. İhaleyi kazanan Modicon firması 
1969 senesinde ilk PLC’yi (Programmable Logic Control-
ler) (Progralanabilir Mantıksal Denetleyici) üretir. 

PLC’lerin fabrikalara girmesi ve yaygınlaşması ile çok 
daha karmaşık mantık dizileri içeren makinaların üretimi 
mümkün hale gelir.

Başlığımız otomasyon olunca artık konunun endüstriyel 
robotlara gelmesi gerekiyor. 

İlk endüstriyel robot adı altında arama yaptığınızda farklı 
kaynaklar farklı atıflarda bulunurlar.

Şöyle ki, 1956 yılında üretilen ilk Unimation robotu, bir 
cismi bir noktadan diğerine aktarmak için hidrolik aktüa-
törler kullanırdı ve her bir eksenin açısı saklanarak prog-
ramlanırdı. 

Tamamen elektrikli 6 eksene sahip ve tersine kinematik 
kullanarak eksenlerin pozisyonlarını hesaplayan robotun 
üretilmesi ise 1969 senesinde olmuştur. Bu tarihten sonra 
bir çok endüstriyel robot üreticisi durmaksızın bu tekno-
lojiyi geliştirmeye devam ettiler.

Uluslararası Robot Federasyonunun verdiği rakamlara 

göre tüm dünyada 1,64 milyon adet endüstriyel robot 
kullanılmaktadır.Bu rakam tüm dünyada fabrikalarda 
çalışan işçi sayısı ile kıyaslandığında çok düşük gibi gö-
zükebilir. Ancak, unutmamak lazım ki, her bir endüstriyel 
robot, çok sayıda işçinin yaptığına eşdeğer işi daha hızlı, 
daha kaliteli yapabilme becerisine sahiptir.

Yakın zamana kadar robotlar şu şekilde kullanılmaktay-
dı; bir robot programcısı önceden belli olan uygulama-
ya göre robota gerekli olan algoritmik programı yazar, 
robota,uğraması gereken pozisyonları öğretir ve uygula-
mayı tamamlardı. Yani robotlarda herhangi bir uygulama 
esnekliği olmadığı gibi, oluşabilecek farklı koşullara ayak 
uydurma becerileri de bulunmamaktaydı.

4. ENDÜSTRİ 4.0 VE AKILLI ROBOTLAR

Ancak son yıllarda, Yapay Zeka, Makina Öğrenmesi, Derin 
Öğrenme gibi devrimsel başlıkların araştırılması ve geliş-
tirilmesi ile endüstriyel robotlar da esneklik kazanmaya 
başladı.

2011 senesinde Alman hükümetinin üretimin dijitalleşti-
rilmesi üzerine başlattığı stratejik bir çalışma ile Endüst-
ri 4.0 kavramı ortaya çıktı, nam-ı diğer Dördüncü Sanayi 
Devrimi. Kavram, daha çok yeni ve gelişmekte olan bir 
süreci tanımlıyor. Farklı yorumlara sahip olmakla bera-
ber genel olarak üst düzey Makina-Makina Haberleşmesi 
(M2M) ve Nesnelerin Interneti (“Internet of Things” IoT) 
başlıklarını konu almaktadır. Otomasyon seviyesinin, ha-
berleşme seviyesinin ve kendi kendine teşhis koyabilme 
düzeyinin artırılarak, insan müdahelesi olmaksızın üre-
timi devam ettirebilen olası problemleri çözebilen akıllı 
makinaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu durumu şu şekilde açıklayabiliriz; yakın zamana kadar 
endüstriyel robotların IQ seviyeleri gayet düşükken, geli-
şen algoritma ve yazılım yapısı sayesinde daha zeki ma-
kinalar haline gelmeye başladılar. Robotların zeka kazan-
ma süreçleri sadece yazılımlara bağlı değildir. Nasıl ki biz 
insanlar sadece bir beyinden oluşmuyor, birçok uzvumuz 
ve duyu organlarımızın varsa endüstriyel robotları da aynı 
şekilde değerlendirmeliyiz.

Endüstriyel robotlar, kutusundan çıkartıp kurduğunuzda 
sadece hareket eden ancak tek başlarına bir iş yapma be-
cerisi olmayan elektromekanik cihazlardır. Robotların bir 
işe yaraması, diğer bir deyişle önceden öngörülmüş veya 
öngörülmemiş görevleri yerine getirebilmesi için çev-

 

Şekil 4. 1956 Yılında Üretilmiş Olan İlk Unimation Robotu
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re ekipmanlarına sahip olmaları gerekir. Nedir bu çevre 
ekipmanları? Öncelikle bir esneklikten bahsetmek gere-
kecek ise robotun çalıştığı ortamı, çalıştığı parçaları gör-
mesi gerekir. Farklı parçalar üzerinde farklı uygulamalar 
gerçekleştirebilmesi için tek bir amaçla üretilmemiş, çok 
fonksiyonlu bir robot eline ihtiyaç duyar. Robotun kendi-
sinin ve üzerindeki ekipmanların da esnek olması birçok 
durumda yetmez, ortamın da aynı şekilde esnek olması 
gerekir. Farklı parçalarla çalışabilmesi için, robota, bu par-
çaların beslenebiliyor olması da gerekir.

5. KARANLIK FABRİKALAR

Endüstri 4.0, makinaların üst düzey haberleşmesi, olası 
problemlerin belirlenmesi ve otomatik olarak çözümlen-
mesi, insan ihtiyacını otadan kaldırarak Karanlık Fabrika-
ların önünü açacaktır.

Muhtemelen en ünlü karanlık fabrika, Japon robot üre-
ticisi Fanuc fabrikasıdır. Bu fabrika 2001 yılından beri in-
sansız üretim yapmakta olup, insan desteği olmaksızın 30 
güne kadar çalışabileceği söylenmektedir.

Bir diğer örnek ise Philips’ in elektrikli traş makinası üret-
tiği fabrikadır. Fabrikada 128 robot ile tüm üretim süreç-
leri tamamlanmaktadır. Çalışan dokuz operatör ise kalite 
kontrol adımında görev almaktadır.

Karanlık fabrikalara geçişteki tek yöntem robotlar değil-
dir. Tüm bilgi akışı süreçlerinin de otomatikleşmesi gere-
kir. Örneğin Japon otomotiv parça üreticisi Hirotec, bazı 
durumlarda saniyesi 361 Amerikan Doları’na mal olabilen 
hatlarındaki duruş sürelerini minimize etmek istediğinde 
IoT, bulut teknololeri ve farklı noktalara küçük sunucular 
yerleştirdi. Bu sayede, insan gücü ile yapılan hat incele-
melerini sıfıra indirdi.

Daha önce de bahsedildiği gibi, fabrikaların tam otomas-

yona geçiş sürecinde önemli başlıklar mevcuttur.

a. Üretim makinalarının otomatikleşmesi

b. Parça besleme sistemlerinin otomatikleşmesi

c. Gelişmiş Görüntü İşleme Sistemlerinin kullanılması

d. Depolama sistemlerinin otomatikleşmesi

e. Farklı son ürünlere yönelik esneklik kazanımı

5.1 Üretim Makinalarının Otomatikleşmesi
Üretim sistemleri, başlarında bir operatörün aktif ya da 
pasif olarak bulunması gereksinimi ortadan kalktıkça, 
üretim hatları daha kesiksiz (sürekli) ve daha verimli hale 
gelmeye başlarlar.

Burada en önemli doğal başlık, endüstriyel robotlar ola-
rak karşımıza çıkar. Endüstriyel robotlar kendi başlarına 
çok becerikli makinalar değillerdir. Endüstriyel robotun 
verimli halde kullanımını sağlayacak olan ise yine insan-
lardır. Sistem tasarımcısı, robot programcısı, mekanik ta-
sarımcı, yazılımcı vb. meslek gruplarının birlikte çalışması 
sonucunda ortaya çıkarılabilecek başarılı bir sistem ancak 
karanlık fabrikalara geçişte başarılı bir etmen olacaktır.

5.2 Parça Besleme Sistemlerinin Otomatikleşmesi
Üretim hatları, doğal olarak hammedelerin girdi olduğu 
ve son ya da ara ürünün çıktı olduğu proseslerdir. 

Üretim hattı girdileri, bir rulo sac, ya da bir makara ip gibi 
beslenmesi nazaran kolay ürünler olabileceği gibi çok 
amorf tasarımlara sahip, küçük, hassas tekil parçalar da 
olabilir.

İnsan inisiyatifine ve sorumluluğuna ihtiyaç duymayan 
bir sistemde besleme işleminin de uzun süreli olarak oto-
matikleştirilebilmesi gerekmektedir.

Yarı otomatik hatlarda, robota ürün besleme işlemi ön-

 

Şekil 5. Karanlık Fabrika Örneği, Robot Üreticisi Fanuc, 
Japonya

 

Şekil 6. Philips Traş Makinası Fabrikası, Karanlık Fabrika



44

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

ceden dizilmiş tepsiler ya da çanak besleyici gibi ürüne 
bağımlı esnek olmayan yöntemler ile yapılır. Ancak tam 
otomatik insansız bir yönteme geçilmesi sözkonusu ol-
duğunda, çok daha esnek sistemlere gereksinim vardır. 
Örneğin ürünleri tepsiye dizmek için yine operatör gerek-
sinimi vardır ve operatörün hata yapma olasılığına bağlı-
lık bulunmaktadır.

