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Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
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Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme
Araçların LPG’ye Dönüşümü

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü*

Yangın Tesisatı

Mekanik Tesisat

Klima Tesisatı
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

Şantiye Şefliği

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (A Sınıfı
İSG Uzmanı)
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina)
*

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

4-5 Mart 2017

Zonguldak Şube

5 Mart 2017

7-8 Mart 2017

Ankara Şube

9 Mart 2017

28-29 Mart 2017

İstanbul Şube

30 Mart 2017

3-5 Mart 2017

İstanbul Şube

6 Mart 2017

10-12 Mart 2017

Ankara Şube

13 Mart 2017

24-26 Mart 2017

Zonguldak Şube

26 Mart 2017

23-26 Mart 2017

İstanbul Şube

27 Mart 2017

20-23 Mart 2017

Antalya Şube

24 Mart 2017

23-26 Mart 2017

İstanbul Şube

27 Mart 2017

27-29 Mart 2017

Kocaeli Şube

30 Mart 2017

2-5 Mart 2017

Trabzon Şube

6 Mart 2017

9-12 Mart 2017

İstanbul Şube

13 Mart 2017

9-12 Mart 2017

Kayseri Şube

13 Mart 2017

16-19 Mart 2017

Antalya Şube

20 Mart 2017

23-26 Mart 2017

Ankara Şube

27 Mart 2017

17-20 Mart 2017

Eskişehir Şube

21 Mart 2017

27-30 Mart 2017

Antalya Şube

31 Mart 2017

27-30 Mart 2017

Konya Şube

31 Mart 2017

27-30 Mart 2017

Ankara Şube

31 Mart 2017

28-30 Mart 2017

Bursa Şube

31 Mart 2017

2-4 Mart 2017

İstanbul Şube

6 Mart 2017

7-9 Mart 2017

Bursa Şube

10 Mart 2017

10-12 Mart 2017

Denizli Şube

13 Mart 2017

6-12 Mart 2017

Denizli Şube

13 Mart 2017

6-12 Mart 2017

Kocaeli Şube

13 Mart 2017

13-19 Mart 2017

İzmir Şube

20 Mart 2017

13-19 Mart 2017

İstanbul Şube

20 Mart 2017

13-19 Mart 2017

Ankara Şube

20 Mart 2017

15-21 Mart 2017

Zonguldak Şube

22 Mart 2017

10-14 Mart 2017

Zonguldak Şube

14Mart 2017

8 Mart 2017

Kayseri Şube

8 Mart 2017

24 Mart 2017

Mersin Şube

24 Mart 2017

2-4 Mart 2017

Kayseri Şube

4 Mart 2017

21-23 Mart 2017

İzmir Şube

23 Mart 2017

23-25 Mart 2017

Eskişehir Şube

25 Mart 2017

24-26 Mart 2017

İstanbul Şube

26 Mart 2017

3-5 Mart 2017

İstanbul Şube

5 Mart 2017

14-16 Mart 2017

Bursa Şube

16 Mart 2017

23-25 Mart 2017

Kocaeli Şube

25 Mart 2017

24-26 Mart 2017

Adana Şube

26 Mart 2017

29-31 Mart 2017

İzmir Şube

31 Mart 2017

8-9 Mart 2017

İzmir Şube

9 Mart 2017

15-17 Mart 2017

Diyarbakır Şube

17 Mart 2017

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin üçüncü sayısında Söyleşi, Basın Açıklaması,
Kongre, Haber, Sanayi Analizleri, İmalat, İş Güvenliği, Teknoloji Dünyası, Mühendislik
Anlatıları, Kitap Tanıtımı, Anma, MİEM, Etkinlik Takvimi bölümleri bulunmaktadır.
Dergimizin Söyleşi bölümünde, Odamızın geçmiş dönemlerinde yönetim kademesinde, komisyonlarında görev üstlenen ve halen Oda Sanayi Çalışma Grubu başkanlığını
yürüten Makina Yüksek Mühendisi Yavuz Bayülken ile 50 yılı aşan meslek hayatı, sanayi,
AR-GE alanındaki faaliyetleri ve yılmadan sürdürdüğü demokrasi ve insan hakları mücadelesi üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşiye yer verdik.
Haber bölümünde, mühendislerimizin ve ara teknik elemanların kaynak, yangın tesisatı, makina bakım, ısıtma, soğutma, havalandırma ve asansör gibi konularda teorik-pratik
bilgilerini artırmaya yönelik faaliyete geçen Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi
ile ilgili tanıtım haberine; MİEM bölümünde ise mühendislerimize yönelik Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerin takvimine ulaşabilirsiniz.
Mühendislik Anlatıları bölümünde, İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği’nde okurken bitirme ödevi olarak 1990 senesinde ilk robotunu yapan Hakan Altınay’in hikayesini anlattığı “Daha Çok Hayale İhtiyacımız Var” başlıklı çalışmaya yer verdik.
Kongre bölümünde, bu yıl 13. sünü gerçekleştirmiş olduğumuz Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi haberine; Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından 2 yılda bir
gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında ekonomist Mustafa
Sönmez tarafından yazı dizisi şeklinde hazırlanan “Tek Adam Rejimi Endişesi Sanayiyi de
Daraltıyor” başlıklı çalışmaya yer verdik.
İş Güvenliği bölümünde Mustafa Yazıcı’nın “İş Ekipmanları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler-Asansör” başlıklı çalışmasına ve İmalat bölümünde ise İbrahim Çakmanus’un
“Torbalı Filtrelerde bazı Arıza sebepleri ve Torba Ömürlerinin Artırılması” başlıklı çalışması bulunmaktadır.
Anma bölümünde ise 11 Mart 2017 tarihinde yitirdiğimiz, Makina Mühendisleri Odası
eski yöneticisi, yazar ve değerli üyemiz Makina Yüksek Mühendisi Aslan Bekir Sanır’ın
anısına hazırladığımız metine yer almaktadır.
Teknoloji Dünyası köşesinde, Automotive Engineering dergisinde yer alan “İnternette
Neler Var” başlıklı yazıların çevirileri okurlarımıza sunuldu.
Ayrıca bu sayımızda, 28 Nisan Dünya İSG günü sebebiyle Oda Yönetim Kurulu başkanı
Ali Ekber Çakar tarafından yapılan basın açıklamasına, Odamız enerji alanında uzun yıllardır değerli bir kaynak olan ve bu yıl güncellenen Termik Santraller Oda Raporu'nun
tanıtımına ve dönem içi Etkinlik Takvimine de ulaşabilirsiniz.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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Öncelikle biraz kendinizden
bahseder misiniz? Bildiğimiz
kadarıyla elli yılı aşan meslek
yaşamınız var. Meslek yaşamına
adım atma süreciyle birlikte nasıl bir çizgi izlediniz, nerelerde,
hangi uzmanlık alanında çalıştınız?
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nin
hemen sonrasında İstanbul Teknik

J

www.mmo.org.tr

Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü'nü kazanarak eğitimime
başladım. Lise son sınıftayken Ankara Kızılay’da gelişen öğrenci olayları, sonrasında İstanbul’da büyüyen
baskı ve şiddete karşı direnişler,
Ordu’nun iktidarı ele geçirmesiyle
son bulmuştu. Bu sürecin karışık atmosferi içerisinde tutuklanan siyasilerin yargılanması ve mahkûmiyetler,
idam cezaları, ilk gençlik anılarımla

7
birlikte, İstanbul’da sürdürdüğüm
eğitimimin bir parçası oldu. Sonrasında siyasi partilerin demokratik yaşama tekrar girmesi, özellikle de Türkiye İşçi Partisi’nin kurulup Meclis’e
15 milletvekili sokması, “demokrasi
ve özgürlük ortamının” gelişmesinde
önemli rol oynadı. Üniversitelerde
talebe cemiyetleri faaliyet göstermeye, öğrenciler ülkenin kalkınma ve
gelişmesinde, demokrasi mücadelesinde söz sahibi olmak için mücadele
etmeye başladı. Bu dönemde, Devlet
Planlama Teşkilatı (DPT) ve Türkiye
Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) gibi iki önemli yapılaşmanın
kurulması ve 1963’te devreye giren
ilk Kalkınma Planının uygulanmaya
başlaması gibi, sanayileşmenin gelişme aşamasında da önemli işlevler
sağlayacak adımlar atıldı.
1965 yılında yüksek mühendis olarak mezun oldum. Eğitimim sürerken staj amacıyla gittiğimiz devlet
kurumlarına ait fabrikalar ve özel
tesisler, meslekle ilgili ilk pratik çalışmalarımı oluşturdu. İlk dönemlerde
okulun atölyesinde yaptığımız temel
imalat deneyimlerinin ardından, sonraki yıllar takım tezgâhları, presler,
saç şekillendirme tezgâhları vs. gibi
daha ciddi uygulamalara adım attım
ve bu deneyimlerim sayesinde ülke
boyutunda sanayinin hangi aşamada
olduğunu gözlemleme şansım oldu.
Bu dönemde ithal ikamesine yönelik
imalat yatırımları için teşvikler söz
konusu idi ve Türkiye montaj sanayisine, bu yıllarda “yabancı sermaye”
yatırımları ile başlanmaktaydı. Bizlerde bu gelişmeleri izleyerek içinde yer
almaya çalışıyorduk.
Mezuniyet sonrası ilk mesleki çalışmam, Karayolları Genel
Müdürlüğü’nün düzenlediği altı aylık hem atölyede hem de fiili olarak

Yoğun, mücadele dolu
günleri anmak ve ortaya
koymak benim için
gerçek bir görevdir.
Çünkü TMMOB ve
bağlı meslek odaları,
ülke çıkarlarının
savunulmasında,
emek ve demokrasi
mücadelesinde,
çalışanların
birlikteliğinin
sağlanmasında bu
dönem gerçekten aktif
ve başarılı, bir mücadele
tarihidir. Bugünler, o
dönemlerden gelen
özveriler üzerinde
yükselmektedir
sahada sürdürülen “Temel Mühendislik Kursları” idi. Atölyede iş makinalarının montajı ve diğer makina
elemanları incelenerek, imalat ile
montajına ilişkin çalışmalar yapılırken, şantiyelerde ise dozer, buldozer, ekskavatör, loder vs. gibi iş
makinalarının kullanımı söz konusu
idi. Bu çalışma dönemi benim için
okuldan meslek yaşamına geçişte
çok önemli kuramsal ve deneysel
bir tecrübe, unutulmayacak anılar
ve bir kamu kuruluşundaki çalışmaların izlenmesi yönünden önemli birikimler yapmamı sağladı.

aylık “Makine Temel Kursu”, mühendisliğe girişte ilk önemli birikimimi
yapmama olanak sağladı. Daha sonra Balıkesir Ordu Donatım Okulu ve
İzmir Askeri Ağır Bakım Fabrikası
İnşaat Emlak Başkanlığı’nda iki yıl
süreyle yedek subay olarak askerlik
hizmetimi tamamladım. 1968 yılında ise bir özel proje şirketinde, yatırım projeleri üzerinden mühendislik
çalışmalarım başladı. Burada sınai
yatırımların planlanması, yapılabilirlik etütleri, Kritik Yol Metodu (CPM),
zaman-finansman-süre etütleri, imalat projelerinde makina seçimi ve
yerleştirme planları gibi faaliyetlerde
yer aldım. 1971 yılına kadar 11 projenin bu şekilde tasarlanıp işletmeye
alınması sürecinde çalıştım. Bu dönemde kurulan tesislerin bir bölümü
bugün hala çalışmaktadır.

Yatırım ve AR-GE projeleri konusu meslek yaşamınızda ağırlıklı
olarak yer alıyor. Bu alandaki
tecrübeleriniz ışığında Türkiye’deki sınai yatırımlarının dönemsel gelişiminden bahseder
misiniz?
Meslek hayatım boyunca sanayiye
ilişkin pek çok firmaya yatırım proje-

Ancak benim baştan beri uzmanlık alanı seçimimdeki yönelimim,
yatırımların projelendirilmesi, fizibilitesi ve organizasyon planlarının
hazırlanmasına dönük olmuştur.
Bu konudaki ilk adımı da 1968 yılında attım. Yine Karayolları Genel
Müdürlüğü’nün düzenlediği dokuz
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dele dolu günleri anmak ve ortaya
koymak benim için gerçek bir görevdir. Çünkü TMMOB ve bağlı meslek
odaları, ülke çıkarlarının savunulmasında, emek ve demokrasi mücadelesinde, çalışanların birlikteliğinin
sağlanmasında bu dönem gerçekten
aktif ve başarılı bir mücadele tarihidir. Bugünler, o dönemlerden gelen
özveriler üzerinde yükselmektedir.

si, fizibilite etüdü, pazar araştırması,
tesis makina seçimi ve yerleştirme
planları, yatırım zamanlama-finanszaman planlaması (CPM), AR-GE projeleri ve destek için yaklaşık 150’den
fazla projenin içinde yer aldım.
Alarko Sanayi ve Ticaret’in Gebze
Tesisleri’nin uzun dönem proje koordinatörlüğünü yaptım. Avrupa’da
pek çok ülkeye gittim ve birçoğunda pazar araştırması yaptım. Bütün
bunlar, yani sanayi yatırımları ve imalat projeleri alanındaki deneyim ve
görüşlerim, ülkenin gelişmesi konusunda hazırladığım raporlara temel
oluşturdu. 1975 yılında Ankara’da
Makina Mühendisleri Odası’nın Genel Sekreteri olarak görev aldım. Bu
dönemde Oda’da oluşturduğumuz
komisyonlar ve daha sonra özellikle Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu
toplantılarında bu birikimlerimi aktarma olanağım oldu. Bu dönemde
TMMOB’ye bağlı Odalarımızın ortak
çalışmalarında TMMOB Genel Başkanı Teoman Öztürk’ün destek ve
birlikteliği çok önemlidir. İskenderun
Demir Çelik Sanayi’nde gelişen olaylar, Manyezit Tesisleri’ndeki yolsuzluk
tespitlerinin açıklanması gibi, bu dönemde bizi bir araya getiren sanayiye ilişkin konulardaki çalışmalarımız
gerçekten özgün çıkışlardır. Bir süre
önce kaybettiğimiz değerli arkadaşım Aykut Göker ile de bu çalışmaların içinde olduk. Bu yoğun, müca-