İnsansız parça besleme gereksinimi arttıkça, 3 boyutlu tit-
reşimli besleyicilerin, hem ürün esneklikleri üst düzeyde 
olduğundan, hem de parça besleme sürecini çok kolay-
laştırdığından kullanım alanları artmaktadır. 3-boyutlu 
titreşimli besleyicilerin ana alt ekipmanları; titreşim mo-
torları üzerine oturmuş bir titreşim tablası, tabla üzerine 
konumlamış bir görüntü işleme sistemi ve tabla altında 
bir arka aydınlatmadır. Titreşim tablası bir ek bunker tara-
fından gerektiğinde beslenir.

Görüntü İşleme Sistemi, titreşim tablası üzerinde besle-
nen, pozisyonu uygun olan ürünlerin pozisyon ve açı de-
ğerlerini robota iletir. Robot da, doğru parçayı alarak ge-
rekli üretim operasyonunu gerçekleştirir. Tabla üzerinde, 
robot tarafından alınmaya uygun bir ürün yok ise, tabla 
özel bir titreşme sekansı gerçekleştirerek parçaların tabla 
üzerindeki dağılımlarını ve duruş şekillerini değiştirir.

Bu sistemlerin en önemli avantajı, beslenecek parça ba-
ğımlılıkları bulunmamasıdır. Bir vardiyada A parçası bes-
lenirken, diğer vardiyada B ürününe geçilebilir ve hatta 
bu geçiş için dahi herhangi bir operatör ihtiyacı yoktur. 
Bazı durumlarda, tek bir tabladan birden fazla ürün dahi 
beslemek mümkündür.

Diğer bir esnek parça besleme sistemi ise, parçaları hiç bir 
şekilde dizmeden, bir kolinin ya da kasanın içerisinden 3 

boyutlu kamera sistemleri yardımı ile toplamaktır.  Bu da 
bir sonraki başlığımızı oluşturuyor.

5.3 Gelişmiş Görüntü İleme Sistemlerinin Kullanılması
Görüntü işleme sistemi, bir görüntü sensörü ile çekilen 
fotoğrafın belli matematiksel algoritmalardan geçirilerek 
istenilen bilginin elde edilme prosesidir. Bu bilgi, parça-
nın pozisyonu ve oryantasyonu olabileceği gibi, rengi, 
sayısı, boyutu, başka bir parçaya olan uzaklığı, yüzey pü-
rüzlülüğü vb. gibi karmaşık veriler de olabilir.

Görüntü işleme sistemleri uzun yıllardan beri kullanıl-
makta ve her geçen gün hızla gelişmektedir. Hatta muh-
temelen bu başlıklar arasında, en hızla gelişme gösteren 
teknoloji olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Gelişmeyi etkileyen ana başlıklar, sensör çözünürlüğü, 
piksel kalitesi, lens kalitesi, işlemci hızı ve en önemli baş-
lıklardan biri olan yazılımdır.

Görüntü işleme sistemleri, üretim hatlarında yoğun ola-
rak iki noktada kullanılırlar; parça pozisyonu bularak ro-
bota bildirmek, ya da hat ortası/sonu kalite kontrol.

Bu sistemler geliştikçe, üretim hatları boyunca  insan gö-
züne olan ihtiyaç da ortadan kalkmaktadır. Söz konusu 
kalite olduğunda, uzun yıllar insanın yerine geçilmesinin 
olanaksız olduğu düşünülmüş olsa da, günümüzde insan 
gözünün ayırt edemediği, mikron toleransındaki parça 
ölçümleri görüntü işleme sistemleri ile yapılabilmektedir. 
Burada eklemek gerekir ki, hala insan hissiyatının yerine 
alternatif bulunamayan kontrol noktaları mevcuttur. Ör-
neğin, otomobil montaj hatlarının en sonunda, ellerin-
de özel eldivenler ile tüm aracı dokunarak kontrol eden, 
tabiri caizse okşayan deneyimli operatörler vardır. Araç 
yüzeyinde çizik kontrolü yaparlar, gözle değil, dokunma 
hissi ile. Bu problem hala görüntü işleme sistemleri tara-
fından %100 çözülememiştir.

Görüntü işleme sistemleri, birçok farklı parametreye göre 
sınıflandırılabilir. Bunlardan biri de 2-boyutlu ve 3-boyut-
lu kameralar olarak sınıflandırmaktır.

2-boyutlu (2D) kameralar, standart bir iki boyutlu fotoğ-
raf üzerinden işlem yaparken, 3-boyutlu (3D) kameralar, 
iş alanının derinlik bilgisine de ulaşırlar. Yani fotoğraf üze-
rinde bulunan her hangi bir noktanın uzaklık bilgisini de 
iletme becerisine sahiptirler.

Bir konveyör hattı üzerinde gelen bir gofretin, 2D kamera 
ile pozisyonu ve oryantasyonu (dik eksen etrafında dön-

 

Şekil 7. 3-Boyutlu Titreşimli Besleyici
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me açısı) algılanarak robota iletilir. Robot, gofreti basit bir 
vantuz ile yakalayarak koliye yerleştirir. 

Peki ya konveyörden gelen ürün gofret gibi çok stabil 
bir geometriye sahip değil de çıkıntıları bulunan, yatay 
eksenlere göre de farklı açılarda durma olasılığı olan bir 
parça ise bu durumda standart 2D sistemler iş görme-
yecektir.  Bu durumda iki yöntem mevcuttur; 3D kamera 
kullanmak, ki bu ciddi bir maliyet anlamına gelir, ya da 

son zamanlarda piyasaya çıkan, 2 boyutlu kamera ile 3 
boyutlu sapmaları algılayabilecek yazılımların birleşme-
si ile oluşturulmuş çözümlerdir. “3D contour” adı verilen 
bu teknikle aynı zamanda ana parça önceden belirlenmiş 
açıda durmuyor dahi olsa, üzerinde işlem yamak, öneğin 
vidalama, kimyasal dozajlama ya da kalite kontrol yap-
mak mümkün olmaktadır.

Bir önceki başlık olan parça besleme sistemlerinin so-
nunda yarım bıraktığımız konu ise 3-boyutlu kamera 
kullanarak koli ya da kasa içerisinden, tamamen karışık 
durumdaki parçaların toplanması ve üretim hattına ya 
da CNC'ye beslenmesidir. "Bin Picking" olarak adlandırı-
lan bu uygulama parça besleme problemine çok ciddi bir 
esneklik getirir. 

Konu karanlık fabrikalar olduğunda, kesintisiz parça bes-
lenebilmesi çok önemlidir. Düşünün, bir kasa içinden oto-
matik olarak parça besleniyor, kasa bittiğinde mobil bir 
robot kasayı depoya götürürken bir diğeri yeni kasa geti-
riyor ve hat durmaksızın işine devam edebiliyor. Bu zincir 
kırılmadığı sürece sistemler uzun süre insan müdahelesi 
olmadan çalışabilecektir.

 

Şekil 8. 3D Contour Fonksiyonu ile 3 Boyutlu Pozisyon Bulma

 
Şekil 9. 3 Boyutlu Kamera İle Kasa İçerisinde Karışık Duran Plastik Parçaların Üretim Hattına Beslenmesi
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5.4 Depolama Sistemlerinin Otomatikleşmesi
Üretim hattımız, hattın besleme sistemi, kalite kontrol 
sistemi tamamen otomatik çalışıyor. Ancak hatta besle-
necek olan parçalar depodan üretim alanına kadar oto-
matik gelemiyorsa, hatta çıkan üretimi biten parçalar ise 
otomatik olarak depoya sevk edilip stoklanamıyorsa, zin-
cir kırılacaktır.

Bu durumda, depo otomasyonu olarak da adlandırılan 
ürün girdi ve çıktı işlemlerinin robotlaşması da kısa vade-
de sıkça görmeye başlayacağımız çözümler arasındadır.

2019 senesinde 14 milyar Amerikan Doları civarında olan 
parça taşıma ve depo otomasyonu marketinin 2025 sene-
sinde 27 milyar Amerikan Doları’na ulaşması beklenmek-
tedir.

5.5 Farklı Son Ürünlere Yönelik Esneklik Kazanımı
Bazı üretim hatları, daimi olarak aynı ürünü üretmek üze-
rine tasarlanırlar ve uzun süre bu şekilde devam ederler.

Diğer yandan bazı üretim hatlarının ise oldukça esnek 
olması gerekir. Şöyle ki, her hangi bir otomobil üretici-
sinin web sitesine girdiğinizde, her araç modelinin 3 alt 
donanım paketi olduğunu görürsünüz. Ancak, gerçekler 
pek de böyle değildir. Farklı ülkelere gönderilecek araçlar, 
özel anlaşmalı donanım paketleri, kiralık araç paketleri, 
vb. bir araya geldiğinde her otomobil modeli için onlarca 
farklı kombinasyon ortaya çıkar.

Üretim hattının bu kombinasyonlara karşı esnek olabil-

mesi için yukarıdaki başlıklarda (parça besleme, görüntü 
işleme, robot otomasyonu, vb.) esneklik gerektiği gibi, ek 
olarak komple sistem yazılımı, robot eli gibi detayların da 
benzer esnekliğe sahip olması zorunludur.

Endüstriyel robotların iş yapmasını sağlayan robot eli 
tabir ettiğimiz elektromekanik yapılar, birden çok ürüne 
ya da üretim şekline göre esneklik gösterebileceği gibi, 
bunun yetemediği durumlarda, endüstriyel robot, kendi 
üzerine bağlı olan eli, otomatik olarak değiştirerek esnek-
lik düzeyini artırabilir.

6. SONSÖZ
Karanlık fabrikalar, insansız üretimler hala kulağa biraz bi-
limkurgu gibi gelse de, çok yakın zamanda standart üre-
tim sistemleri haline geleceklerine dair güçlü ip uçlarına 
sahibiz.  

Bu noktada, çokca tartışılan bir soru "peki insanlar işsiz 
mi kalacak" dır. Bu soruya çok sayıda makul ve mantıklı 
veri kullanarak "Hayır" cevabı verilebilir. Endüstri devrim-
lerinin en başından beri incelendiğinde üretim sistem-
lerinde yapılan değişiklik ve iyileştirmeler, insanları işsiz 
bırakmamış, ancak farklı iş kollarının doğmasına sebep 
olmuştur. Kol gücünün, yerini kafa gücüne bırakmasına 
sebep olarak, özelleşmiş bilginin değerinin artması sonu-
cunu doğurmuştur.

"Yeterince gelişmiş bir teknoloji, sihirden ayırt edilemez"
Arthur C. Clarke

 
Şekil 10. Depo Otomasyonu
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Üstte: Robotlar, PCR test sürecinin bütün aşamalarını gerçekleştirmekte, böylece sağlık çalışanlarını enfeksiyon riskinden korumakta. Altta: Sanayi robotlarının 
geliştirilmesinden elde edilen teknik olanaklar, kapakların mekanik kollarla açılması gibi eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlamakta.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KORUNMASI
Japon robotik teknolojisine dayalı otomatik-
leştirilmiş bir PCR test sistemi sağlık sektöründe 
sıkıntı yaratan sorunların çözülmesine katkıda 
bulunacak.

COVİD -19 TEST ROBOTLARI*

* Japon Hükümeti Resmi sayfasında 24 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan bu yazı Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir. 
 https://www.japan.go.jp/kizuna/_userdata/pdf/2020/P22-23.pdf
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COVID-19 pandemisi bütün hızıyla devam ederken, bütün 
gözler tıbbi kullanım amaçlı robotlar üreten Kobe’de ko-
nuşlu Medicaroid firmasınca geliştirilmekte olan bir oto-
matik polimeraz zincir tepkimesi (“polymerase chain re-
action” - PCR) test sistemine çevrilmiş durumdadır. Kobe, 
360’tan fazla araştırma tesisi, hastane, imalatçı ve üniversi-
tenin tek bir bölgede yoğunlaştığı ve son teknoloji ürünü 
tıbbi teknolojiler geliştirmek üzere, devlet kurumları, sa-
nayi sektörü ve akademinin birlikte çalıştığı, Japonya’nın 
en büyük biyomedikal teknoloji kümesine ev sahipliği 
yapmaktadır. PCR test sistemi, Kobe şehri ile Medicaroid 
arasındaki kamu-özel sektör işbirliğinin bir ürünüdür.

Medicaroid, klinik test ekipman ve reaktifleri alanında ça-
lışan Sysmex Corporation ile endüstriyel robot teknoloji-
leri alanında lider konumdaki Kawasaki Heavy Industries, 
Ltd. tarafından kurulmuş bir ortak girişimdir. 

PCR testi konusunda bir yandan karmaşık işlemlerin ger-
çekleştirilmesi için yeterli personel bulma hususunda 
zorluk yaşanırken, diğer yandan da bu çalışanların enfek-
siyondan korunması gereksinimi vardır. İki firmanın tek-
nik bilgi birikimlerinin bir araya getirilmesi, tutarlı bir test 
rejimi sağlamak üzere robotların kullanıldığı ve bu saye-
de sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskinden korunduğu 
yenilikçi bir sistemin geliştirilmesine olanak sağlamıştır.

Sistem, PCR testlerinin gerçekleştirilmesi için gereken, 
numunelerin inaktif hale getirilmesi, nükleid asitlerinin 
çıkarılması ve bunların PCR denetimine tabi tutulması 
gibi bütün işlemleri otomatikleştirmektedir. Kawasaki 
Heavy Industries tarafından geliştirilen endüstriyel robot 
teknolojisi, robotların bu hassas işlemleri yerine getirme-
sine olanak vermektedir.

Medicaroid firmasının başkanı Asano Kaoru bu konuda, 
“Robotlar tıbbi sorunların çözülmesinde kullanışlıdır ama 
doğru şekilde çalışmalarını sağlamak zannedildiği kadar 
kolay değildir. Bir numune kabının açılması için robotik 
kol kullanılması,

karmaşık bir dizi hassas hareketlerin sağlanmasını gerek-
tirmekte, bu da yüksek teknoloji düzeyine ihtiyaç duyul-
masına sebep olmaktadır.” şeklinde konuşmaktadır.

Bu robotik sistem ayrıca, daha yüksek verimliliği berabe-
rinde getirmektedir. Halihazırda kullanılan yöntemlerde 
testler normal olarak 96 numunelik partiler halinde ger-
çekleştirilmekte iken, yeni sistem birbiri ardına sekiz nu-
munelik partileri işleme kabiliyetine sahiptir. Bir numu-
nenin alınması ile sonucun raporlanması arasındaki süre 
80 dakikaya yani mevcut durumda gereken sürenin üçte 
birine inmektedir. Tek bir sistem günde (16 saat içerisin-
de) 2.000 test gerçekleştirebilmekte, bu da sistemi hızın 
mühim olduğu uluslararası havaalanları gibi mekanlar 
için özellikle uygun kılmaktadır. Bu yeni sistemin 2021 yılı 
içerisinde piyasaya sürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca 40 
feet boyutunda bir konteynere yüklenip test amaçlı olarak 
tesis edileceği büyük etkinlikler gerçekleşen mekanlara 
nakledilebilecek, alandan tasarruf sağlayan bir ünitedir.

Robotik test sistemlerinin yaygınlaşması ve test sonuçla-
rının hızla alınması mümkün kılındığı takdirde, havayolu 
seyahatleri ve kamuya açık etkinlikler tekrar endişe yarat-
maksızın gerçekleştirilebilecektir. Başkan Asano, “Robotik 
teknolojimizle toplumsal çözümlere katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Japonya’nın ilk ameliyat amaçlı robot sistemi Hinotori de 
Medicaroid tarafından geliştirilmektedir. Başkan Asano, 
“Böyle mükemmel robot teknolojilerinin, tıbbi bakımda ge-
lişmeye katkıda bulunacağına inanıyoruz".

Üstte: Medicaroid, küresel topluma hizmet etmek üzere yenilikçi 
tıbbi teknolojilerin geliştirildiği Kobe Biyomedikal Yenilik Kümesi-
nin bir parçası.

https://www.fbri-kobe.Org/kbic/english/movies/#movie02 

Sağda: Robotik PCR test sistemi, kamyon konteynerine yüklenip 
gerek duyulan konuma taşınabilmekte.
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1. GİRİŞ 

Bilinen bir mitolojik öyküdür. Prometheus ateşi kibirli 
Olimposlulardan çalarak insanoğluna armağan etti. Böy-
lece insanın bilimsel ve sosyal gelişimini başlatan ilk kı-
vılcımı yakmış oldu. Ancak Olimposlu reis Zeus buna pek 
kızdı ve Prometheus’u bir kayaya zincirledi. Bir kartal sü-
rekli olarak süzülerek Prometheus’un karaciğerini yeme-
ye başladı. O yedikçe karaciğer kendini yeniledi. Böylece 
ölüm yerine sürekli bir acı peydah oldu Prometheus’a. 
Zincirlenmiş Promteheus insanlığın gelişiminin de sınır-
landığının göstergesiydi. 

Ancak bu da yetmedi, Bir Titan olan Prometheus’u ce-
zalandırmakla yatışacak bir öfke değildi Zeus’un öfkesi. 
Mitler ve destanlar şahittir; onun hıncı ve nefreti her za-
man büyüktü. Ateşi vereni cezalandırmakla yetinmedi, 
ateşi alan insanlara da ayrı bir bela gönderdi. Çamurdan 

bir bakire yarattı ve adını Pandora koydu. Onu ve ünlü 
kutusunu insanlara yolladı. Kutu insanlığın başına gele-
bilecek her türden melaneti barındırıyordu. Meraklı insa-
nın kutuyu açacağını biliyordu herhalde. Açtı da; böylece 
başı beladan kurtulmaz oldu insanlığın. Böylece insanın 
merakı lanetli kaderini yarattı. 

Fakat hikaye burada bitmedi. Reis Zeus’un yarı tanrı oğlu 
Herkül (Herakles) ona verilen zorlu görevlerden birinde 
Prometheus’u zincirlerinden kurtardı. Gelişimi zincirlen-
miş insanlık yarı insan bir kahraman tarafından özgürleş-
tirildi. 