Türkiye’de AR-GE
çalışmaları, ne yazık
ki yüksek katma
değerli ürünlere
yönelik orta ve yüksek
teknolojili ürünlerde
yeterli düzeyde
yapılmamaktadır
Sorunuza dönersek, evet, meslek
yaşamımın bir döneminde de 1993
yılında TÜBİTAK-TEYDEB’in AR-GE
teşviklerinin yürürlüğe girmesi ile
AR-GE projeleri hazırlama faaliyetinde yer aldım. Başta ALARKO Sanayi
ve Ticaret’te olmak üzere yoğun biçimde sürdürülen bu çalışmalarda,
iklimlendirme, otomotiv, makina
imalat, özel makina ve donanımlarına yönelik yaklaşık 25 AR-GE projesinde yer aldım. Bu desteklerle
birçok ürünün geliştirilmesi sağlandı, yeni ürün ve proses geliştirme
mümkün olabildi. Ancak hem sayısal
veriler hem de deneyimlerim göstermektedir ki Türkiye’de AR-GE çalışmaları, ne yazık ki yüksek katma değerli ürünlere yönelik orta ve yüksek
teknolojili ürünlerde yeterli düzeyde
yapılmamaktadır.
1980’lerde GYSH içindeki AR-GE
oranı yüzde 0,25 iken, 2017 yılında
yüzde 1’e ulaşmıştır. Ancak sanayisi
gelişmiş olan ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Güney Kore vb. gibi

Genel Başkan A. Göker MMO
Sanayi Kongresi açılışında
TÜTED adına konuşuyor
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ülkelerde bu oran yüzde 3,0 ile 4,5
arasında olmaktadır. Bazı gelişmekte olan ülkeler, örneğin Çin Halk
Cumhuriyeti gibi ülkelerde ise yüzde
4,5-5’e kadar çıkmaktadır. Özellikle
makina imalat sanayinin kapsamına
giren alt sektörlerde AR-GE oranının artışı, orta ve orta-yüksek teknolojilerin gelişmesini ve üretim ve
ihracatta katma değerin artmasını
sağlayacaktır. AR-GE merkezlerinin
sayısının artması ve sanayiye verilecek desteklerin, ülke çapında bölgesel kalkınma esas alınarak büyümesi, sanayi içinde önemli kazanımlar
sağlayacaktır. Kısacası sanayimizdeki
önemli sorunlardan biri de araştırma
geliştirme ve inovasyonun düşük
oranlarda olmasıdır. Bu konu da yine
Odamızın yayımladığı raporlarda ayrıntılı olarak incelenmiş ve nedenleri
ortaya konularak, çözüm önerileri
getirilmiştir.

Türkiye’nin uyguladığı ilk üç
kalkınma planının sanayimizin
gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu, bu dönemlerdeki teşvik ve
desteklerle önemli kamu ve özel
yatırımlarının gerçekleştiğini biliyoruz. Bu konudaki görüş ve deneyimlerinizi anlatır mısınız?
1963 yılında başlayıp 1978’lere kadar süren Türkiye’nin birinci, ikinci
ve üçüncü beş yıllık üç planlı kalkınma dönemi, benim meslek yaşamımda büyük rol oynamıştır. İlk beş
yıllık plan, gerek içeriği gerekse destek ve uzman kadrosu ile kalkınmayı
sağlayabilecek kadrolaşmayı, yatırımların desteğinin araç ve finansmanını ortaya koymaktadır. Henüz
mühendisliğimin dördüncü yılında
başlayan proje çalışmaları, bu planların ilke ve destekleri esas alınarak
yönlendirilmiştir. Benim Oda çalışmalarına girmem de aynı yıllarda
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söz konusu oldu. O dönemde İstanbul Şubesi’nde yaptığımız Oda
çalışmalarında, sanayinin sorunları
konusu üye tabanında ses getirmiş,
raporlar, sempozyum ve panellerimizde bu konular tartışılmıştır. Bu
çalışmalar kapsamında, Oda’dan
Kamu İktisadi Teşekkülleri'ne (KİT)
yaptığımız ziyaretlerde, üyelerimizin Oda çatısı altında örgütlenmesi
ve eğitimlerle bilgilendirilmesi de
mümkün olabilmiştir.

Sanayimizdeki önemli
sorunlardan biri de
araştırma geliştirme
ve inovasyonun düşük
oranlarda olmasıdır
İlk üç “Beş Yıllık Kalkınma Planı”ndan
sonrakiler, çoğu kez destek, teşvik ve
kredileri yatırımcılara dağıtmakta işlev sağlamış; ancak hedefleri gerçekleştirmekte ve ilkeleri uygulamakta
başarılı olamamıştır. Çünkü sanayileşme politikaları farklı boyutlarda
ve yalnızca ihracat odaklı olarak ele
alınmıştır. Yatırım yoğunluğunun
1980 darbesinden sonra sürekli bir
azalış içinde olduğunu görmekteyiz.
İhraç edilen sanayi ürünlerinin genel
olarak düşük ve orta düzeyde katma değerli olduğunu biliyoruz. Orta-yüksek ve ileri teknoloji ürünleri,
yani yüksek katma değerli ürünler,
tüm ihracatımız içinde ancak yüzde
1,79 oranında olmaktadır. Bu gerçekler, Odamız için hazırladığım ve
belli aralıklarla güncellediğimiz altı
ayrı başlıktaki raporlarda, dönemler
itibarıyla incelenmiş ve dış ticarette
ihracat ve ithalat açmazları ortaya
konulmuştur. Bu raporlarla sanayimizin tarihsel gelişimi, KOBİ’ler,
organize sanayi bölgeleri ve küçük

sanayi siteleri, bölgesel kalkınmanın
ülke boyutundaki yeri, öncelikleri ve
sanayi göstergeleri ayrıntılı olarak
araştırılarak analiz edilmiştir.

Ülkemizde demokrasi ve insan
hakları mücadelesinin ivme kazandığı, önemli direniş ve mücadele öykülerinin yaşandığı 70’li
ve 80’li yıllarda İstanbul Şube
ve Genel Merkez’de yöneticilik,
TMMOB’de de Onur Kurulu üyeliği görevlerinde bulundunuz.
TMMOB ve Odaların o dönemdeki örgütsel yapılanması ve yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız?
1968 yılında MMO İstanbul Şube
kuruldu. Oda çalışmalarına katılmam ve katkı sunmam ilk kez 1970
Genel Kurulu ile birlikte başladı. Üye
olmamla birlikte yönetim, onur kurulu, komisyonlar, kongre yürütme
kurulu, danışma kurulları gibi, Makina Mühendisleri Odası’nın her kademesinde görev aldım. Genel Merkez,
Şube, Temsilcilik gibi örgütlenme
ağının her noktasında yapılması gereken hizmet ve görevlerde çalıştım.
1970 ve 1974 yıllarında İstanbul
Şube Yönetim Kurulunda görev aldım. 1971 yılında Fevzi Şolt, Mete
Tütüncü, Yalçın Çilli gibi arkadaş-

larımın görev aldığı İstanbul Şube
yönetim kurulunda, bende sekreter
üye görevindeydim. 12 Mart 1971
Askeri Darbesi ile çalışmalarımız
kısa bir süre kesintiye uğradıysa da
devam ettirdik. 1984 ve 1988 yılları
arasında İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. 1975 yılında
Genel Merkez Yönetim Kurulu Sekreterliğine seçildim. Oda yönetimlerinin görevlendirmesi ile Bakanlık ve
Kalkınma Planları ön çalışmalarına
katılarak sektör bazında raportörlük
yaptım. Bu arada demokrasi-insan
hakları mücadelesi ve baskılara karşı
sürdürülen çalışmalar kapsamında
birçok insan gibi ben de çeşitli davalardan yargılandım, soruşturma
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cesi Alan Araştırmaları çalışmalarını
yayımladık.

vs. yaşadım. Bir yandan mühendislik
mesleğini sürdürürken, diğer taraftan “amatör bir ruhla” Oda çalışmalarına katkıda bulunmak benim için
zevkli ve gerekli bir görev anlayışını
benimsemekle eşdeğerdir. Genç
meslektaşlarım için de meslek odalarına bu tarzda bir hizmet vermeyi
önermekteyim.

Burada özellikle Makina Mühendisleri Odası merkez yönetim kurullarının yayın, seminer, kurs ve eğitim
konusundaki özverili çalışmalarının
başarısından söz etmek isterim. Üstelik bu çalışmaların aynı başarıyla
Şubelere kadar yayılması sağlanarak
ülke boyutunda sürdürülmesi övgüye layıktır. Şimdi eğitim, seminer,
kurs hizmetlerinin yanı sıra Sanayi
4.0 gelişimine ilişkin AR-GE ve inovasyon çalışmalarının yapılması da
MMO’nun gündemine alınmalıdır.
TMMOB’ye bağlı meslek odaları içinde MMO, EMO ile BMO’nun da bu
başlıkları eğitim ve seminer programları içine alması, meslekleri ve
sanayinin geleceği açısından büyük
önem taşımaktadır. Ortak eğitim çalışmalarının yanı sıra bir kongre düzenlenmesi de zorunludur bence.

Oda çalışmalarında üzerime aldığım
görevi mesleki yönden demokrat
makina mühendisi olarak, sonuna
kadar başarı ile götürmek benim için
büyük önem taşıyordu. Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB üst kurul
üyesi olarak Onur Kurulu'nda da görev aldığımı belirtmek isterim. 20012016 yıllarını kapsayan dönemde
Odamızın yayımlamış olduğu, Sanayi Kongresi ve Genel Kurullarda dağıtılan, üyelere gönderilen yedi ayrı
raporun hazırlanmasını ve yazımını
üstlendim. Bu raporlardan pek çoğu
revize edildi ve tekrar yayımlandı. Bu
raporlarda özellikle imalat sanayinin
sorunları, tarihsel geçmişi, ekonomik
göstergeler, kalkınma planları, organize sanayi bölgeleri, küçük ve orta
ölçekli sanayi işletmeleri (KOBİ’ler),
bölgesel kalkınma, dünyada kalkınma örnekleri, Makina Mühendisleri
Odası’nın mesleki denetim, tasarım
ve meslek geliştirme çalışmaları yer
aldı. Ayrıca bir Sanayi Kongresi ön-
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1975-1980 dönemi Türkiye’nin
ekonomik ve siyasi açıdan da
karmaşık ve acılı yıllarını kapsıyor. Bu dönemde Barış Derneği
kurucusu ve aktif üyesi olduğunuzu da biliyoruz. Siz bu dönemde nasıl bir mücadele içinde
oldunuz? Biraz bu dönemi dinleyebilir miyiz?
1975-1980 döneminde Türkiye’de
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hem ekonomik hem de siyasal sorunlar önemli boyutlara ulaşmıştı.
“1973 petrol krizi” dünyayı çok etkiliyordu, ülkeler arası çatışma ve
çelişmeler hızlanmıştı. 1970 yılında
patlayan ve süren “Kıbrıs Sorunu” ise
daha sonraki yıllarda petrol kriziyle
birlikte Türkiye’yi döviz darboğazına
getirmişti. IMF ve Dünya Bankası ile
olan açmazlar ise finansman krizini
gündeme getirmişti. Kısacası 19761980 arası ülkedeki yapı, demokrasi,
ekonomi ve siyasi sorunları kaosa
götürecek bir ortam oluşturmuştu.
Petrol Krizinin bir dünya açmazı durumuna gelmesi, ekonomik sorunların yatırımları durma noktasına getirmesi, siyasi erkin mevcut düzeni
sürdürmekte zorlanması Türkiye’nin
giderek büyük bir kaos ortamına
girmesine neden olmaktaydı. İnsan
hakları ihlalleri, çatışmalarda pek
çok insanın ölümü ya da yaralanması, olağanüstü hal durumuna karşın
sendika, dernek ve meslek kuruluşları üyelerinin korunamaması, gerilimi
giderek artırıyor, her gün en az ona
yakın insan silahlı saldırıya maruz kalarak yaşamını yitiriyordu. Güvenlik
tamamen ortadan kalkmış, siyasetçi,
gazeteci-yazar, sendika, meslek odası, dernek üyesi insanlar, öğrenciler
silahla taranıyordu. Bu dönem de
gerçekten Türkiye tam bir karmaşa
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ve baskı ortamının içinde “yarınının
belli olmadığı” bir ortamda yuvarlanıyordu. Özellikle yurtsever, özgürlükçü ve sol görüşlü kişilere saldırılar
alabildiğine artmıştı. Kimse güvenliğini koruyamıyordu.
Bu dönemde İstanbul’da meslek yaşamımı yine yatırım-imalat projeleri
yaparak sürdürüyordum. Ancak çevremizdeki arkadaşlar ve dostlarımız
tehlike içinde idi. 1977’de kurulan
Barış Derneği içinde Türkiye’nin o
dönemdeki tanınmış, sanatçı, öğretim üyesi, siyasetçi, öğrenci, bilim adamı, eski diplomat, hukukçu,
mühendis, doktor ve iktisatçıları ile
barış ve demokrasi mücadelesini
sürdürüyordum. Hakkımda 6-7 dava
açılmıştı. Bir yandan mesleki çalışmalar, öte yandan sosyal yaşamın
keşmekeşi ile doludizgin askeri darbeye doğru gidiyorduk, yani felaketin ateşine…