Aslında Prometheus – Pandora ikilisi bugün hala bilimsel 
ve teknolojik gelişimle yaşadığımız çelişkili, arzulu, kor-
kutucu, talepkâr ilişkiyi betimlemek için kullanılabilir. Bir 
yanda insanlığa gelişmeyi ve sınırları aşmayı, merakı ve 
üretimi vaat eden Prometheus, diğer yanda anlayamaya-

MÜHENDİS: EPİK VE TRAJİK
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Hattı zatında bu yazının amacı, bu mitlerin gerçekte 
neye denk düştüklerini anlatarak mühendisin mitolo-
jik değil gerçek rolünü teşhis etmektir. Baştan sormalı-
yız; mühendis Prometheus’un çırağı mıdır? Pandora’nın 
hücum kıtası mı?  Bu sorunun cevabı için öncelikle mi-
tolojik Prometheus’dan (bilimsel ve teknolojik ilerleme) 
ve Pandora’dan (bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yıkıcı 
sonuçları) gerçek Prometheus ve Pandora’ya ulaşmalıyız. 
Ancak, öncelikle herkesçe bilinen bazı belirlemelerde 
bulunmalıyız. Bir sonraki bölümde, herkesin vakıf olduğu 
basit olgulardan söz edilecek. İkinci bölümde ise, mitle-
ri gerçeğe dönüştürme süreci içinde kapitalist sermaye 
birikiminin bilimsel ve teknolojik gelişme ile gerilimli iliş-
kisi ele alınacaktır. Üçüncü ve son bölümde ise, mühen-
disin bu gerilim içindeki trajik, ve bir o kadar da epik rolü 
üzerinde durulacaktır. 

2. TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM – CENNETTEN DÜŞEN 
ELMA MI? 

Artık kahvehane mitlerine dönüşen bilimsel gelişim ve 
teknolojik gelişim söylemlerinin çok büyük bir zararı var-
dır. O da, ikincisini ilkinin yerine ikame etmektir. Sıradan 
akıl artık bilimsel gelişimden teknolojik dönüşümü anla-
maktadır. Öncelikle bazı durumda aralarında kalın bir sı-
nır çizmek imkansız hale gelse de, kuşkusuz bu özdeşleş-
tirme bir saçmalıktır. Neden bir saçmalık olduğunu Lewis 
Wolpert bizden daha iyi açıklayacaktır:

“Modern teknoloji büyük ölçüde bilimsel temellere dayalı-
dır. Ne var ki bilim ve teknoloji arasındaki bu oldukça yeni 
ilişki aralarındaki çok önemli farklılıkları ayırdetmemizi ön-
ler ve bizi bilimin doğası hakkında yanlış fikirlere sürükler. 
Kısaca söylemek gerekirse bilim, düşünce üretir; oysa tekno-
lojinin amacı pratik kullanıma elverişli nesneler üretmektir. 
Zenaat anlamındaki teknoloji, bilimden çok daha eskidir.” 
[2]

Wolpert çok açık bir şekilde dile getirmiş; teknolojik ge-
lişim ve dönüşüm bilimsel devrimler ve dönüşümlerden 
eskidir. Başka bir ifadeyle mühendis bilim insanından 
daha kadimdir. Mühendis belki de uygarlığımızı borçlu 
olduğumuz, maddi hafızamızı yaratan kahramandır. An-
cak her kahraman gibi trajik bir yazgıya sahiptir. 

Teknolojik dönüşüm, üretici güçlerin gelişimiyle doğru-
dan ilintili bir süreçtir. Üretici güçler ise, her üretim tar-

cağı ve kontrol edemeyeceği süreçleri tetikleyen insana 
bir tür yıkımı ve gerilemeyi vaat eden Pandora. İnsanlığın 
tarihi boyunca bu ikisi arasında sanki hiç bitmeyecekmiş 
gibi görünen bir savaş yaşandı ve yaşanmaya devam et-
mektedir. 

Mitler içi boş yalanlar, martavallar değildir. Pek tabi ki ger-
çek değildirler, ancak gerçeğin bir tür sır perdesi arkasına 
itilmesiyle birlikte gerçeğin kendini tüllere büründürerek 
arz-ı endam etmesiyle ortaya çıkarlar. Dolayısıyla Adorno 
ve Horkheimer haklıdır; mit sadece mitolojik zamanlara 
ait değildir [1]. Asri zamanlarda da modern toplumlar 
mitlere ihtiyaç duyarlar. Mitler bazı durumlarda gerçeğin 
yerini alırlar. Bu yazıda bazı mitleri konu değineceğiz. 

Asri zamanlarda teknolojik ve bilimsel gelişme birer mit 
haline dönüştüler. Her mit kadar gerçeği bir tür gizeme 
büründürme işlevine sahiptirler. Üstelik mitler gibi konu 
edindikleri şeyleri fetiş haline getirmeye meyillidirler. 
Mitler gelişkin olmayan ya da parçalanmış zihinlerin dün-
yayı algılarken kullandığı araçlardır. Dolayısıyla kapitalist 
rekabetin ve sermaye birikiminin doğal bir sonucu olan 
teknolojik ilerleme söz konusu mitlere göre kendi başına 
bağımsız varoluşlara sahiptir. Bu mitler (bilimsel geliş-
me ve teknolojik ilerleme) aslen sermaye birikimine has 
derin dinamiklerin sonucu olan suçları üstlenirler. Böy-
lece sıradan ve düşünme yetisini yitirmiş aklı ele geçir-
miş beylik laflar ve mesnetsiz korkular ortaya dökülürler: 
“İletişim araçlarındaki gelişme sosyalliği öldürmektedir”, 
“Üretim sürecindeki teknolojik gelişme, önemli miktarda 
insanı işsiz bırakacaktır.”, “Teknolojideki gelişmeler, yeni 
iş sahaları yaratırken her türden emekçi için (mühendis-
ler de dahil) yeni uzmanlık alanları yaratmaktadır.” “Bir tür 
bilişim/enformasyon/robotizasyon devrimi yaşıyoruz”. 
“Yeni teknolojiler daha özgür çalışma ortamları ve daha 
esnek çalışma kültürleri yaratmaktadır”… Bu türden bey-
lik lafların ve sıradan korkuların listesini istediğiniz kadar 
uzatabilirsiniz.  Bilimsel gelişim ve teknolojik dönüşüm, 
tüm bu palavraların özneleri haline gelmişlerdir. Bu, kuş-
kusuz acıklı bir durumdur. Çünkü her ikisi de toplumsal, 
tarihsel ve ekonomik gelişmelerin doğal sonuçlarıdır, 
nedenleri değil. Daha doğrusu, her ikisi de ancak ve an-
cak belirli bir toplumsal çerçeve içinde sahip oldukları 
olumlu ya da olumsuz anlamlara sahip olabilirler. Başka 
bir toplum kurgusunda şimdi sahip oldukları anlamları 
yitireceklerdir. 
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teknolojik gelişmeyi tetiklerler) aslında tüm toplumun 
talepleri değildir. Bu anlamda birikmiş bilgi birikiminden 
pratik bir yenilik ortaya çıkması sürecinde yenliğin he-
men herkesin yararına olduğu ve teknolojik gelişmenin 
bu anlamda sosyal olarak tarafsız olduğunu düşünmek 
saflık olacaktır. Örneğin son zamanlarda, artık duymak-
tan gına getirdiğimiz bilişim, robotik veya genetik tek-
nolojilerin ve bu teknolojilerdeki gelişime paralel olarak 
ortaya çıkan ürünlerin herkesin yararına olduğunu kim 
söyleyebilir. Hatta özellikle birinci ve ikincisinin çalışan-
ların aleyhine yönelik dinamikleri barındırdıklarına dair 
kuvvetli bir şüphe vardır. Bu teknolojik dönüşümler, kuş-
kusuz sermaye birikiminin tetikledikleri süreçlerden ve 
sermayeler arası rekabetin dinamiklerinden kaynaklan-
mışlardır. Pek tabi ki, bu ürünlerin birer meta haline dö-
nüştüklerini söylemek gereksizdir. Meta formu ise, özel 
mülkiyetin ticarete en uygun formudur ve en temel ni-
teliği dışlayıcı olmasıdır. Kısacası, teknolojik gelişmenin 
ürünleri, onları elde edebilecek olanlar açısından hayatın 
pratik yükünü hafifletme ya da hayatı kolaylaştırma ola-
naklarını sağlayacaktır. Geri kalanlar mı? 

3. KAPİTALİZM --- CENNETTEN DÜŞEN ELMAYI KİM 
KAPTI?

Kapitalizm, bilimsel ve teknolojik gelişimin tarihinde 
hem köktenci bir kırılma, hem de kümülatif bir birikim 
sağlamıştır. Bunun çok temel iki nedeni vardır. Birincisi, 
kapitalizm genelleşmiş meta üretimidir. Kısacası, tek-
nolojik gelişimin ve dönüşümün metalaşan ürünlerinin 
olabildiğince geniş toplumsal kesimlere ve geniş coğraf-
yalara ulaşabilmesi gerekir. İkincisi ise, sermayeler arası 
dinamik rekabettir. Üretimin genelleştiği bir ortamda, 
farklı sermayeler arasındaki rekabet, emek verimliliğini 
arttırarak maliyetleri kısmak, ya da yeni mallar üreterek 
diğer sermaye gruplarından pazar çalmaya yönelik güçlü 
bir baskı yaratır. Bu içsel baskı, mühendisin kapitalizm-
deki kaderini belirlemektedir. Mühendis, böylece sahip 
olduğu teknik yetenekleri giderek sermayenin emrine 
amade kılmak ve bağımsızlığını yitirmek durumunda ka-
lır. 

Aslında kapitalizm iki farklı miti, bilimsel ilerleme ve tek-
nolojik dönüşümü daha önce hiç olmadığı kadar birbiri-
ne bağlar. Böylece bilim insanıyla mühendisin kaderini 
ortaklaştırır. Prometheus’un aşıladığı bitmeyen merak ve 
yaratma güdüsü, eninde sonunda Pandora’nın kutusuna 

zında farklı bir işleve ve içeriğe bürünürler. Bu nedenle, 
kadim bir şahsiyet olan mühendisin epik ve trajik hika-
yesinin arka fonu sürekli değişir. Ancak onun kefareti 
bitmez. 

Teknolojik gelişim ve dönüşüm, birikmiş bilgi birikimin 
ve pratik altyapının bir sonucu olarak ortaya çıkar. An-
cak burada pratik gereklilikler ya da pratik ihtiyaçlar çok 
önemlidir. Peki kimin ihtiyacı dikkate alınacaktır? Örne-
ğin Han Çin’i döneminde büyük bir bölümü inşa edilen 
Çin Seddi, kimin ihtiyaç ve taleplerine yöneliktir? Ya da 
Kuzey Afrika’dan Fransa’ya, Yunanistan’dan İtalya’ya ka-
dar pek çok yerde Roma Döneminde inşa edilen are-
nalar, kimin keyfine göre yapılmıştır? Kuşkusuz insanlık 
tarihinin bu eşsiz miraslarının altında mühendisin imzası 
vardır. Ancak yukarıda sıralanan soruları sormaktan sü-
rekli olarak imtina etmiştir mühendis. Böylece teknolojik 
dönüşüm sanki bu soruların sinsice ima ettiği yanlılıktan 
uzak, tarafsız bir süreçmiş gibi algılanmıştır. Öyle midir? 

Örneğin IV. Sülale’nin (ki piramit inşacıları diye bilinirler) 
Giza’daki muhteşem piramitleri, gelişkin bir inşaat mü-
hendisliği gerektirmişti. Üstelik piramit yapım tekniğinin 
onlardan önceki sülalelerden onlara kadarki evrimi, bu 
yetkinliğin deneme yanılma yöntemiyle geliştiğini gös-
termekteydi. Firavun Khufu’nun Büyük Piramit’inin nasıl 
ve neden yapıldığı hala bir gizemdir [3]. Ancak bazı de-
taylar ortaya çıkmıştır. 2 milyon bloktan fazla büyük taşla 
yapılan piramidin yapımıyla ilgili tahminler 20 ile 70 yıl 
arasında değişmektedir. İnsanlık bu göz kamaştırıcı eseri 
yapan mühendisleri takdir etmektedir. Ancak ortaya atı-
lan bazı kuramlara göre, olgular 2 milyondan fazla büyük 
taş blokun Nil’in karşı kıyısındaki taş ocaklarında kesil-
diklerini, Nil aracılığıyla taşındıklarını, daha sonra pira-
midin yapım alanına kadar sürüklendiklerini ve yerlerine 
yerleştirildiklerini göstermektedir. Yapım süresi boyunca 
çok sayıda işçi çalıştığı bilinmektedir. Piramit yapım ala-
nının hemen yakınında şehir büyüklüğünde bir işçi yer-
leşim yeri olduğu varsayılmaktadır. Buluntular işçilerin 
ve kölelerin küçücük barakalarda üstü üste yaşadıklarını 
göstermektedir. Yapım süresince pek çok kişinin öldüğü 
açıktır. Piramit yapım teknolojisi sonraki nesillerin göz-
lerini kamaştıracak şekilde ilerlerken köle ve işçilerin 
yaşam şartlarında pek de düzelme olmamış gibi görün-
mektedir. Ancak bu sefalette sorumlu, inşaat teknoloji-
sindeki gelişme değildir, belirli bir toplumsal sistemdir.  

Herhangi bir toplumsa üretim tarzında pratik talepler (ki 
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devrimlerin şafağında bilim insanı, kendini bir aydınlatıcı 
gibi görürdü. Şimdi içi boşaltılmış, merakı daraltılmış ve 
özgürlüğü yok edilmiş bir bireydir bilim insanı.

Aslında tüm bu kötümser yargıların doğruluğunu kanıt-
layacak iyi bir örnek vardır elimizde. 1950’lerin başında 
Amerikan emperyalizmi ile Sovyet Sosyalizmi arasında 
patlayan uzay yarışı, ilginç bir bilimsel devrime kapıyı 
araladı. Önce Sovyet uzay çalışmaları başladı. Sosyalist 
toplum, uzayın keşfini insan aklının büyütülmesinin bir 
aracı olarak görüyordu. Bu nedenle, hem aerodinamik 
hem de roket bilimi üstüne muazzam bir yatırım yapıldı. 
Böylece önce Sputnik, sonra da Gagarin’in insanlık için 
büyük adımları geldi. Amerikan emperyalizmi (herhalde 
Sovyetlerin sadece Yerküre’yi değil, uzay boşluğunu da 
ele geçirmeye çalıştığını varsaydı) aslında kısa vadede 
kârlı ürünler vaat etmeyen bu yarışa büyük kaynaklarla 
katıldı. Sonunda Apollo 11 ile Ay’a ayakbastı. Armstrong 
için küçük ama insanlık için büyük bir adımdı değil mi?  
İki farklı toplumsal sistem arasındaki yarış hem dünya 
üstünde hem de yörüngede uzay araştırmalarına yönelik 
güçlü bir altyapıya yol açtı [4]. Bu durum astrofizik, astro-
nomi,  aerodinamik ve daha pek çok alanda hem ciddi bir 
bilimsel gelişimin önünü açtı hem de ciddi bir teknolojik 
dönüşüme yol açtı. Ancak tüm sihir Sovyet Sosyalizmi 
çökünce bitti, baskı ortadan kalkınca kapitalizm kendi 
normaline döndü; miyopik kapitalistin kısa dönemli kâr 
arzusuna. Oysa kozmos henüz kısa dönemli kâr vaat et-
miyordu, uzun, hatta belki de çok uzun vadede belki bir 
şeyler sunabilirdi. Ancak kapitalistin bu kadar bekleme-
ye sabrı yoktu. Devletler mi?  Bu alanda etkili olabilecek 
olanlar, çok uzun yıllardır ciddi bir mali kriz yaşıyorlardı. 
Böylece kâr getirmeyecek araştırmalara gidecek fonları 
budamaya başladılar. Tüm program rafa kaldırıldı. Onun 
yerini ne mi aldı?

2009 yılında Ruslar, Uluslararası Uzay İstasyonu’na  (ki 
sadece o kaldı geride, diğerleri bakımsızlıktan ıskartaya 
çıktılar) ilk zengin “Uzay Turisti”ni yolladılar. Milyarder 
Dennis Tito, istasyonda bir süre kalmak için 20 milyon do-
lar ödedi. Onu diğerleri takip etti. Şu aralar pek çok özel 
uzay havacılık şirketi kuruldu. Yakın gelecekte bol paralı, 
ensesi kalın kimseleri yörüngeye taşıyacak ve orada za-
man geçirtecekler. Karşılığında önemli paralar alacaklar; 
hatta alıyorlar. Çünkü pek çoğu ön sipariş yöntemiyle ça-
lışıyor. Böylece insanlığın derin ve yakın uzayı keşfetmek 
için kurduğu altyapı, zenginleri yerçekimsiz ortamda 

hapsedilir hale gelmiştir. Bu durum özellikle fizik bilim-
ler açısından daha da geçerlidir. Fizik bilimler, giderek 
daha fazla deneye ve ölçüme bağlı kaldıkça, teknolojik 
dönüşüme daha da muhtaç hale gelmektedir. Ancak pa-
radoksal olarak bu durum aynı zamanda fizik bilimleri, 
teknolojik bir ölçüm sınırının gerisine doğru itmektedir. 
Teknolojik gelişim ve dönüşüm ise, yine her zaman oldu-
ğu gibi içinde gerçekleştiği toplumsal sistemin acil talep-
leri tarafından yönlendirilmekte ve şekillendirilmektedir. 
Böylece, sıralı bir şekilde sermaye birikiminin gerekleri, 
teknolojik dönüşümün yönünü, teknolojik dönüşümün 
yarattığı olanaklar seti ise, bilimsel gelişimi şekillendirir 
olmaktadır. Doğarken insan aklını özgürleştiren ve ya-
ratıcılığını bir tür magma gibi patlatan kapitalizm, asri 
zamanlarda onu kısıtlar hale gelmiştir. Böylece hem mü-
hendis hem de bilim insanı, Prometheus’un boşalttığı 
aynı kayaya zincirlenmişlerdir. 