1980 askeri darbesi ile meslek
kuruluşları önemli ölçüde etkilendi ve örgütlenmede önemli
bir örselenme oldu. Yeni Anayasa ile meslek örgütlerinin
çalışmalarına ve görev
alanlarına kısıtlamalar
getirildi. Bununla ilgili
bize bilgi verir misiniz?
12 Eylül öncesinde bir mimar
arkadaşımla birlikte Düzce
yakınlarında
kurulmakta
olan bir işçi şirketinin inşaatını denetlemeye gidiyorduk. O yıllarda Almanya’da
çalışan Türk işçileri gerek
imalat sanayiinde gerekse
diğer sektörlerde yatırım yapıp, birikimlerini değerlendirmeye çalışıyorlardı. İstanbul-Ankara arasındaki E-5

Bir yandan mühendislik
mesleğini sürdürürken,
diğer taraftan
“amatör bir ruhla”
Oda çalışmalarına
katkıda bulunmak
benim için zevkli
ve gerekli bir görev
anlayışını benimsemekle
eşdeğerdir. Genç
meslektaşlarım için
de meslek odalarına
bu tarzda bir hizmet
vermeyi önermekteyim
Karayolunda, olağanüstü kontrol ve
sorgulama noktaları oluşturulmuştu
ve darbenin gelişi buradan da sezilebiliyordu. Bazı arkadaşlarımız yurtdışına çıkmıştı ve Türkiye’ye dönüşünü
geciktiriyordu.
Biz durumu endişe ile gözlüyor, sezinliyor; ancak mühendislik çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyorduk. Topun ağzında olan yakın
çevremizdeki arkadaşlar “bir çıkış

noktası” veya bir “çözüm yolu” arıyor
ancak ellerinden fazla bir şey gelmiyordu. Fısıltı gazetesi, listelerin hazırlandığını ve gözaltına alınacak veya
tutuklanacak olanların yoğun bir
gözetlemeye alındığını belirtiyordu.
Karanlık günlerin sisi ve nemi olanca
ağırlığıyla üstümüze çöküyordu.
Türkiye yıllarca etkisini sürdürecek
ağır bir askeri darbenin; dehşet, korku ve baskısını şimdiden gözeneklerinde duyuyor, bedeninde hissediyordu. Ekonomi tamamen baş aşağı
olmuş, siyasi ortam demokrasinin ruhunu kaybetmiş, dengeler alabildiğine bozulmuştu. Ülke korku tünelinin
içinde boğuluyor, ancak çıkış yolunu
bulamıyordu. Bu ağır darbe suçunun failleri her türlü baskı, şiddet ve
dehşeti uygulayacak, ancak bunun
bedelini ödeyecek yaptırımlara ve
cezalara hiçbir zaman uğramayacaktı. Üstelik binlerce, yüzbinlerce insan
haksızlığa, insafsızlığa ve sürgüne
tabi tutulacaktı. Anayasa değişecek,
özgürlükler kaldırılacak, demokrasi,
insan hakları yok edilecekti. Üstelik
12 Eylül Darbesi gelecekteki sivil darbelere de kapıyı açacaktı.
1980-1983 yıllarında demokrasi,
hukuk, insan hakları ve özgürlükler askıya alındı. Sendikalar
çalışanların haklarının aranmasından yoksun kılındı, davalar
açıldı, sendikacılar tutuklandı.
Bu dönem taşeronlaşmanın, kayıt dışı çalışmayı teşvik etmenin,
örgütlenmeyi önlemenin yollarını açtı. Sendikaların giderek
güçten düşmesi, hak aramanın
yasadışı sayıldığı bir dikta düzeninin egemen olduğu yapılaşmayı getirdi. Meslek örgütleri
de bundan payını aldı. Özelleş-
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tirme kurum ve programları çerçevesinde kamu kurumlarını elden çıkarmanın gündeme geldiği bir dönem
başladı. Meslek örgütlerinin disipline edilmesi bahanesiyle, Odalara
yeni üyelerin kaydı önlendi. Meslek
örgütlerinin ele geçirilip yozlaştırılması, mesleki denetimin kaldırılması
için baskı ve çabalara karşın tasarlanan plan tutmadı. TMMOB’ye bağlı
mühendis, mimar ve şehir plancıları
çalışmalarını, denetimlerini, kamuoyunu aydınlatmayı ve görevlerini
yerine getirmeyi sürdürdüler.

Meslek örgütlerinin
disipline edilmesi
bahanesiyle, Odalara
yeni üyelerin kaydı
önlendi. Meslek
örgütlerinin ele geçirilip
yozlaştırılması, mesleki
denetimin kaldırılması
için baskı ve çabalara
karşın tasarlanan plan
tutmadı. TMMOB’ye
bağlı mühendis,
mimar ve şehir
plancıları çalışmalarını,
denetimlerini,
kamuoyunu aydınlatmayı
ve görevlerini yerine
getirmeyi sürdürdüler

Tüm zorluklara karşın böylesine
zorlu günlerde bile Oda faaliyetlerini sürdürmek için büyük çabalar harcayıp önemli çalışmalar yürüttünüz…
O dönemin en önemli konularından
biri “özel üniversitelerde mühendislik bölümlerinin açılması” idi. Bizler
buna karşı durarak, eğitimin yozlaştırılmasını protesto ettik, kamuoyunun bu konuda aydınlatılması
için yoğun bir mücadele verdik. Askeri darbenin ardından, ekonomik
krizler, sanayileşmede engeller ve
otomotiv sanayinde yerli üretim
oranlarının artırılması gibi konularda
hazırladığımız Oda çalışmalarımız da
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kayda değerdir. Siyasi ortamın çok
karışık olduğu, demokrasi, ekonomi
ve siyasi sorunların ülkeyi kaosa sürüklediği 1976-1980 arası, Odamızın
da yoğun biçimde gelişmelerin içinde yoğrulduğu ve gerçek mücadele verdiğimiz bir evredir kuşkusuz.
Burada şunu özellikle belirtmek isterim, uzun meslek yaşamımda her ne şart olursa
olsun “meslek etiği”ne uymak ilkesini hiç unutmadım. En zor ve en karanlık
günlerde bile emeğin yanında yer aldım. Haklı olana ve çalışana destek verdim. Gerekirse bunun için
çalıştığım işten ayrılarak,
mücadeleye devam ettim
ve maddi kayıplarıma karşın bundan hiçbir zaman
pişmanlık duymadım.
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Sanayi Kongrelerinde uzun yıllardır yürütme kurulunda yer
alıp, önemli Oda Raporları hazırladınız ve alan araştırmalarına katkı sundunuz… Bunlara
yukarıda da değindiniz. Özel
olarak Sanayi Kongreleri deneyimlerinizden bahseder misiniz?
Daha önce de söylediğim gibi 1970
yılından bu yana, MMO’nun her kademesinde çeşitli görevler aldım.
Bu arada 2001 yılından itibaren de
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Sanayi Kongrelerinde Yürütme Kurulu Üyesi görevini sürdürüyorum.
Sanayi Kongresi düzenleme etkinliği, Makina Mühendisleri Odası’nın
temel görevlerinin başında gelen
çalışmalardan biridir. Bildiğim kadarıyla Sanayi Kongresi 1962’lerden bu
yana MMO tarafından yapılmaktadır. Bir dönem düzenli bir kongre yapılanması mümkün olmamış, 1987
yılından itibaren iki yılda bir aksatmadan sürdürülmüştür. İlk Sanayi
Kongresi İstanbul’da yapılmış, MMO
ve İTÜ Makina Fakültesi tarafından
düzenlenmiştir. Kongrede çoğunluğunu İTÜ’lü hocaların oluşturduğu panellerle bildiriler biçiminde
sunulmuştur. Çoğunlukla teknik
konular ağırlığı oluşturmaktadır. Bu
hocaların, benim okuduğum yıllarda; motor-hidrolik-kaynak makina
elemanları gibi derslerde bize eğitim verdiklerini söyleyebilirim. 1964
Sanayi Kongresi ise üç gün süreyle
on bildirinin sunulduğu, Ankara’da
yapılan, MMO ve Sanayi Bakanlığı
tarafından düzenlenen bir etkinlikti. Kalkınma Planında sanayi, sınai
gelişme, vergi sistemi, yabancı sermaye, bilim ve teknik, uluslararası
ilişkiler gibi konular ele alınmıştır.
Sekiz yıllık aradan sonra MMO’nun
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düzenlediği üçüncü kongre ancak
1972 yılında yapılabilmiştir. 1974
Sanayi Kongresi yapıldığı yıl ben
de İstanbul Şube yönetim kurulundaydım ve “Türkiye’nin traktör
talebi ve karşılanması” oturumunda bildiri sunmuştum. 1976 Sanayi Kongresi'nden sonra ise yani
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik kaos
yaşadığı yıllarda, 11 yıl boyunca
kongre düzenlenemedi. 1987 yılında yine MMO, beş kişilik düzenleme
kurulu ile bundan böyle iki yılda bir
yapılacak olan Sanayi Kongrelerinin
kapısını açtı. Bu kongre, kurumsal
sanayi kongrelerine bir giriştir ve
alan araştırmalarının da başlangıcıdır. Bundan sonra Sanayi Kongrelerimiz günümüze kadar her iki
yılda bir düzenleniyor. MMO Başkanı ve Şube Başkanlarının yanı sıra
TMMOB’ye bağlı diğer odaların yönetim kurullarından üyeler Kongre
Düzenleme Kurulu'nda yer alıyorlar.
Ben 2001’den itibaren Sanayi Kongrelerinin Yürütme Kurulu içinde yer
alıyorum. Pek çok çalışmaya fiilen
katıldım, Oda raporlarını hazırladım

ve çeşitli bildiri ve tartışmalarda
yer aldım. “Küreselleşme ve Sanayileşme” ana temasıyla İstanbul’da
yapılan 2001 Sanayi Kongresi'nin
onuncu oturumu “Sektör ve Alan
Çalışmaları”nı kapsamaktaydı. Belli aralıklarla halen güncelleyerek
yayımladığımız “Makina ve İmalat
Sektörü Raporu”nu da ilk defa kongrenin bu oturumunda sunmuştum.

Uzun meslek yaşamımda
her ne şart olursa olsun
“meslek etiği”ne uymak
ilkesini hiç unutmadım.
En zor ve en karanlık
günlerde bile emeğin
yanında yer aldım. Haklı
olana ve çalışana destek
verdim. Gerekirse bunun
için çalıştığım işten
ayrılarak, mücadeleye
devam ettim ve maddi
kayıplarıma karşın
bundan hiçbir zaman
pişmanlık duymadım

Kongrelerimizde ülkemizin tanınmış iktisatçı, mühendis, öğretim
üyesi, sanayi odası temsilcisi ve sanayicileri bildiri vermektedirler. Son
yıllara kadar pek çok kongremizin
açılışı dönemin başbakanları ya da
sanayi ve ticaret bakanlarının açış
konuşmalarına katkı sunmasıyla
başlamıştır. Kongrelerimize Korkut
Boratav, Gülten Kazgan, Hayri Kozanoğlu, Metin Durgut gibi ülkemizin
yetiştirdiği birbirinden değerli çok
sayıda duayen iktisatçıları bildiri ve
görüşleriyle katkı sunmuştur. Aykut
Göker, Kaya Güvenç gibi meslek
duayenleri gerek düzenleme kurullarında yer alarak gerek bildirileriyle
ve alan araştırmalarıyla katkılar sunmuşlardır. Sanayi Kongrelerimizde
sanayiye ilişkin hemen her alan bildirilere konu edilmiştir. Sonuç Bildirilerimizin hepsi de ülke sanayisine
ışık tutan belgeler niteliğindedir.

1991 Sanayi Kongresine özel
önem atfediyorsunuz biraz
açar mısınız, farklı kılan nedir o
kongreyi?
Sanayi kongreleri içinde en önem-
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Sanayi kongreleri içinde
en önemlilerinden biri
kuşkusuz 1991 Sanayi
Kongresi’dir. Ana tema,
“Bilim ve Teknolojideki
Olağanüstü Gelişmeler
ve Ekonomilerin
Uluslararasılaşması
Sürecinde Türkiye
Sanayinin Konum ve
Geleceğinin Saptanması”
olup altı gün boyunca
tartışılmıştır... Bir
anlamda bu kongre geniş
bir siyasi, ekonomik
ve sektörel buluşmayı
sağlamıştır. Bu sanayi
kongrelerinin ülke
açısından önemli bir
tartışma, bilgilenme,
görüş alışverişi ve
diyalog alanı olduğunu
da göstermektedir
lilerinden biri kuşkusuz 1991 Sanayi Kongresi’dir. Ana tema, “Bilim ve
Teknolojideki Olağanüstü Gelişmeler ve Ekonomilerin Uluslararasılaşması Sürecinde Türkiye Sanayinin
Konum ve Geleceğinin Saptanması”
olup altı gün boyunca tartışılmıştır.
Kongre danışmanları arasında Prof.
Dr. Metin Durgut, geçtiğimiz aylarda
kaybettiğimiz değerli meslektaşımız
Aykut Göker ve meslek duayenlerinden Kaya Güvenç bulunmaktaydı.
Kongre’de 30 bildiri sunulmuş ve konunun teknoloji ve uygulamalarına
yönelik boyutları da teknik eğitim,
AR-GE ve bilimsel çalışmalar olarak
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ele alınmıştır. Kongre sonuç bildirisinde, konu bir biçimde ele alınarak,
öne çıkan konular, kongre platformu
tartışmaları, sanayicinin talepleri,
özel raporlar ve kongreye katılan siyasi parti başkan ve yetkililerinin konuşmaları yer almıştır. Bir anlamda
bu kongre geniş bir siyasi, ekonomik
ve sektörel buluşmayı sağlamıştır. Bu
sanayi kongrelerinin ülke açısından
önemli bir tartışma, bilgilenme, görüş alışverişi ve diyalog alanı olduğunu da göstermektedir. 1991 Kongresi öncesinde 10 sanayi sektörü için
hazırlanan sektör raporları da geniş
çapta özetlenmiş ve meslektaşlar ile
kongre izleyicilerine dağıtılmıştır. İstanbul Şube tarafından hazırlanan
Makina İmalat Sanayi çalışması için,
özellikle kurul içindeki çalışmalarda,
benim de katkılarım olmuştur. Bu
çalışmalar sektör raporlarında, bir
arşiv oluşturmanın öncü adımlarının
MMO tarafından atılması anlamına
da gelmektedir.