Bilimsel üretim, dinmek bilmeyen bir meraktan doğar. 
Kimse Keppler veya Kopernik’e araştırma fonu sağla-
mamıştı. Belki de Keppler’i, Kopernik’i, Priestley’i veya 
Lavoisier’i özgür kılan da, tam olarak bu bağlantısızlık ve 
minnet etmeme durumuydu. Şimdi öyle mi ya? Bilimsel 
atılımın gerçekleştiği alanlara bakınız; artık sadece ve 
sadece, kısa vadede çabucak teknolojik bir olanağa yol 
açacak alanlarda ilerleme görülürken, diğer alanlarda 
hızlı bir gerileme görülmektedir. Genetik mühendisliği, 
robotik, yüksek frekanslı iletişim teknolojileri, bilişim; 
tüm bunların gelişimi, elbette ki insanlığın uzun vadede 
yararına olan şeylerdir. Ancak kısa vadede ne işe yararlar?

Sermayedar kısa ufukludur, sermaye birikiminin rasyona-
litesini tümüyle egemen kıldığı bir dünyada, her şey kısa 
vadede yüksek kazanç için düzenlenir. Kısa vadede ürüne 
dönüşme ve satılma kapasitesi olmayan her pratik öneri 
ve her düşünce, sessizliğin sansürüne itilir. Böylece hem 
mühendis yaratıcılığına ket vurur, hem de bilim insanı 
belki de hiç merak etmeyeceği alanlara sıkışır ve giderek 
sığlaşır. Üniversitelerin ve akademinin giderek sermaye 
birikiminin kısa vadeli ihtiyaçlarına göre şekillendirildiği 
bir ortamda, artık neyi hangi formda merak edeceğiniz 
bile dışarıdan belirlenmektedir. Üstelik bilimsel gelişim, 
artık nerdeyse bir tür patentlenmiş gizli bilgi üretimine 
dönüşmüştür. Zaten herkes tarafından anlaşılamayan bir 
dile sahip akademik yayınlara ve şirket laboratuvarlarına 
kapatılan bilimsel bilgi, sistem tarafından aklı kırılan ve 
küçültülen insanın erişimine kapatılmıştır. Oysa bilimsel 
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takla attırmak için kullanılmaya başlandı. Merak, yerini 
kazanç hırsına bıraktı, Pandora neyi temsil ediyordu ki?

Kapitalizm, bahsedildiği gibi bilimsel gelişimi ve tekno-
lojik dönüşümü birer mit haline getirdi. Üstelik bu mit-
lere ne yazık ki bazı kapitalizm muhalifleri de inanmaya 
başladı (örneğin şu garabet Endüstri 4.0 saçmalığı kar-
şısında Avrupalı işçi sendikalarının verdikleri tepkilere 
bakınız).  Bir tür teknolojik devrimden geçtiğimizi ve bu 
devrimin tüm devrimler gibi iyi ve kötü yönleri olduğunu 
beynimize kazımaya çalışan gizil bir mekanizma var san-
ki. Şu aralar yeni teknolojilerin hangi iş ve meslek grup-
larını robotize hale getireceği hesaplanıp duruyor. Tüm 
bu hesaplamaların ardından garip bir şom ağız şu mes-
lekten şu kadar kişi, bu nitelik grubundan bu kadar işçi 
işsiz kalacak diye ilan ediyor. Böylece bir mite dönüşmüş 
teknolojik dönüşüm, sanki toplumsal sistemle alakası ol-
mayan bir olgu, feleğin sillesi olarak aksettirilmiş oluyor. 
Oysa sermayeler arası rekabet, eğilimsel olarak sermaye 
gruplarını emekten tasarruf eden teknolojileri kullanma-
ya iter. Dolayısıyla insanları işsiz bırakacak olan teknoloji 
değil, bilfiil sermayenin kendisidir. Söz konusu teknolojik 
gelişmeler başka bir toplumsal kurguda ortaya çıksa idi, 
insanlığın uzun erimli refahı ve mutluluğu için kullanıla-
bilirdi. Bu nedenle mühendis ürettiğinin, kurguladığının 
ve tasarladığının hangi amaçla, hangi çerçeve içinde kul-
lanıldığının bilincinde olmak zorundadır. 

4. MÜHENDİS --- CENNETTEN DÜŞEN ELMAYI KİM 
DİLİMLEDİ? 

Roma’da Forum, çağının, hatta insanlık tarihinin en gör-
kemli eserlerinden biridir. Roma’nın kanalizasyon ve su 
şebekesi de öyledirler kuşkusuz Bu yapıları inşa edenler, 
bu yapıların inşa edilme amaçları ve inşa ilkelerini tasar-
layan mimar ve mühendisler güçlü yaratıcı ve tasarlayı-
cılardı. Bu anlamda mühendis epik bir yaratma işindeydi 
bir zamanlar. 

Ancak tüm bu tasarlama ve inşa süresi boyunca şehrin 
sadece belirli talepleri ve şehirde yaşayanlardan bazıları-
nın talepleri dikkate alınmıştır. Diğer taraftan İmparator-
luğun şafağında kentin nüfusunun büyük bir bölümünü 
oluşturan plebler, çoğunlukla tahtadan derme çatma 
evlerde oturuyorlardı. Üstelik onların yaşam alanları ara-
da boşluk bırakmayacak şekilde sanki birbirinin üstüne 

yığılmış yapılardı. Rio’nun favelalarını hatırlatıyorlardı. 
İkide bir yangın çıkardı ve tahtadan yapılmış sefilha-
neler birere tabuta dönüşürdü. Bu evlerde pek tabi ki 
içme suyu yoktu. Roma’nın halk sınıfları bulaşıcı hasta-
lıktan geçilmeyen bir mezbelede yaşmaktaydılar. Oysa 
Roma’nın büyük yaratıcı ve tasarlayıcıları olan mimar ve 
mühendisler senatör ve patrici sınıfının, zengin sınıfının 
rahat yaşaması için çok uzaklardan su getiren kemerleri, 
ferah ve güçlü kamusallık hissi bırakan meydanları tasar-
lamakta ve yaratmaktaydılar. Mühendis bu anlamda bir 
trajedinin de öznesiydi.

Epik ve trajik; mühendisin kaderinin iki farklı yüzüydü 
bunlar. Kapitalizm kitlesel üretimin rasyonel muhasebe-
sinin ve etkili kontrolünün gerekleri için epik olanı yok 
etti. Geriye sadece trajik olan kaldı. Bugün mühendis bü-
yük bir baskı altındadır. Öncelikle üretimin ve tasarımın 
teknolojik dönüşümü (ki bilfiil mühendisin tahayyülün-
den fışkırmaktadırlar), kuşkusuz mühendis emeğinin be-
lirli türlerine yönelik talebi ortadan kaldıracaktır. Böylece 
teknolojik işsizlik sadece sıradan niteliksiz emekçiyi de-
ğil, mühendis emeğini de vurmuş olacaktır. Burada çok 
açık bir şekilde işçi sınıfının en nitelikli katmanı ile diğer 
katmanı arasında bir kader çıkar ortaklaşması söz konu-
sudur. Diğer taraftan mühendis kadim çağlardaki oto-
nomisini ve özgürlüğünü yitirmiştir. Artık neyi nasıl ta-
sarlayacağı, kâr için yapılan üretimin talepleri tarafından 
belirlenir olmuştur. Tıpkı bilim insanının araştırma soru-
larının sermaye tarafından yazılması gibi, mühendisin de 
tasarım güncesi şirketler tarafından dikte edilir olmuştur. 

Ayrıca mühendis üretimin kapitalist tarzda yeniden yapı-
landırılmasının soncunda yalnızlaştırıldı. İşyerinde, atöl-
yede, şantiyede diğer emekçiler için onlardan olmayan, 
sermayenin denetimini ve hükümranlığını temsil eden 
bir figüre dönüştürüldü. Yukarıdakiler için ise, mühendis 
olsa olsa çok kalifiye bir emekçiydi ama yine de emek-
çiydi. Böylece mühendis üretimin giderek toplulaştı-
ğı ve toplumsallaştığı bir ortamda bir tür hiçliğe itildi. 
Toplumsallaşan üretim bireyselleşen mühendisi zorunlu 
kıldı. Ancak yanlış anlaşılmasın, buradaki bireyselleşme 
özgürleşme ve özerkleşme anlamına gelmiyordu. Tam 
tersine mühendisi hem aşağıdaki sınıf kardeşlerinin me-
safeli kindarlığına hem de sermayenin tahakkümünün 
baskılarına açık hale getiriyordu.

Dahası mühendisin iş ve görev listesinin giderek daral-
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ması da, onu “niteliksiz”leştiren bir süreçti. Kapitaliz-
min şafağında henüz alaylı olan mühendis, tüm üretim 
sürecinin tasarlayıcısı olmak sıfatıyla üretimi bütünsel 
olarak kavrayabiliyordu. Oysa kapitalizmin gelişmesi ve 
üretimin ölçeğinin ve buna bağlı olarak işletme içindeki 
işbölümünün giderek genişlemesi, mühendis gibi yetkin 
bir figürün bile üretimi bütünsel olarak kavramasını en-
gellemeye başladı. Böylece mühendis iş yerinde giderek 
dar alana sıkışan görev tanımlarına kendini uydurmak 
zorunda kaldı. Kalite kontrol, kaynak tahsisi, stok kontrol, 
bakım, donatım, tasarım, akış kontrolü; üretimin tüm bu 
alt kolları giderek daha ayrıksı görev alanlarına dönüş-
tü. Böylece mühendis de bütüncül bir kavrayış yerine, 
üretimin alt basamakları üzerine uzmanlaşmaya zorunlu 
kaldı. Kuşkusuz bu tam anlamıyla bir niteliksizleşmeydi. 
Üstelik mühendisin artık karmaşık bir bütün yerine, ba-
sit ara basmaklar üstüne uzmanlaşmak zorunda kalması, 
onun yerinin yakın bir gelecekte bilişim destekli robotik 
bir altyapı tarafından doldurulması tehlikesini de arttırdı. 