Odaların çalışmalarının giderek
kısıtlanması ile gelirlerini sağlayan hizmet ve çalışmalarının
kaldırılması veya devredilmesinin ne gibi etkileri oldu? Geleceğe ilişkin görüşleriniz, üye katılımları hakkındaki yaklaşımınız
nedir?
Kamu kuruluşu niteliğinde yasayla kurulan meslek odaları; ülkenin
gelişmesinde, sanayinin kalkınma
hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesinde, mesleğin örgütlenip,
üyelerin meslek disiplini, bilim ve
teknoloji düzlemi ile etik kurallara uyum çerçevesinde çok önemli
işlevlere sahiptir. Bu güne kadar
odalar ve özellikle MMO bu işlevi
tamamen yerine getirmiştir. Mesleğin denetimi teknik kural ve pro-

jelendirme fonksiyonu sağlamıştır.
Ayrıca ülke çıkarları doğrultusunda
sanayi, madencilik, ziraat, çevre ve
enerji sorunlarına ilişkin görüşler
belirterek kamuoyunu aydınlatmışlardır. Çözüm önerileri ile olması

Eğitim, seminer, kurs
hizmetlerinin yanı sıra
Sanayi 4.0 gelişimine
ilişkin AR-GE ve
inovasyon çalışmalarının
yapılması da MMO’nun
gündemine alınmalıdır.
TMMOB’ye bağlı meslek
odaları içinde MMO,
EMO ile BMO’nun da
bu başlıkları eğitim ve
seminer programları
içine alması, mesleklerin
ve sanayinin geleceği
açısından büyük önem
taşımaktadır. Ortak
eğitim çalışmalarının
yanı sıra bir kongre
düzenlenmesi de
zorunludur

gereken, uygulanması zorunlu yaptırımlar ortaya konulmuştur.
Gerek siyasi iktidarların uygulamaları ve gerekse askeri darbelerin
sorumluları meslek odalarının görüşlerini baskı altına almak ve çalışmalarını engellemek için, benim
içinde olduğum 50 yıllık sürede,
her şeyi yapmışlardır. Şu anda odalara üye olarak kayıt zorunluluğu
bile yoktur, çalışmalar kısıtlanmış,
mesleki faaliyetlere baskılar getirilmiştir. Gelir kaynakları kurutulmaya
çalışılmış, odaların hemen hemen
tamamı çeşitli bakanlıklara bağlanmıştır. Şimdi de yabancı mühendis,
doktor vs. çalıştırma serbestisi getirilmektedir.
TMMOB’ye bağlı meslek odaları yıllardır bir “mücadele ve kararlılık”
ilkesi çerçevesinde hukuk dışı davranış, uygulama ve kararnamelere
karşı çıkmaktadır ve karşı çıkmaya
da devam edecektir. Ancak bunu
üye tabanında gerçekleştirip, benimsetmek çok önemlidir. Ayrıca
odalar, üyeleri için her alanda seminer, eğitim programı ve kurslar
düzenlemekte; panel, sempozyum
ve kongrelerle ülke sorunlarına eğil-
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mektedirler. Bu mücadele gücünü
de üyelerinin bilinçli ve kararlı yaklaşımlarından almaktadırlar.

cilikler zaman zaman işyerinde
eğitimlere de yönelmelidir.
- Odamızın giderek sayısı artan eğitim merkezleri, mesleğin geliştirilmesi ve mühendisliğin çağdaş
düzeye getirilmesi için gurur verici çalışmalardır, bunlar daha da
artırılmalıdır.

50 yılı aşan meslek yaşamınızı
ve yıllardır sürdürdüğünüz Oda
çalışmaları deneyimlerinizi göz
önüne alarak, Oda faaliyetlerinin ve Oda üye ilişkilerinin daha
verimli ve etkin sürdürülebilmesi için görüş ve tavsiyeleriniz…

- MMO Uygulamalı Eğitim Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışında
da yaygınlaştırılmaya başlandı. Bu
çok olumludur ve hızla yaygınlaşmalıdır. Böylece üyelerin mesleki

- Üyenin her aşamada giderek bilinç, mesleki bilgi ve uygulamada
ülke çıkarlarını gözeten yaklaşımlarının artırılması gerekmektedir.
Buna yönelik sürdürülen faaliyetler aksatılmamalıdır.

TMMOB’ye bağlı meslek
odaları yıllardır bir
“mücadele ve kararlılık”
ilkesi çerçevesinde hukuk
dışı davranış, uygulama
ve kararnamelere karşı
çıkmaktadır ve karşı
çıkmaya da devam
edecektir. Ancak
bunu üye tabanında
gerçekleştirip,
benimsetmek çok
önemlidir

- Öğrenci üye uygulaması çok doğrudur ve sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.
- Üye toplantılarının daha sık yapılması, işyerlerindeki üyelerin
ziyaret ve bilgilendirilmesi ihmal
edilmemelidir.
- Teknoloji ve bilimsel çalışmalarla ilgili yeni gelişmeler, AR-GE ve
inovasyon çalışmaları, üyelere sık
sık seminer ve meslek içi eğitimlerle ulaştırılmalıdır.
- Odamızda meslek içi eğitimler ve
seminerler başarılı bir biçimde
yapılmaktadır. Şubeler ve temsil-
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gelişme düzeyi yükselecek, AR-GE,
inovasyon, ileri teknoloji, yüksek
katma değerli ürün kavramları teorik plandan pratiğe aktarma fırsatı
yakalanacaktır.

Son olarak özellikle genç meslektaşlarınıza ve üyelerimize
hangi tavsiyelerde bulunmak,
neler söylemek istersiniz…
- Mühendislikte etik kuralların uygulanması, ülke çıkarlarından
kişisel hak ve özgürlüklere kadar
uzanan doğruları kapsamalıdır.
Sizin yetkili olduğunuz alanda
çalışanların haklarını korumak,
sorunlarını tartışıp çözüm aramak, şirketinizde bu hakları ihlal
edenleri uyarmak, yapılması gerekenlerin en başında gelmelidir.
- Meslekte uzmanlık alanı seçmek,
hem kişisel yeteneği artırmak
hem de başarı kazanmak için
önemli bir yönelimdir. Bu imalattan proje yönetimine, bakım
onarımdan satış ve pazarlamaya,
AR-GE ve inovasyondan malzeme alımı ve satın almaya, yatırım
projeleri geliştirmekten finansman yönetimine kadar uzanan
geniş bir yelpazedir. İlk üç yıllık
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Türkiye gelişmiş bir
sanayi toplumuna,
aydınlık günlerin
laik, özgür, demokrat
ve çağdaş ülkesine,
hepimizin özveri ve
katkısıyla ulaşacak bir
yapılanma mücadelesiyle
erişecektir
çalışma yaşamında uzmanlık seçilmelidir.
- Oda yayınları, mühendislik çalışmaları açısından önemini yitirmemiştir. Unutulmamalıdır ki
mesleki kitap arşivi, yayınların
kalite ve bilim gücü ile birlikte
mesleğin desteklenmesine zemin hazırlayacaktır.
- Odaların güçlü olması, üyelerin
aidatlarını zamanında ödemesi
ile mümkündür. Bu konu önümüzdeki yıllarda zorunluluğunu
daha da artıracaktır. Bu konunun
önemi kavranmalı ve mutlaka
hassasiyet gösterilmelidir.
- Meslek odalarının, özellikle de
MMO’nun pek çok çalışması, etkinliği, sürekli ve periyodik faaliyeti bulunmaktadır. Bu faaliyetlere ne kadar çok üye katılırsa
Oda ve meslek yapısı daha güçlenecektir. Bu aynı zamanda üyeler
arasındaki ilişkilerin gelişmesi,
çalışmaların geniş bir üye tabanında yaygınlaştırılması yönünden önem taşımaktadır. Seminer
kurs ve eğitim programları, ülke
düzeyinde daha fazla üyeye götürülebilecektir.
- Meslek odalarının üniversitelerle

ilişkileri; mühendislik çalışmalarında akademisyenlerin yer alması, AR-GE faaliyetlerinde işbirliğinin sağlanması açısından önem
taşımaktadır. Seminer ve eğitim
programlarının düzenlenmesi ve
meslek içi eğitimin gelişmesi de
bu açıdan ele alınmalıdır.
- Öğrenci üye, meslek odası faaliyetlerinde görev aldığında örgüt
güçlenir ve çalışmalar etkinleşir.
Bu açıdan meslek örgütleriyle
ilişkilerin öğrencilik döneminden

itibaren başlatılarak, işbirliği yapılması çok önemlidir.
- Ne kadar çok mühendis Odaya
üye olursa, bir sivil toplum örgütü olarak Oda etkinlikleri artacak
ve gelişecektir.

Son söz…
Türkiye gelişmiş bir sanayi toplumuna, aydınlık günlerin laik, özgür, demokrat ve çağdaş ülkesine, hepimizin
özveri ve katkısıyla ulaşacak bir yapılanma mücadelesiyle erişecektir. 

Makina Yüksek Mühendisi Yavuz Bayülken
Yavuz Bayülken İstanbul 1942 doğumlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Isı
Bölümü 1965 mezunudur. Üniversiteden mezuniyetini takiben profesyonel meslek hayatına başlamış, sırasıyla aşağıdaki görevlerde bulunmuştur:
1965 - 1966 Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Planlama Mühendisi olarak çalıştı.
1966 - 1968 Ordonatım Okulu ve İzmir İnşaat Emlak’ta Askerlik Görevini yaptı.
1968 - 1975 Ayyıldız Mühendislik Müşavirlik Bürosu’nda, Mühendislik Hizmetleri Bölüm
Başkanı olarak Yatırım Projeleri, İmalat Projeleri, İmalat Sanayi Pazar Etütleri konularında, yabancı uzmanlarla birlikte, 100’ü aşkın projede çalışmalarda bulundu. DPT ve Dünya
Bankası’na hazırlanan projelerde uzman yönetici olarak çalıştı.
1970 - 1982 yılları arasında ise TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda çeşitli kademelerde yöneticilik, Oda Genel Sekreterliği ve İstanbul Şube Başkanlığı yaptı. Kongre, panel ve
sempozyumlar için bildiri sunumu gerçekleştirdi. İhtisas konuları; Demir-Çelik, İş Makineleri, Makine İmalat Sanayi.
1982 - 1988 Etiplan Ltd. Şti.de Serbest Danışman olarak Özel Sektör Yatırım Projeleri Danışmanlığı, CPM çalışmaları yaptı.
1988 - 2004 Alarko ve Alarko Carrier İmalat Grubu’nda; Yatırım Projeleri, Yatırım ve AR-GE
Danışmanlığı, Proje Koordinatörlüğü, DPT 6, 7 ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Plan çalışmaları
Özel İhtisas Komisyonu raportörlüğü, sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar, panel, sempozyum ve kongrelerde bildiri sunumu gerçekleştirdi. Ayrıca KOBİ yönetim danışmanlığı
ve CPM çalışmaları yaptı.
2004’ten beri Etiplan Mühendislik Ltd. Şti.de; Yatırım projeleri ve AR-GE projeleri hazırlama, sektör ve stratejik planlama çalışmaları, ihracatta devlet destekleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.
MMO rapor çalışmalarını ve MMO Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu üyeliğini halen
sürdürmektedir.
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG), bütün çalışanları ve işyerlerini ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel
unsurlarından biridir. İşçi sağlığı ve
iş güvenliğine ilişkin göstergeler,
temel insan hakları, çalışma yaşamı
ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin
önemli göstergeler sunmaktadır.
Ancak SGK ve diğer resmi istatistikler
göstermektedir ki, ülkemizde bu konuya gereken önem verilmemekte;
yasa, yönetmelik ve uygulamalarda
yetersiz kalınmaktadır. Gerek işveren
kesimi, gerekse kamu işvereni konumundaki devlet, neoliberal ekonomik politikaların da etkisiyle konuya
gereken özeni göstermemektedir.
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Toplu iş cinayetlerine de dönüşen iş kazaları ve meslek hastalıkları, sermayenin azami kâr hırsı
ve emek aleyhine politikalardan
kaynaklanmaktadır. Ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk
sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise
Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü
sırada yer almaktadır. Neoliberal
ekonomi politikaları kapsamında iş
güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimleri, taşeronlaştırmanın
yaygınlaşması, çalışma koşullarının
ağırlaşması, özelleştirme, sendikasızlaştırma, sosyal güvenlikten yoksun kayıt dışı işçilik, yoğun kadın,
genç, çocuk emeği sömürüsü, iş
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kazalarını artıran nedenler arasındadır.
İş kazaları sonucu toplu ölümlerin
artması nedeniyle 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği
Yasası ile iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık personeline
ilişkin yönetmelikler defalarca değiştirildi. Ancak kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir. Yasa
ilk gündeme geldiğinde ve üzerinde
yapılan değişikliklere dair, iş kazaları
ve meslek hastalıklarının bu yasa ve
mevzuat ile önlenemeyeceğini hep
söyledik.
Bu gerçeklerden hareketle İSG alanı üzerine önerilerimizi aşağıda kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:
1.

İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemenin can alıcı
noktalarından birisi, kurulması
gereken İşçi Sağlığı Güvenliği
Enstitüsü'dür. İdari ve mali yönden bağımsız, üyelerinin çoğunluğu emek ve meslek örgütleri
temsilcilerinden oluşması gereken bu kurum, düzenleme, denetim yapan bir yapıda olmalıdır.

2. Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler bu enstitü tarafından
bütünüyle yeniden düzenlenmeli; esnek ve taşeron çalışma
yasaklanmalı, örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkının
önündeki engeller kaldırılmalıdır. İSG alanında yapılacak düzenlemeler ancak bu şekilde
anlamlı olabilir.
3.

İSG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar, ayrımsız, kısıtlamasız
bütün işyerlerini ve her statüdeki
tüm çalışanları kapsamalıdır.

4. Yapılacak düzenlemeler, “İşçi
sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının öncelikle işverenin
görevi olduğu” ilkesinde hareketle yapılmalıdır. İşyerinde
istihdam edilen uzman, hekim
ve benzerlerinin verdikleri hizmetin bir danışmanlık hizmeti
olduğu kabullenilmelidir.
5. Yapılacak düzenlemeler; İSG
hizmetlerinin “piyasa koşullarında verilmesi” anlayışıyla yapılmamalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında kamu
hizmeti, kamu denetimi anlayışı
hâkim olmalıdır. Yukarıda sözü
edilen enstitü, hizmet ve denetimi organize eden, yerine
getiren bir yapı olmalıdır. Halen
uygulanmakta olan Ortak Sağlık
Güvenlik Birimi (OSGB) anlayışına son verilmelidir.
6. İşyerlerinde görev alacak uzman, hekim, sağlık personeli ve
diğer personelin eğitimi önerdiğimiz enstitü tarafından yerine
getirilmelidir. Sözü edilen personel her yıl yenileme eğitimine
tabi tutulmalıdır.
7. Uzman, hekim, diğer personel
ve sağlık personelinin işyerinde
yürüttüğü çalışmalar, ilgili meslek örgütleri tarafından denetlenmelidir.
8. Uzman, hekim, diğer personel
ve sağlık personelinin işyerlerinde görevlendirilmesi, enstitünün yerel birimince yapılmalı, işyeri ile yapılacak sözleşme
“tip sözleşme” olarak enstitü ve
meslek örgütleri tarafından hazırlanmalı, sözleşmede yer alan

hususlar personel için asgari
haklar olarak kabullenilmelidir.
9. Uzman, hekim, sağlık personeli görev yaptığı işyerindeki işçi
sağlığı ve güvenliğine ilişkin durumu enstitünün yerel birimine
raporlamalıdır.
10. Uzman, hekim, diğer personel
ve sağlık personelinin ücreti
enstitü bünyesinde oluşturulacak bir fondan karşılanmalıdır.
11. İSG ile görevli çalışan temsilcilerinin eğitimleri, enstitünün görevlendirmesi ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek örgütleri
tarafından yapılmalıdır.
12. Çalışan temsilcilerinin işyerlerinin büyüklüğüne göre belirlenecek süre ile her gün işyerinin
bütününde gözlem yapması ve
bunu raporlaması olanağı yaratılmalıdır.
13. Çalışan temsilcilerinin koşulsuz
iş güvencesi olmalıdır.
14. 30 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde İşçi Sağlığı
Güvenliği Kurulu kurulmalıdır.
15. Çalışan temsilcisi, uzman, hekim tarafından önerilen hususlar, öneriyi yapan kişi ikna edilmediği sürece kabul edilmek
zorunda olmalıdır. İşveren bu
karara karşı sadece enstitü yerel
birimine itiraz edebilmelidir.
16. İşçi eğitimleri enstitü tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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KONGRE

8/86$/7(6ñ6$70¶+(1'ñ6/ñïñ
.21*5(6ñ*(5¡(./(ì7ñ5ñ/'ñ
Odamız adına İzmir Şube sekretaryalığında düzenlenen 13. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) ve Teskon + Sodex-Fuarı, 1922 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Dört gün süren Kongre’nin ana
teması “Tesisat Mühendisliğinde
Bütünleşik Tasarım” olarak belirlenirken, TESKON 2017 kapsamında,
hakem değerlendirmesinden geçen
toplam 170 adet bildiri 5 paralel
oturumda sunuldu. Kongre kapsamında Jeotermal Enerji Semineri'nin
yanı sıra, çeşitli başlıklarda kurslar
ve paneller düzenlenirken, Kongre
ile birlikte eşzamanlı düzenlenen
Teskon+Sodex Fuarı ise tesisat alanında ürün ve hizmet üreten önemli
firmaları bir araya getirdi.
Hacivat-Karagöz gösterisi ile başlayan Kongre’nin açış konuşmalarını
sırasıyla; Odamız İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, Kongre Yürütme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör, Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü
Alexander Kühnel, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, Oda
Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından gerçekleştirilirken;
Kongre’ye, Oda Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda Yö-
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kurslar ile paneller düzenleneceğini
söyledi.
Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel de Kongre ve
Fuar’ın sektörün çeşitli bileşenlerini
bir araya getirdiğini ve başarısının
da bundan kaynaklandığını belirtti.

Mühendisliği alanının çok geniş bir
kapsamı olduğunu, geniş kesimlerce kabul gördüğünü ifade ederek,
“Bugün ve geçmişte düzenlediğimiz
kongrelerde seminer, sempozyum,
kurs, panel, konferans ve sabah toplantılarında ele alınan konulara baktığımızda bu kapsam genişliğini çok
açık şekilde görmekteyiz.” dedi.
Gacaner ayrıca referandum tartışmalarına da değinerek, “16 Nisan
günü gerçekleşen ve kitlelerin iradesinin hiçbir müdahale olmaksızın
olduğu gibi sandığa ve sonuçlara
yansımadığı açık olan referandumun
tekrarının, toplumsal barış açısından
elzem olduğunu düşünüyor, ülkeyi
yönetenlerin de bu doğrultuda adım
atmaları gerektiğini hatırlatıyoruz.”
şeklinde konuştu.
7(6.21<ÖUÖWPH.XUXOX%DíNDQÜ
3URI 'U $OL *ÖQJÐU Ermin’in ardından söz alarak Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin, alanında en
yaygın katılımlı ulusal platform olduğunu dile getirirken, Teskon 2017
kapsamında, hakem incelemesinden geçirilen toplam 170 adet bildirinin 5 paralel oturumda sunulmak
üzere kabul edildiğini, Jeotermal
Enerji Semineri ve çeşitli başlıklarda

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış ise TESKON’un 24 yıldan bu
yana tesisat mühendisliği alanına
önemli katkılarda bulunduğunu ifade ederek, Kongre’de emeği olanlara
teşekkür etti.

Kılkış’ın ardından açış konuşması için
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar söz aldı.
2GD %DíNDQÜ $OL (NEHU ¡DNDU NRQXíPDVÜQGD íXQODUÜ LIDGH HWWL “Sayın
Birlik Başkanım, sayın konuklar, değerli katılımcılar, sevgili basın mensupları, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi ve Teskon-Sodex Fuarına
hoş geldiniz.
Her seferinde gelişerek, büyüyerek,
akademik yapıların ve tesisat sektörünün bilgi ve teknoloji paylaşım
merkezine dönüşen Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongreleri, meslektaş
birlikteliğinin, öğrenmek ve öğret-

mek isteyen meslektaşların heyecanının zirvesi olmuştur. Kongremizin
süreklilik içinde ulaştığı dev boyutu
sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyuz. 24 yıldan bu yana tesisat mühendisliği alanındaki bütün gelişmeleri irdeleyen Kongremiz, bu kez
de kapsamlı programı ile kendisini
bir kez daha aşmış bulunuyor. Bu nedenle, başlangıcından bugüne kadar kongrede katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor, emeklerine sağlık
diyoruz.
Bildiğimiz üzere tesisat mühendisliğinin her alanı, uygun iç çevre koşullarının oluşturulmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Kongremizin ana
teması da bu çerçevede “Bütünleşik
Performans” olarak belirlenmiştir.
İçinde çalıştığımız, yaşadığımız tüm
mekânların ısıtma, soğutma, havalandırma, nemlendirme sistemlerinin ve her bir bileşeninin enerji
tüketim performansı ile yapıların
enerji tüketim performansının zamana göre değişimi ve etkileşimini
kapsayan bu konunun teknik altyapısının doğru bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Mesleki eğitim
ile meslek içi eğitim, mesleki akreditasyon ile eğitim araçları ve yöntemlerinin niteliği, bütünleşik performansın bileşenleri arasındadır. Bu
nedenle, meslek öncesi ve meslek
uygulama alanında iyi eğitilmiş insanlara ihtiyaç vardır. Diğer yandan
tasarımdan uygulamaya, bileşenlerden işletmeye kadar her alanda var
olan kanunlar, yönetmelikler, standartlar aracılığıyla oluşturulan mevzuatta yasal altyapı gerekliliği de konunun bir bileşenidir.
Kongremizin; üniversitelerimiz, meslektaşlarımız ve tesisat sektörü arasında bilgi birikimlerinin, yeniliklerin ve
teknolojilerin paylaşılması, tüketici-
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zey, kayıt dışı oranının yüksek olması
ve haksız rekabet, üniversite-sanayi
işbirliğinin koordinasyonu ve ortak
çalışmaların yeterli olmaması, sektörün başlıca sorunları arasındadır. Bu
noktada, ülkemizin kaynaklarının ve
üretim potansiyelinin küresel güçlerin baskısından bağımsız bir şekilde
değerlendirilmesi gerektiğini söylemeliyim. Bilimi ve teknolojiyi esas
alan, AR-GE teşviklerinde ülkemiz
insan gücüne ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini
ekonomik etkinlikte toplumsal yararı gözeterek uygulayan, dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal devlet
anlayışı temelinde istihdam odaklı
ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar gerekmektedir. Ülkemizin
sanayisi bugün giderek kan kaybetmektedir. Ülkemizin zengin işgücü
ve kaynakları verimsiz alanlarda çarçur edilmekte; en büyük gücümüz
olan nitelikli işgücü vasıfsızlığa, kaynaklarımız çoraklaşmaya başlamıştır.
Tüm dünyada teknoloji hamlelerinin
yapıldığı bu dönemde Türkiye, rant
paylaşımı çarklarıyla adeta üçüncü
dünya ülkesi konumuna kaymaktadır. Sanayisizleşmeyi üreten, işsizlik
üreten, gelir dağılımını gün geçtikçe
daha da bozan bir ekonomik model
söz konusudur. Ülkemiz; yeraltı, yerüstü tüm kaynaklarını, doğal ve kültürel varlıklarını özel çıkarlar uğruna
yok eden bir düzenin boyunduruğu
altındadır. Bu yapıda sanayi de ancak
taşeron düzeyde kalabilmektedir ve
bu durumdan hızla kurtulmak gerekmektedir.

lerin ve üreticilerin bilinçlendirilmesi,
araştırmacıların bu alana yönelmelerinin teşvik edilmesi, kural koyucuların ilgili standartları ve yasal mevzuatı
geliştirmelerine katkıda bulunmak
gibi görevleri vardır. Kongremizin
bu açıdan bilimsel, mesleki, sektörel
gerekliliklere işaret eden, sorunları
çözümleriyle birlikte ortaya koyan;
üretken, verimli, paylaşımcı bir atmosferde geçmesini diliyorum.
Isıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat sistem ve elemanlarından
oluşan iklimlendirme sektörünün
mevcut durumuna baktığımızda,
sektörün yaklaşık olarak yüzde 8083’ünün KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluştuğunu görüyoruz. Sektörün üretim değeri 2016 yılında 8,6
milyar TL, katma değeri 2,3 milyar
TL’dir. Üretimin imalat sanayi içindeki payı yüzde 1,8’dir. 2016 yılı sektör
ithalatı 4,4 milyar TL, ihracatı 2,8 milyar TL; ihracatın ithalatı karşılama
oranı ise yüzde 69,5 olmuştur. Hammaddede dışa bağımlılık oranı yüzde
30,2’dir. Yüzde 25,1 oranındaki katma-değer düzeyi düşüktür. GSMH
içinde yüzde 1 olan AR-GE ve inovasyon altyapısının gelişmemiş olması,
ara mal üretimindeki yetersizlik, ara
mesleki eleman ihtiyacı, markalaşma ve patent sayısındaki düşük dü-
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Ancak şu an üzerinde yoğunlaşılan
yol, köprü, inşaat vb. mega/büyük
projeler, öncelikli toplumsal gereksinimler değildir. 16 Nisan’da yapılan
Anayasa değişikliğinin birbirine çok
yakın sonuçları ve ülkemizin içine
girdiği yeni siyasi atmosferin belirsizliklerinin yaratacağı kırılganlıkların
giderek artma olasılığı da yüksektir.
Zira Anayasa değişikliği, kamu yönetimini ve ekonomiyi tek elde toplayarak yeni kriz öğelerini beraberinde
getirecektir. Bu Anayasa değişikliğinin ülkemize istikrar getirmeyeceği
daha ilk günden görülmüştür. Ayrıca 16 Nisan için kamuoyuna yansıyan birçok usulsüzlük iddiası bulunduğu, Yüksek Seçim Kurulu’nun
mühürsüz zarf ve oy pusulalarının
iptaline yönelik 2010 yılında getirilen bir hükmü iktidar partisi isteği
üzerine uygulamaması, usulsüzlük
ve adaletsizliği meşrulaştırmaktadır.
Anayasa değişikliği süreci, sonuçları
ve önümüzdeki dönem; demokrasi,
laiklik, yasama-yürütme-yargı güçlerinin ayrılığı, yargı bağımsızlığı,
hukukun üstünlüğü vb. istemleri
güçlendirici boyutlara sahiptir. Referandumun birbirine yakın sonuçları
bu alanlardaki istem ve özlemlerin
gelişeceğini göstermektedir. Herhangi bir umutsuzluk ve yılgınlığa
düşmeden demokrasi için, çağdaş
demokratik siyaset ve değerler için,
ülkemizin geleceği için mücadele etmek durumundayız.
Son olarak iki kısa değini ile konuşmamı tamamlayacağım. Kongremiz
ve fuara katkıda bulunan kurum ve
kuruluşlar ile oturumlarda bildiri sunacak, sempozyum, panel, oturum,
özel amaçlı toplantı, seminer, kurs ve
atölyelerde görev alacak konuşmacı
ve yöneticilere, tüm delege ve izleyicilere, düzenleme, danışma, yürütme
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kurulları ile kongre sekretaryasına,
İzmir Şubemizin Yönetim Kurulu
üyeleri, çalışanları ve gönüllü öğrenci üyelerimize Oda Yönetim Kurulu
adına içtenlikle teşekkür ediyorum.
Ülkemizin içinde bulunduğu kaotik
ortam ve karanlığa karşı aydınlığı,
baskıcı-otoriter yönetim anlayışlarına karşı demokrasi ve özgürlükleri;
ırkçılık, milliyetçilik ve düşmanlıklara
karşı barış içinde bir arada yaşama
kültürünü; tek değerin daha fazla
kâr etmek olduğu piyasa toplumuna karşı eşitliği ve adaleti temel alan;
üreten, sanayileşen, hakça bölüşen
bir Türkiye özlemiyle Kongremizin
başarılı geçmesini diliyor, saygılar,
sevgiler sunuyorum.”
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın ardından açış konuşmasını gerçekleştirmek için söz alan 7002%<ÐQHWLP
.XUXOX %DíNDQÜ (PLQ .RUDPD] LVH
íXQODUÜVÐ\OHGL
“Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, sevgili basın mensupları,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği-TMMOB Yönetim Kurulu adına
sizleri saygıyla selamlıyorum.