En önemlisi ise mühendis emeği, sermaye birikimi tara-
fından hızla değersizleştirilmektedir. Eskiden, mühendis 
sayısı azken ve mühendisin üretim sürecini bütüncül 
olarak algılama kapasitesi yüksek iken, mühendis emeği 
kıt mal kategorisi altında oldukça yüksek bir geliri ve pi-
yasa dalgalanmalarına karşı güçlü bir savunmayı garanti 
ediyordu. Böylece mühendis hem kapitalist iş hiyerarşisi 
içinde hem de toplumsal hiyerarşi içinde oldukça pres-
tijli bir yere sahip oluyordu. Ancak bunlar kadim güzel 
günlerdi. Artık sermaye birikimi rejimi hem işyerinde 
hem de sosyoekonomik düzlemde mühendisin tüm ay-
rıcalıklarını tırpanlamaktadır. Bu ayrıcalıkların tırpanlan-
ması kuşkusuz mühendis emeğini hızla ucuzlatmaktadır. 

Bunu gerçekleştirmenin diğer bir yolu da, mühendis iş-
gücünü diğer metaların başına gelen en temel eğilime 
maruz bırakmaktır; miktarı arttırarak değersizleştirmek 
[5, 6]. Şimdi tüm kapitalist dünyada yaşanan budur. Hem 

sistematik eğitim kanalıyla hem de göçmen mühendis 
emeği aracılığıyla kapitalizm bunu maharetle uygula-
maktadır. Dolayısıyla mühendisin yazgısının epik tarafı 
apaçık bir şekilde yok edilmektedir, geriye sadece koca-
man bir trajedinin kalması yakındır. 

5. SONUÇ: NE YAPMALI? 

Prometeheus ile Pandora’ya geri dönelim. Liberal bo-
razanların tüm canhıraş çarpıtmalarına inat, kapitalizm 
merakı ve yaratıcılığı hızla yok etmektedir. Pandora’nın 
kutusu kapitalizmdir. Bir kere açılmıştır. Ancak bu bir 
daha kapatılamayacağı anlamına gelmez. Yapılması ge-
reken ateşi kapatıldığı, sahiplenilerek esir tutulduğu yer-
den bir kere daha çalmak ve insanlığa hediye etmektir. 
Prometheus, bu iş için bir kere eza ve ceza çekti, bir kere 
daha çekebilir. Bugün Prometheus insanlığın ortakçı ve 
akılcı bir sisteme yönelik iradesidir. Sadece kendi öz-
gürlükleri ve yaratıcılıklarının üstündeki boyunduruğu 
kırmak için bile mühendis ve bilim insanı, Prometheus’u 
zincirlerinden azat etmelidirler. Yapılacak olan budur. 
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İklimlendirme Sektörü, 2021 yılının Ocak 
ayında yaptığı 401,2 Milyon dolarlık ih-
racat ile ihracatını artıran ikinci büyük 
sektör oldu. 2020 Ocak ayından bu yılın 
Ocak ayına göre yüzde 11’lik bir ihracat 
artışı yakalayan Türk iklimlendirme sektö-
rü, Aralık 2020’de kırdığı tüm zamanların 
ihracat rekorunu Ocak 2021’de istikrarlı 
bir düzeye oturttu. Ocak ayı içerisinde ih-
racatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla 
Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve 
İspanya olurken, kilogram başına yaratı-
lan değer 4,6 dolar oldu. 

Pandemi koşullarına rağmen ihracat ra-
kamlarını, önceki yılların Ocak aylarına göre ciddi bir şekilde büyüterek başladıkları-
nı ifade eden İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Şanal, “Türk iklimlendirme sektörü, Türkiye’nin başat sektörlerinden biri olma 
yolunda ilerliyor. Pandemi koşullarında tüm dünya için ticari faaliyetler kısıtlanırken, 
Türkiye ihracatı ile paralel bir şekilde iklimlendirme sektörü de ihracatta istikrarlı bir 
büyüme sağladı. Sektörümüzü oluşturan tüm paydaşlar ile koordineli ve stratejik bir 
şekilde çalışıyoruz. Bununla birlikte Türk iklimlendirme sektörünü oluşturan firmaları-
mız tüm coğrafyalarda etkin bir şekilde satış ve pazarlama faaliyetleri yürütüyorlar. Biz 
de İSİB olarak onları desteklemek ve bu faaliyetlerini daha da etkinleştirmek adına çok 
sıkı çalışıyoruz. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte yapacağımız fiziki aktivitelerle 
de ihracat hedeflerimizi daha yukarı çekeceğimizi düşünüyoruz. Sektör olarak yılsonu-
nu toplam 5 milyar dolarlık ihracat ile tamamlayacağımıza gönülden inanıyoruz” dedi.

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıla-
rı Birliği Traktör Endüstrisi (TARMAKBİR) 
Ocak ayı traktör üretim ve satış rakam-
larını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre 
2021’in ilk ayında 5.992 adet traktör üre-
tilerek önceki yıla göre 103, son 5 yılın 
ortalamasına göre ise yüzde 52,6 artışla 
sektör büyük bir gelişim gösterdi. 2020'yi 
bir önceki yıla göre yüzde 70,6 artışla 
kapatan traktör endüstrisi, bu dönemde 
50.417 adet traktör üretimi gerçekleştir-
mesine rağmen son 5 yılın ortalamasının 
yüzde 10,9 gerisinde kalmıştı. 

Üretim rakamlarının yanı sıra yurtiçi trak-
tör satışları da, 2020 yılını, son 5 yılın orta-
lamasına göre yüzde 2,3 gelişimle kapattı 
ve yıl içinde 48.268 adet traktörün trafik 
tescili gerçekleştirildi.  Böylece 2019 yılın-
daki dip seviyede olan traktör satışları, iç 
pazarda tekrar 2018 yılı seviyesine ulaş-
tı. Buna göre yurt içi satışlar 2020 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 86,8 artarken, 
son 5 yılın ortalamasına göre ise yüzde 
15 azaldı.

2020 Aralık ayında 6.167 adet (2019-2020 
model) traktörün trafiğe kaydı gerçekleş-
mişti. Buna göre yurt içi satışlar Aralık 
ayında bir önceki yıla göre yüzde 64,1, 
son 5 yılın ortalamasına göre ise yüzde 
2,3 artmıştır. 2020 yılı Ocak-Aralık döne-
minde ise toplamda 48.268 adet (2019-
2020 model) traktörün trafiğe kaydı ger-
çekleşti. 

Konu ile ilgili güncel raporu görmek için 
http://www.tarmakbir.org/haberler/aylikt-
raktorraporu.pdf  adresini ziyaret edebi-
lirsiniz.  

İklimlendirme Sektörü Ocak Ayında İhracatını Artırdı Traktör Endüstrisinde Üretim ve 
Satış Hızı Arttı

1997 yılından beri yapılan, sektörünün ilk ve 
en önemli fuarı olarak görülen Uluslararası 
HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su 
Arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi Sis-
temleri Fuarı ISK-SODEX ISTANBUL’un tarihi 
açıklandı. Fuar bu yıl 29 Eylül - 2 Ekim 2021 
tarihlerinde Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek.

Deutsche Messe’nin Türkiye iştiraki Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık tarafından organize 
edilen ISK-SODEX Fuarı 2021 ISKAV, DOSI-
DER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİ-
AD, ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliğiyle düzenlenecek. 44.804 m² net stant alanı ile 
toplam 14 salonda yapılan ISK-SODEX ISTANBUL 2019’u, 36 ülkeden toplam 1.021 
katılımcı ve 106 ülkeden 85.371 ziyaretçi takip etmişti.  Fuar 2019’daki en son edisyo-
nunda geldiği nokta ile sektördeki yeri ve konumunu iyice güçlendirerek, sektörünün 
ve Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlamıştı.

ISK-SODEX Fuarı, 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Destek-
lenmesine İlişkin Karar kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik kapsamı-
na alınmıştı. Bu bağlamda ISK-SODEX Fuarı katılımcısı olan ve Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketlerin, stant kirası ve 
konstrüksiyon harcamalarının belirli miktar ve oranlarda desteklenmesi uygun görüldü. 
İzmir Ticaret Odası (İZTO)’da ISK-SODEX Fuarı’nı destekleyerek, 2021 yılında teşvik ve-
rilecek fuarlar kapsamına aldı.