İlki
İ 1993 yılında yapılan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerimizin
düzenleme ve yürütme kurullarında
24 yıldır görev almış bir meslektaşınız olarak burada, aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti
dile getirmek istiyorum.
Kongrelerimizin sürekli katılımcıları
bilirler, Teskon geçmişten bu yana çok
önemli işlevler üstlenmiştir. “Mühendislikte uzmanlık” kavramı Teskon’lar
sayesinde yerleşmiştir. 1993’ten
2017’ye Teskon, tesisat mühendisliği
alanında; uzman mühendislik; imar
mevzuatı, yapı denetimi, disiplinler

arası işbirliği; mesleki akreditasyon;
tesisat mühendisliğinde personel
belgelendirmesi; meslektaşlarımızın
çıkarları; AB teknik mevzuatı; AR-GE
çalışmaları; binalarda enerji performansı yönetmeliği, eneri verimliliği;
hastane ve ameliyathanelerde hijyen
alanlarındaki klima–havalandırma
sistemlerinin uluslararası standartlara ulaştırılması ve denetimi, sağlık
için konfor ve iç hava kalitesi gibi
konuları meslek ve kamuoyu gündemine taşıyan bir platform olarak
önemli işlevler üstlenmiştir. Kongrelerimizde üretilen, paylaşılan bilgi ve
teknoloji, 24 yıldır meslek alanımızın
ve sektörün gelişmesine, halkımızın
daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz
mekânlar ve kentlerde yaşamasına
hizmet etmektedir.
Tesisat mühendisliği, makine mühendisliğinin temel disiplinlerinden biridir ve tesisat sektörü, cihaz,
malzeme, ekipman üretimi ve taahhüt uygulamalarıyla birlikte ciddi
bir pazar oluşturmaktadır. Sektörde
ürün tasarımından imalata, satış hizmetlerine, kullanım alanlarına ilişkin
projelendirme hizmetlerine, cihaz ve
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gelişimine katkı sağlamaktır. Tesisat
mühendisliği ve etkileşim içinde
olan diğer alanlarda, yeni bilgi ve
teknolojinin paylaşılması, yaygınlaşması; tesisat mühendisliğinin temel
ve uygulamalı alanlarında bilimsel
ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması bu kongrelerimizin
hedefleri arasındadır. Bu nedenle
bugün burada bizleri buluşturan arkadaşlarıma, Düzenleme, Yürütme,
Danışma Kurullarımıza, görüşlerini
bizimle paylaşacak bilim insanlarına, uzmanlara, Makina Mühendisleri
Odamıza ve İzmir Şubesi’nin yöneticilerine, çalışanlarına ve geçmişten
bugüne bu kongreye emek ve katkısı bulunan bütün arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.

sistemlerin montaj, işletmeye alma,
test, kontrol, kabul, işletme ve bakım
aşamalarına kadar sürecin her noktasında makina mühendisleri görev
yapmaktadır. Dolayısıyla sektörün
geliştirilmesi ve korunması bizler
için özel bir önem taşımaktadır. Sektörün sorunlarının tespiti, çözümlerinin ne olabileceğinin her yönüyle
tartışıldığı kongrelerimiz sayesinde,
bu ülkede tesisat mühendisliği kavramı anlamlı bir yere oturmuş, görünür, bilinir bir aşamaya gelmiştir.
Kongrelerimizde sunulan bildiriler,
yapılan kurslar, seminerler, atölyeler
ile tesisat mühendisliği alanında bilgiler, tüm tesisat mühendisleri için
erişilebilir ve ulaşılabilir olmaktadır.
Bugün Oda yayını olarak tesisat mühendislerinin kullanımına sunulan
kitaplarımızın karar alma süreçleri,
tesisat kongrelerimiz aracılığıyla gerçekleşmiştir.

Oda Başkanımızın sektörle ilgili sunduğu veriler de gösteriyor ki, tesisat
sektörü kararlı bir gelişme çizgisi
gösterememektedir. Planlı sanayi
politikalarının olmaması, fason üretim, sorunlu ithalat politikaları, tek

Tesisat kongrelerimizin temel amacı
tesisat mühendisliğinin ülkemizdeki
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taraflı olarak imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması bunun en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Yatırım malları ithalatında korumacılık
faktörüne öncelik verilmemektedir.
KOBİ niteliğindeki firmalarımız yetersiz teşvikler, eşitsiz rekabet koşulları,
üretimlerini durdurma, büyük firmaların isteklerine tabi olma, fason üretimle dünya pazarlarına düşük kâr
marjıyla çalışma kıskacı altındadır.
Büyük firmalar da geçmişteki düşük
döviz kuru politikalarından dolayı
artan oranda ithalata yönelmiş ancak sürekli yükselen döviz kuru nedeniyle borç kıskacı altındadır. Bu
nedenlerle tesisat mühendisliğinde
istihdamın giderek azaldığı, küçük
mühendislik büroları olarak örgütlenmiş hizmetlerin yaşama şansının
azaldığı bir dönemden geçiyoruz.
Türkiye, sanayi sektörlerine ucuz
girdi sağlayan büyük ölçekli kamusal sanayi üretimi yapan KİT’lerin
özelleştirilmesiyle adeta bir sana-
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yisizleşme girdabına sokulmuştur. Ekonomiyi sürükleme dinamizmi olan
imalat sanayisi, özellikle son
beş yılda yatırımların da hız
kesmesiyle ivme kaybetmiştir. Türkiye ekonomisi ve sanayisi, yıllardır, yüksek oranlı
borçlanma ve yoğun ithal
girdi kolaycılığının üzerine
oturmuştur. Üretim-yatırımtasarruf politikalarının yerini
tüketim politikaları ve paradan para kazanma arayışları almış;
kent rantlarına, doğa kıyımlarına,
finans kazançlarına bel bağlanmıştır. Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler gerileyip rantiye ve spekülatif kâr çevrelerinin egemen olması
söz konusudur. Sanayinin, üçte biri
döviz borcundan oluşan borç yükü
450 milyar TL’yi aşmıştır ve sanayi
kârının yüzde 63’ü faize gitmektedir.
Ayrıca düşük büyüme, sanayi üretiminde çarkları olumsuz etkilemektedir. Türkiye 2012’den itibaren yıllık
yüzde 3 ve aşağısına eğilimli bir büyüme patikasına girmiş bulunuyor.
Bu durum özellikle sanayi üretimi
ve istihdamını daraltmakta, büyük
işsizlik dalgalarına kapı aralamaktadır. Ülkemiz ekonomisinin üretim,
tasarruf-yatırım, istihdam, ihracat ve
ithalatın yapısı, teknoloji düzeyi, dış
talep bağımlılığı, cari açık, sermaye
hareketlerinin serbest giriş-çıkışı ve
aşırı borçlanma ile örselenmesi ekonomi ve sanayide önemli kırılganlıklar oluşturmaktadır. Sanayileşme
paradigması terk edildikçe hükümet, rant dağıtımı merkezli inşaat
ve müteahhitlik işleri, katma değeri
düşük hizmetler sektörü ile onun
alt sektörlerine yönelmektedir. Kent
rantları ve finansallaşmaya dayalı bu
ekonomi tercihi, en son Varlık Fonu
adı altında bir uygulamaya sarıl-

mıştır. Mega, çılgın vb. diye anılan
ranta dayalı büyük projelere kaynak
aktarımı ve borçlanma gereksinimini karşılamak için oluşturulan bu
fon özelleştirmelerden arta kalan
kamu kaynak ve varlıklarını ipotek
de edebilecek ve ülkemizi yoksullaştıracaktır. Ekonomide baş gösteren
küçülme ve iktidarın neden olduğu
ekonomik siyasi riskler ülkemiz ve
sanayiyi bunaltmaktadır. Türkiye’nin
politik ve jeopolitik düzeyde biriken
riskleri; özellikle saray rejimi odaklı
Anayasa değişikliği ile parlamentonun etkisizleştirilmesi ve yetkilerin
Cumhurbaşkanında
toplanmasına yönelik siyasi hamleler, kaotik
bir durum yaratmış ve ekonomiyi
sarsan yeni bir faktör olmuştur. Bu
gerçekliğe, şimdi de referandumun
başa baş sonuçları eklenmiştir. Oysa
rejim/sistem, Anayasal düzen değişimi yapan Anayasalar, bir şekilde
ve mutlaka, toplumsal ve siyasal
bir mutabakatı, tartışmasız bir halk
çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel meşruiyeti gerektirir. Ancak referandum sonuçlarında böylesi bir
meşruiyet yoktur. Aksine büyük bir
yarılma söz konusudur ve bu durum
ülkemize sanıldığından daha fazla
güç kaybettirecektir. TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından
beri yapılmak istenen değişiklikleri
bütün yönleriyle değerlendirmiş;

yaptığı açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını ve halkı bilgilendirmeye
çalışmıştır. Toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine
sağlıklı bilgi edinemediğini;
söz konusu değişikliğin Anayasaların en temel özelliği olan,
iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan yoksun
olduğunu her platformda vurgulamıştır. TMMOB söz konusu
değişikliğin, 15 Temmuz darbe
girişimi üzerine ilan edilen ancak
demokratik toplumsal muhalefet
üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen
OHAL ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde olduğu koşullarda
referanduma sunulmasının yanlışlığına da işaret etmiştir. Ancak bütün
olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik
duyarlılıkların geliştiğini, toplumun
en az yarısının mevcut gidişe hayır
dediğini, özgür, yasaksız, baskısız,
adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse sonucun farklı olacağını göstermiştir. Şimdi görevimiz,
ülkemizin felakete sürüklenmesinin
önünü alacak bu demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için çalışmaktır.
Son olarak ben de Kongremizde
emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor, Kongremizin verimli
geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.”
Isıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, doğalgaz, jeotermal, güneş
enerjisi alanlarında ürün ve hizmet
üreten 100’den fazla firmanın katıldığı TESKON+SODEX Fuarına, 2
bine yakın delege ve 20 bini aşkın
ziyaretçi katılım sağladı. 
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TMMOB Makina Mühendisleri Odamız, üyelerimizin üniversitelerde edindiği bilgileri pekiştirmek, günümüz dünyasında mühendislik alanında
devamlı olarak artan teknik bilgi açıklarını gidermek, mühendislik alanında uzmanlaşmalarını sağlamak için 6 Temmuz 1998 tarihinden itibaren
meslek alanlarıyla ilgili Meslek İçi Eğitimlerin (MİEM) verilmesine karar
vermiştir. MİEM tarafından verilen eğitimler sonrasında yapılan sınav ve
belgelendirme faaliyetinin Teknik Mevzuata uyumlu, tarafsızlığı ve bağımsızlığı üçüncü taraflarca da onaylanmış bir şekilde yürütülmesi için TS
EN ISO/IEC 17024 “Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel
Şartlar” Standardı kapsamında kurulan Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (PBK) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 19 Ocak
2007 tarihinde akredite edilmiştir. Kuruluşumuz, 12 alanda Mühendis Yeterlilik Belgesi, 3 alanda EN ve ISO standartlarında Kaynakçı Belgesi, 19
alanda Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan alınan yetki kapsamında Mesleki
Yeterlilik belgesi olmak üzere toplam 34 alanda belgelendirme yapmaktadır. Bu yapılanma, üyelerimizin teknik konularda bilgi açığını gidermeye, iş hayatlarında karşılaştıkları kimi sorunları pratik doğrultuda çözmeye, uzmanlık alanlarını geliştirmeye yönelik bir girişimdi. Ancak Makina
Mühendisleri Odası olarak biz, mühendislerimizin bilgilerini eğitimler-sınavlar aracılığıyla teorik yönde geliştirirken, bu eğitimlerde verilen teorik
bilgiye uygulamanın da eklenmesi gerektiğine karar verdik. Mühendisliğin uygulamalı bir bilim dalı olduğu düşüncesinden hareketle, üyelerimizin, teknik elemanların faydalanacağı uygulamalı eğitim merkezlerinin
altyapı çalışmalarına başladık. Bu düşünce doğrultusunda, ilk Uygulamalı
Eğitim Merkezi’ni mühendislerimize, teknik elamanlara, halkımıza hizmet
vermesi için 2009 tarihinde Kocaeli Şube’de hizmete açtık. Uygulamalı
Eğitim Merkezi’nin meslektaşlarımıza ve sanayide çalışan teknik elemanlara sağladığı katkı sebebiyle, süreç içinde Bursa, Eskişehir, İzmir ve Kayseri şubelerinde de Uygulamalı Eğitim Merkezleri açtık.
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aynak teorik ve pratik eğitimleri,
yangın tesisatı projelendirme ve
uygulama eğitimleri, makina bakım
eğitimleri, ısıtma soğutma ve havalandırma uygulamalı eğitimleri,
asansör uygulama eğitimleri başta
olmak üzere mühendis ve ara teknik
elemanların ihtiyaçlarını karşılayacak olan Suat Sezai Gürü Uygulamalı
Eğitim Merkezi’nin açılış törenine;
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz ve TMMOB yöneticileri, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus
Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Tahsin Akbaba, Oda Yönetim
Kurulu Üyeleri Bedri Tekin ve Elif
Öztürk, Odamız İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra,
Odamız Ankara, Adana, Denizli, Gaziantep ve Zonguldak Şube yöneticileri, İstanbul Şube çalışanları, üyeler ve
çok sayıda davetli katıldı.
Açılış konuşmalarını sırasıyla, Odamız İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Battal Kılıç, Oda Başkanı Ali
Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın yaptığı törende kısa bir konuşma yapan
Suat Sezai Gürü’nün annesi Süheyla
Gürü; "Benim için duygu yüklü ve
çok anlamlı olan bu özel günde sizlerin arasında olmak mutluluk verici.
Sezai’nin adını, savunduğu değerleri
ve mücadele anlayışını yaşatan ve
emek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

ñVWDQEXO ìXEH <ÐQHWLP .XUXOX %DíNDQÜ %DWWDO .ÜOÜÁ DÁÜOÜí NRQXíPDVÜQGD
"Odamızın, en çok önem verdiği
konuların başında eğitim alanı gelmektedir. Meslektaşlarımızla bilimsel
bilgiyi uygulamalı bir şekilde buluşturmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları daha ileriye taşımanın gayreti
içindeyiz. Şube Yönetim Kurulumuz,

Temsilciliklerimiz, çalışanlarımız ve
sevgili üyelerimizin büyük emekleri
sonucunda, bugün itibariyle faaliyete geçireceğimiz Suat Sezai Gürü Eğitim Merkezi’nin, ülkemizde mühendislik mesleğinin ilerlemesi açısından
oldukça önemli bir yeri olacağını belirtmek isterim. Bir Hayalimiz Var demiştik, bugün bunu gerçekleştiriyor
olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Burada bulunan birçok arkadaşımız bilirler, odaya ve mesleğe sahip çıkma
mücadelemiz 1996 yıllarında hızlandı. Uzun tartışmalar yaşadık; mühendislik-mimarlık kurultayları, mühendislik eğitim sempozyumlar, mesleki
kongrelerimiz, Meslek İçi Eğitim Mer-

kezi oluşturma çalışmalarımız, uzmanlık yönetmeliklerimiz bizi bu Uygulamalı Eğitim Merkezi'ni açmaya
mecbur kılmıştır, diyalektiğin gereğini yerine getiriyoruz. O tartışmalarda
fikri ortaya koyan, çalışan çabalayan
tüm arkadaşlarımızın bu Uygulamalı
Eğitim Merkezi'nde emeği vardır, bu
anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. O dönemlerde Makina Mühendisleri Odası'nın tüm zor
durumlarına rağmen, farklı bir anlayışla yönetim kurulunda görev alarak
ülkesine ve mühendislik mesleğine
sahip çıkan bir Oda haline gelmesinde büyük payı olan sevgili Mehmet
Soğancı, Emin Koramaz ve Ali Ekber
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Çakar şahsında tüm yöneticilerimize,
yine aynı demokrat anlayışla İstanbul Şubemizde görev almış yönetim
kurulu başkanlarımız şahsında tüm
yönetim kurulu üyelerimize teşekkür
ediyorum. Bir teşekkür de bu dönem
inatla yönetim kurulumuzun koyduğu bu hedefte canla başla çalışan
müdürümüz Hasan Özger, Müdür
yardımcılarımız Özgür Aksu ve Ertan
Demirci`nin şahsında tüm çalışanlarımızda büyük bir alkışı hak ediyorlar."
diye konuştu.

liktir. Uygulamalı Eğitim Merkezi'nin
tamamlanmasında emeği geçen
İstanbul Şube Yönetim Kurulumuza,
örgütlü üyelerimiz ve çalışanlarımıza
teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz." diye konuştu.
6XDW6H]DL*ÖUÖ(ðLWLP0HUNH]LnQLQDÁÜOÜíÜQGDJHUÁHNOHíWLUGLðLNRQXíPDVÜQGD
ÁDðÜPÜ]ÜQELOLPYHWHNQRORMLÁDðÜROGXðXQX EHOLUWHQ 7002% <ÐQHWLP .XUXOX
%DíNDQÜ(PLQ.RUDPD]LVH"Öncelikle
herkesi şahsım adına sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Üyesi olduğum
Makina Mühendisleri Odası`nı eğitim merkezi seferberliğinden dolayı
kutluyorum. Suat Sezai Gürü`nun
adını verdiğimiz Uygulamalı Eğitim
Merkezimizin yapımında emeği geçen İstanbul Şube`nin tüm geçmiş
dönem ve bu dönem yöneticilerini,
çalışanlarını yürekten kutluyorum.

2GD %DíNDQÜPÜ] $OL (NEHU ¡DNDU 8\JXODPDOÜ(ðLWLP0HUNH]LCQLQ2GDPÜ]7X]OD
YH ñVWDQEXO LÁLQ ÐQHPOL ELU QRNWD ROGXðXQX LIDGH HWWLðL DÁÜOÜí NRQXíPDVÜQGD
"Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aramızda Ankara,
Adana, Denizli, Gaziantep, Zonguldak ve Gaziantep Şubeleri'nden gelen yönetici ve çalışan arkadaşlarımız
da var. Odamız bugün büyük bir
yapı haline gelmiştir. 1954 yılında
902 olan üye sayımız bugün 100 bini
aşmıştır. Türkiye genelinde 18 Şube,
98 İl-İlçe Temsilciliği, 5 mesleki denetim bürosu, 6 uygulamalı eğitim
merkezi; 116 noktada aynı anda 3
bin üyemize hizmet veren Meslek İçi
Eğitim Merkezleri; onaylanmış akredite kuruluşlar; iki yılda bir ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz
onlarca merkezi kongre, kurultay,
sempozyum etkinliği ve binlerce
kurs, seminer, söyleşi, panel etkinlikleri ile Odamız, TMMOB`nin en büyük
Odası haline gelmiştir. Bugün bu dev
yapıya, Suat Sezai Gürü Uygulamalı
Eğitim Merkezi’ni de eklediğimiz için
mutluyuz. Belirtmek isterim ki, Odamızın bütün çabası, mesleklerimiz
ve meslektaşlarımızın korunmasına,
geliştirilmesine; mühendislik hizmetlerinin ülke, sanayi ve toplum çıkarları doğrultusunda verilmesine yöne-
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Çağımız bilim ve teknoloji çağı olarak anılan bir çağ ama ülkemizde
ne yazık ki eğitim bilim ve teknoloji
konuları önemsenmiyor. Dünya üzerindeki bilgiler her yıl ikiye katlanıyor.
Mesleki bilgiler ise 10 yılda neredeyse yarı ömrünü tamamlıyor ve kullanılamaz hale geliyor. Bu nedenledir
ki ömür boyu eğitim ve mesleki eği-
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tim büyük önem taşıyor. Bizler mesleğimizde eğitim seferberliğine 1996
yılında başladık ve eğitim seferberliğimizi tüm Türkiye`ye yaydık. Şu an
10 bini aşkın makina mühendisinin
neredeyse yüzde ellisi MMO`nun vermiş olduğu eğitimleri aldılar. Şimdi
de sanayinin ihtiyacı olan ara teknik
eleman yetiştirilmesine hizmet edecek bir uygulamalı eğitim merkezimizin açılışını hep birlikte yapıyoruz.
Bizler teknoloji ve bilimle halk arasında bir köprüyüz. Halkın yaşamını
kolaylaştıran bir meslek disipliniyiz.
Dolayısıyla bizim özümüz insana bakar. Baskılara diktalara karşı olan bir
meslek disipliniyiz. Bir yandan birçok
mesleki teknik etkinlikler yaparken,
diğer yandan bu ülkenin bağımsızlık
ve demokrasi mücadelesi için meydanlarda, salonlarda yerimizi alırız.
Bildiğiniz üzere 16 Nisan’da bir referanduma gidiyoruz. Geleceğimizi
ipotek altına almaya çalışan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Mesleğimiz
ve ülkemiz için bilimi, laikliği, cumhuriyeti dışlayan bu baskıcı rejime
karşı mühendisler, mimarlar ve şehir
plancıları olarak HAYIR diyoruz. Geleceğini düşünen herkesi 16 Nisan`da
oylarına sahip çıkmaya ve HAYIR demeye davet ediyoruz." dedi.

6$1$<ñ$1$/ñ=/(5ñ

29

6DQD\LQLQ6RUXQODU×YH$QDOL]OHUL ;;9

1

Mustafa Sönmez2

o7(.$'$05(-ñ0ñp(1'ñì(6ñ6$1$<ñ<ñ'('$5$/7,<25
GİRİŞ
Türkiye’nin “Tek adam rejimi” odaklı
Anayasa değişikliğine gidilerek parlamentonun güdükleştirilmesini ve
yasama yetkisinin Cumhurbaşkanlığında toplanmasını, yargının yine
Cumhurbaşkanının kontrolüne girmesini amaçlayan ve 16 Nisan’da halkoylamasına sunulacak Anayasa değişikliği, bunun, politik ve jeopolitik
düzeyde biriktirdiği riskler, genelde
ekonomiyi, özel olarak da sanayiyi daraltmaya devam ediyor. Bu daralmayı,
referandum tarihine kadar politik saiklerle kitlelere pek hissettirmek istemeyen AKP hükümetinin, aldığı bazı
vergisel ve kaynak aktarıcı önlemler
ise sadece ağrı giderici özellikte; sorunu Nisan ötesine süpürmekten ibaret
görünüyor.
2016 yılının son çeyreğine ilişkin
açıklanan öncü göstergeler, 2016
yılı tamamında büyümenin yüzde
2’yi ancak bulacağını, 2017 için ise
çok düşük tempolu bir seyrin söz
konusu olacağı muhtemel görünüyor. Bu durumun hem istihdamı
hem gelir bölüşümünü, Türkiye’nin
dünyadaki rekabet gücünü önemli ölçüde geriletmesi ihtimali de
artıyor. Özellikle Nisan referandumunun kilit özelliği, birçok yatırım
kararının ertelenmesini, dış kaynak
1
2

girişinin yavaşlaması olumsuzluğunu da beraberinde getiriyor.

SANAYİDE DURULMA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı, dolayısıyla 4. çeyrek sanayi
üretim endeksini de açıkladı. Bilindiği gibi, sanayi üretimi, ekonomik
büyümenin öncü göstergelerinin
başında geliyor. Daha önce GSYH’de
dörtte bir kadar payı bulunan sanayi,
yeni seri GSYH’de de beşte bir dolayında, yine önemli sayılabilecek bir
paya sahip. İşte bu yüzden de sanayi
üretiminde gerçekleşen artış ya da
azalış, GSYH’nin nasıl bir seyir izleyeceği konusunda fikir veriyor.
Sanayi üretimi, Aralık ayında mevsim
ve takvim etkisinden arındırılmış en-

deks bazında Kasım’a göre yüzde 0.2
azaldı; takvim etkisinden arındırılmış
endeks bazında ise 2015 yılının Aralık ayına göre yüzde 1.3 artış oldu.
Aralık ayındaki sanayi üretimi bir
önceki yıla göre yüzde 1.2 artış gösterdi. Böylece yılın son çeyreğindeki
üretim artışı yüzde 2 oldu. 2016’nın
tümündeki sanayi üretimi de bir önceki yıla göre yüzde 1.9 arttı.