İlki 2018 yılında düzenlenen Ustalar Ligi ve ISK-SODEX Konferansları gibi önemli etkin-
likleri de içinde barındıracak olan, iş bağlantıları kurma-geliştirme, sektördeki en son 
yenilik ve gelişmeleri yakından tanıma fırsatı sunma imkanı sunma hedefiyle yola çıkan 
ISK-SODEX ISTANBUL 2021 Fuarı, sektördeki son trendleri ve gelişmeleri takip etmek 
isteyen herkesin ajandasına eklemesi gereken bir etkinlik. 

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılımcı olmak için www.sodex.com.tr sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.
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Dünyanın önde gelen uluslararası iklimlendirme ve 
su teknolojisi fuarı ISH digital 2021, Covid-19 salgını 
nedeniyle bu yıl ilk defa çevrimiçi olarak toplanacak. 
22-26 Mart 2021 tarihinde yapılacak fuarda, İklim-
lendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İS-
KİD) dijital materyalleri ile yer alarak üyelerini temsil 
edecek.

İki yılda bir düzenlenen ve beş gün sürecek olan 
çevrimiçi fuarın amacı; katılımcıları, ziyaretçileri, 
uzmanları ve gazetecileri beş gün boyunca birbiri-
ne bağlamak, yüksek kaliteli içerik sunmak ve kap-
samlı bir etkinlik programı sunmak olarak açıklandı. 
ISH digital 2021’de, havalandırma ve iklimlendirme 
ekipmanları, içme suyu hijyeni ve banyoda hijyen 
trendi gibi korona salgını ile birlikte iyice önem ka-
zanan temaların öne çıkması bekleniyor. 

ISH digital 2021’de tüm katılımcı faaliyetleri bir 
noktada toplanarak, fuar organizatörü Messe 
Frankfurt'un sunduğu hizmetlere dijital olarak bağ-
lanacak. Dijital platform, dünyanın dört bir yanın-
dan tüm şirketlere ve ilgili taraflara tanışma ve dola-
yısıyla yeni bağlantılar kurma şansı veriyor. Etkinlik 
programı canlı akışı ve isteğe bağlı yayınlarının yanı 
sıra, katılımcılar ile çevrimiçi toplantılar için bir ran-
devu sistemi de olacak.

Katılımcılar diledikleri konferanslara, basın etkin-
liklerine, ürün tanıtımlarına, sunumlara, özel göste-
rimlere vb. katılma imkânına sahip olacaklar. Ayrıca, 
hedef grubun ilgisini çeken temalara odaklanan 
özel bir zanaatkâr kanalı da olacak. Bu kanal, nerede 
oldukları fark etmeksizin herkese ulaşmak için bir 
internet radyosu ile de destekleniyor.

ISH digital 2021 hakkında detaylı bilgi için http://
www.ish.messefrankfurt.com adresi ziyaret edile-
bilir.

ISH digital 2021 Çevrimiçi 
ToplanacakMakine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk ayında yapılan 

toplam makine ihracatının 1,4 milyar dolar olduğunu açık-
ladı. Ocak'ta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 ar-
tış yaşandığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu, 2021 yılında 20 milyar dolar makine 
ihracatı yapmayı hedeflediklerini söyledi. Dünya genelin-
de makine fiyatlarında yaşanan artış Türkiye’nin makine 
ihracatına da olumlu yansıdı. Ocak ayında yurt dışına ihraç 
ettiği makinelerin miktarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 0,4 ar-
tan Türkiye’nin makine ihracat gelirleri yüzde 3,8 arttı. Ocak 
ayında ana pazarlarının büyük bölümünde pozitife geçme-
yi başaran Türk makine sektörü, sadece ABD ve Rusya'da 
kısmi daralmalar yaşadı.

Kış aylarında alınan tedbirlerin ve aşı faaliyetlerinin çok 
yakında küresel bir canlanmayı beraberinde getirmesini 

beklediklerini ifade eden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları 
söyledi “Satın alma gücü yüksek ülkelerden başlayarak, pandemi sürecinde ertelenen 
tüketim ihtiyaçlarının hızla giderilmesi için bahar aylarında talebin güçleneceği kanısı 
hâkim hale geldi. Bu durumun yatırım veya tüketim malı üreten tüm sektörlere doğ-
rudan etkisi olacaktır. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında yüzde 7 artış sağlamıştık, bu yıl Ocak 
ayını yüzde 3,8 artışla kapadık. Karantinanın tekrar gündeme gelmeyeceği ve geçen 
yıla benzer kapanmaların olmayacağı inancıyla bu yıl 20 milyar dolar makine ihracatı 
yapmayı hedefliyoruz. Sektörün dijital dönüşümde hamleler yaparak değerlendirdiği 
bu sıkıntılı dönemin sonunda, nihayet dikkatimizi AB’nin yeni yeşil-dijital sanayi dönü-
şümüne uygun iş modelleri ve tekniklerinin geliştirilmesine verebileceğiz” dedi.

Makinecilerin 2021 İhracat Hedefi 20 Milyar Dolar

Softtech, önümüzdeki yıllarda yükselişte olması 
beklenen teknoloji trendleri hakkında bilgiler içeren 
ve her yıl alanında uzman isimlerin öngörüleriyle ha-
zırladığı 2021 Teknoloji Raporu’nu yayımladı. Temel 
amacı teknoloji trendlerinin, ilgili sektörlere etkisini 
ortaya koymak ve kullanım alanlarını değerlendir-
mek olan rapor, bunu yaparken çok yönlü bir bakış 
açısı ile teknolojilerin avantajlarının ve dezavantajla-
rının yanı sıra, yasal kısıtlar, iş modelleri ve paranın 
yönü gibi konuları da göz önünde bulunduruyor. 

Raporda geleceğin teknoloji trendlerinin, önümüzdeki yıllarda ne zaman “radar”a gi-
receğine ve etkilerinin ne büyüklükte olacağına dair tahminler, değerlendirmeler ve 
öneriler de yer alıyor. Raporda yer alan teknoloji radarına göre Mobil Cihaz Dönemi 
olarak adlandırılan 2020 ile 2023 yılları arasında; 5G, uç yapay zeka, sesli asistan, sanal 
çalışma alanları, uzaktan çalışma, izleme teknolojileri, anında nokta atışı teslimat, sür-
dürülebilirlik ve çevre konuları öne çıkıyor. 2023-2028 yılları arasında ise yapay zeka iş 
arkadaşları, dijital göçebeler ve otonom araçlar gündeme geliyor. 2028 ila 2036 yılların-
da akıllı şehirler, dijital iş hayatı, kuantum yapay zeka ve temel gelir radara giriyor. 2036 
ile 2080 yıllarında; yapay şirket, insansı yapay zeka, dijital gerçeklik, artırılmış insan ve 
insan ömrü konuları yer alıyor. 

Softtech 2021 Teknoloji Raporu’na ulaşmak için https://softtech.com.tr/2021-softtech-
teknoloji-raporu/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Softtech 2021 Teknoloji Raporu Yayımlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) milli 
havacılık ve uzay ekosisteminde bir ilki daha 
gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk kez Eklemeli 
İmalat Teknolojisi’ni esas alan üç-boyutlu 
yazıcılar kullanılarak uydu donanımlarına ait 
yapısal bileşenlerin tasarım, analiz, üretim 
ve yeterlilik testleri ile birlikte kalifikasyon 
süreçleri tamamlandı.

 Görev-kritik uzay yapısal parçaları talaşlı 
üretimin aksine, metal, seramik ve polimer 
bileşenlerin katman katman eritilerek üç-
boyutlu parçalar geliştirilmesini esas alan 

Eklemeli İmalat Yöntemi ile üreten TUSAŞ, 
yeni bir ileri teknolojiyi daha bünyesine ka-
zandırdı. Geliştirilmiş olan parçalarda, ileri 
yapısal optimizasyon yazılımları ile yüzde 
30 oranında ağırlık kazancı sağlandı. TU-
SAŞ bünyesinde bulunan Uzay Sistemleri 
Entegrasyon ve Test Merkezi (USET)’nde 
gerçekleşen çok sayıda uzay yeterlilik test-
leri başarıyla tamamlanan parçaların yüksek 
teknoloji ürünü haberleşme uydularında 
kullanılması hedefleniyor.

TUSAŞ’ın ulusal mükemmeliyet merkezi 
vizyonu ile kurduğu Eklemeli İmalat Tek-
noloji Merkezi tesislerinde hammadde aşa-
masından başlayarak; ülkemizin en büyük 
boyutlu titanyum ve alüminyum alaşımlı 
stratejik havacılık ve uzay parçaları üretile-
cektir. Ayrıca T.C. Cumhurbaşkanlığı Savun-
ma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Üretim Tek-
nolojileri Mükemmeliyet Merkezi (ÜRTEMM 
A.Ş.) ortaklığında yürütülen projeler ile yük-
sek enerji kaynaklı iki farklı üç boyutlu yazıcı 
milli ve yerli olarak geliştirilecek ve yüksek 
teknolojili üretim kabiliyetleri ülkemize ka-
zandırılacak.

https://www.tusas.com/haber/tusas-uydu-
yapisallarini-turkiyede-ilk-kez-uc-boyutlu-
yazicilarda-uretmeyi-basardi

TUSAŞ, Uydu Yapısallarını Üç Boyutlu Yazıcılarda Üretmeyi Başardı