PARALELLİK
TÜİK’in sanayi üretimi ile GSYH
kapsamındaki sanayi üretimi içerik
olarak bire bir aynı değil kuşkusuz.
Ancak yine de bu iki göstergenin
değişim oranı neredeyse birbirine
paralel bir seyir izliyor.
Aynı şekilde GSYH de yaklaşık beşte

San. Ü. E.
GSYH’de San. Büy. (%)
GSYH (%)

Grafik 1. Sanayi Üretim Endeksi ve Büyüme (%)

Dergimiz için özetlenen bu yazının tamamına http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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DAYANIKLIDA KRİZ
Sanayi ürünlerini ara, yatırım ve
tüketim malları olarak ayırıp baktığımızda ise ara malı üretiminin
2016’da, 2015’te olduğu gibi çok
düşük seyrettiği anlaşılıyor. Sermaye malları ya da yatırım malı dediğimiz sanayi ürünlerinde ise 2015’te
yüzde 8’e yaklaşan üretim artışının
2016’da sert bir düşüşle yüzde 2’ye
indiği görülüyor.
Grafik 2. GSYİH ve İmalat Sanayinde Büyüme (2009=100, Çeyrek Yıllar İtibarıyla, %)
Kaynak: TÜİK
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Grafik 3. Sanayi ve Alt Dallarda Üretim Değişimi: 2015-2016 (%)
Kaynak: TÜİK Veri Tabanı

birini oluşturan sanayideki gelişmeye paralel gidiyor. Sonuçta bu üç
gösterge, oranlar farklılık gösterse
de genelde birbiriyle uyumlu bir seyir halinde. Sanayi üretimi yılın son
çeyreğinde yüzde 2 büyüdü, yılın
tümündeki artış da yüzde 1.9 oldu.
31 Mart’ta TÜİK’in açıklayacağı son
çeyrek büyümesinin sonunda, sanayi üretiminde de, toplam GSYH’de de
yıllık yüzde 2 dolayında artışlar tahmin ediliyor.

nominin önemli bir darboğaza girdiğini teyit edecek.
2016’nın tamamına bakıldığında,
2015’te yüzde 3 artan sanayi üretiminin 2016’da yüzde 1.8’e kadar hız
kestiği görülüyor ki, bu önemli bir
gerileme. Sanayinin en önemli bileşeni imalat sanayisinde ise 2015’te
yüzde 3.4 olan üretim artışının
2016’da 2 puan birden gerileyip 1,4’e
düşmesi oldukça önemli. Ekonominin omurgası sayılan imalat sanayiindeki bu tempo kaybının 2017’de
sürme ihtimali yüksek.

Mart ayı sonunda açıklanacak verilerde, 2016 büyümesi yüzde 2’de
kalmışsa, bu, yıllık yüzde 4,6 olarak
belirlenmiş büyüme hedefinin yarısının bile gerçekleşmediğini ve eko-
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Sanayinin diğer bileşenlerinden
enerjide ise yüzde 5’e yakın bir üretim artışı kaydedilmiştir.
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Sanayinin ana gövdesini oluşturan
tüketim mallarında ise dayanıklı
olanlar ile dayanıksız olanlardaki
üretim tempo farkı önemli. Gıda, giyim gibi ürünlerin başını çektiği dayanıksız tüketim malları üretiminin
2016’da, 2015 temposundaki yüzde 3,1 artışı koruduğu gözlenirken
çarpıcı yavaşlama hatta gerileme,
otomotiv, beyaz eşya, mobilya gibi
ürünlerin yer aldığı dayanıklı tüketim mallarında görülüyor. Bu kategorideki sanayi üretimi 2015’te
yüzde 5’e yakın artmış iken 2016’da
yüzde 3,2 geriledi.
Yıllar itibarıyla bakıldığında, özellikle, hükümetin 10 puanlık ÖTV
indirimine giderek canlandırmaya
çalıştığı beyaz eşya ve mobilya sanayilerinde sert düşüşün dikkat çektiği
gözleniyor. Bu sektör 2009 krizinde
de yüzde 6’ya yakın üretim düşüşü
yaşamıştı. En yüksek üretim patlamalarını ise 2010 ve 2011 yıllarında
yüzde 13,5 artışla göstermişti.
Dayanıklı sanayi ürünlerindeki sert
düşüş, ağırlıkla talepteki düşüşten
kaynaklanıyor. Tüketici açısından,
talebi en kolay ertelenen mal, dayanıklı tüketim mallarıdır ve hem
kredi kullanımındaki sorunlar hem
gelir düzeyi, tüketicileri ev eşyası
alımlarından uzaklaştırmış ve sektör
önemli bir stok birikimi ile karşı karşıya kalmış, dış talep yaratmada da
başarılı olamamıştır.
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TÜİK verilerine göre 2016’nın tamamında ihracat 142,6 milyar dolarda
kaldı ve 2015’teki 143,8 milyar dolarlık ihracatın yüzde 1 gerisine düştü.
Bu da büyümeye dış talepten gelebilecek rüzgarın da pek görülmediğini göstermektedir. Üstelik dolar fiyatının yüzde 20 arttığı 2016’da, kur
artışının ihracatı yeterince motive
edemediği, ithalatı ise pahalılaştırarak maliyetleri yükselttiği ve rekabet
gücünü zayıflattığı söylenebilir.

&C[CPÆMNÆ
ćOCNCV

Grafik 4. İmalat Sanayi ve Dayanıklı Üretimde Değişim: 2006-2016 (%)
Kaynak: TÜİK Veri Tabanı

İmalat sanayisinin yüzde 1,4 üretim
artışı ile yetindiği 2016’da üretim
temposu yüksek seyreden sektör,
otomotiv olmuş ve yüzde 4,1 ile ilk
sırayı almıştır. Bu performansta, ihracatın etkili olduğunu belirtmek
gerekir. Ancak 2015 ‘teki yüzde 15
üretim artışı ile kıyaslandığında
otomotivde de önemli bir yavaşlama gözlenmektedir. İkinci sıradaki
kimya üretim artışında istikrarlı görünürken giyimdeki üretim artışında
da yine dış talep etkili oldu denebilir.

ğı bu sektörler ile konut sektörüne
getirilen vergi kolaylıklarının bu alt
sektörleri ne kadar iyileştireceği merak konusudur.

İÇ TÜKETİM VE İHRACAT
2016’nın son çeyreğine ait iç tüketim
ve ihracat ile ilgili öncü göstergeler,
2016’daki düşük büyümenin öteki
yüzünü göstermektedir.

İnşaat sektöründeki durgunluk, sektöre girdi üreten taş-toprak sanayisinin üretimini de etkilemiştir. Üretim
2015’teki yüzde 1,6 gerilemesini telafi edememiş, aynı yerde kalmıştır.

2003 yılından bu yana geçerli AKP
dönemindeki büyümenin sürükleyici gücü olan iç tüketime ilişkin öncü
gösterge sayılabilecek perakende satışlar, son aylarda reel olarak geriledi.
2016’da, sabit fiyatlarla, yani reel perakende satışların yüzde 0,8 azaldığı
görülmektedir. Bu, 2015 yılında yüzde 0,2 artış gösteriyordu. Gıda ve yakıt dışarıda tutularak sabit fiyatlarla
hesaplanan perakende satışların ise
2016’da yüzde 0,1 azaldığı gözlendi.
Sadece otomotiv yakıtı perakende
satışlarında ise 2016’da yüzde 3,2
azalma gözlendi.

Beyaz eşya odaklı metal eşya ürünlerinde yıllık üretim gerilemesi
2015’teki düzeyin yüzde 4,4 altına
düşerken aynı kategorideki mobilyada gerileme yüzde 10’u aşmıştır.
2017 için de tehlike çanlarının çaldı-

İç talepteki gerilemeyi ortaya koyan enflasyondan arındırılmış (reel)
perakende satış verilerinin yanında,
büyümenin bir diğer kaldıracı dış talebin de olumlu seyretmediği ifade
edilmektedir.

Üretimi çok yavaş artan hatta gerileyen alt sektörlerde ise ana metal sektörü dikkat çekmektedir. Bu dalda
hem iç talebin düşmesi hem de girdi
maliyetlerindeki şok artışlar üretim
performansını olumsuz etkileyerek
yıllık yüzde 0,5 artışa düşürmüştür.

İhracat genelde yüzde 1 gerilerken,
ihracattaki payı yüzde 93,6 olan
imalat sanayisinin ihracatı yüzde 0,5
düştü. Sanayide, ihracatın lideri olan
otomotiv sektörü, 2016’da hem iç
talepte hem de ihracatta, sanayiyi
sırtlayan sektör oldu. Otomotiv ihracatı 2016’da 21,1 milyar dolarla 2015
ihracatını yüzde 14 oranında geçti.
İkinci önemli ihracat sektörü ana
metal sanayisinde 2016’da ihracat,
2015’teki 17,7 milyar dolarlık performansını ancak yüzde 1 aşabildi ve
17,9 milyar dolar oldu.
İmalat sanayi ihracatının üçüncü
önemli alt sektörü olan tekstilde
ise ihracat yüzde 0,3 kadar da olsa
azaldı ve 13,5 milyar dolarda kaldı.
Konfeksiyon-giyimde de ihracat yüzde 1’e yakın azaldı ve yılı 12,4 milyar
dolarla kapadı. Makine-teçhizat ihracatı ise 2016’da yüzde 2,2 geriledi
ve 11,8 milyar dolara düştü. Altıncı
ihracatçı sektör gıdada ihracat yüzde 3 düştü ve 10 milyar dolara yakın
gerçekleşti.
İhracatta en önemli daralmalardan
biri kimyada oldu ve yüzde 7 ihracat
daralması yaşandı. Tüpraş’ın ihracatı
ise yüzde 28 gerileme göstererek 3
milyar doların altına indi.
2016 sonunda çeşitli güven endekslerini topluca ifade eden Ekonomik
Güven Endeksi, Aralık ayında bir ön-
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Tablo 1. İmalat Sanayi Alt Dallarında Üretim Değişimi (%)
Sektörler

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İmalat

14,1

10,0

2,1

4,5

3,1

3,4

1,4

Otomotiv

35,4

17,5

-5,2

7,6

1,6

14,6

4,1

Kimya

21,3

6,4

1,6

3,7

4,5

3,3

3,9

Giyim

12,8

-1,8

5,9

2,2

0,1

3,1

2,4

Gıda

10,8

6,9

3,4

5,9

4,1

0,1

2,1

Tekstil

11,7

1,1

4,1

4,2

0,9

-4,2

1,2

Ana Metal

12,3

10,4

5,2

5,3

0,1

-0,4

0,5

Taş-Toprak

14,5

6,0

0,0

3,8

1,8

-1,6

0,1

Metal Ürünleri

19,7

19,2

5,7

4,3

2,7

1,8

-4,4

Mobilya

10,9

16,6

-9,4

11,3

6,7

7,1

-10,3

Kaynak: TÜİK Veri Tabanı

ceki aya göre yüzde 18,5 azaldı ve
büyük bir çöküş yaşandı. Endeks 70
ile 2012’den bu yana en düşük düzeyine geriledi. Endeks 15 Temmuzun
şokuyla 73’e düşmüş daha sonra 88’e
kadar yükselmişti, sonra da 70’e düştü. Burada özellikle sanayi açısından
önem arz eden reel sektör güven endeksine dikkat çekmek gerekir.

tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24
yaş) işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile
yüzde 22,6’yı buldu.
Yine Kasım 2016 verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı
Kasım döneminde, bir önceki yılın
aynı dönemine göre 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi, istihdam
oranı ise değişim göstermeyerek
yüzde 45,8 oldu.

Reel sektör güven endeksi, özellikle
2016’nın son çeyreğinden itibaren
düzenli bir düşüş halindedir. Endeks Ekim itibariyle, bir önceki yılın
değerinin altına düşmeye başlamış,
güven kaybı iyice ifade edilmeye
başlamıştır.

Ancak sınırlı istihdam artışı hizmetler sektöründe görülürken tarım ve
sanayi istihdamda kan kaybetti. Bu
dönemde, tarım sektöründe çalışan
sayısı 101 bin kişi azalırken, sanayide
de 62 bin istihdam azalması gözlendi.

SANAYİDE İSTİHDAM AZALIŞI

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan,
sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1,1
puan arttı.

Ekonominin krize giriş yapması ile
birlikte istihdam edilenlerin sayısında gerileme, işsizlikte ise artış
yükseliyor. Kasım 2016 ile ilgili TÜİK
verilerine göre, işsiz sayısı 2016 yılı
Kasım döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre 590 bin kişi artarak
3 milyon 715 bin kişi oldu. İşsizlik
oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde
12,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı
dönemde, tarım dışı işsizlik oranı 1,9
puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak
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İmalat sanayisinde istihdam edilenlerin Kasım 2015-2016 dönemindeki
12 ayda sayıları 46 bin azaldı ve 4 milyon 944 bine indi.
Böylece Kasım 2015’te sanayi istih-
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damının payı yüzde 20,1 iken 12 ay
sonra yüzde 19,7’ye düştü. İmalat
sanayindeki istihdamın payı da 12
ayda yüzde 18,7’den yüzde 18,3’e
geriledi.
Resmi işsizliğin yüzde 12,1’e, işsiz sayısının 3 milyon 715 bine ulaşması
karşısında, Hükümet, yaklaşan referandumda işsizlerin hoşnutsuzluklarını yatıştırmak saikiyle de yeni “istihdam seferberliği” açıkladığını ilan
etti. Bu konuda bilgi veren Maliye
Bakanı Naci Ağbal, tüm işverenlere
2017 sonuna kadar özel bir imkan
sunulduğunu bildirdi.
İşverenlerin, 2016 Aralık ayındaki
mevcut çalışan sayılarına 2017 içinde ilave ettikleri her çalışan için 773
TL’lik vergi ve pirim teşvikini devletin
sağlayacağını açıkladı.
Devletin karşılayacağı 773 liranın
ayrıntılarını da paylaşan Ağbal, söz
konusu tutarın 666 liralık kısmının
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)
ödenen primler ve İşsizlik Sigortası
Fonuna ödenen tutar, geri kalan yaklaşık 93 liranın Gelir Vergisi, 13 lira 49
kuruşun da Damga Vergisi olduğunu ve tüm bunları almayacaklarını
bildirdi.
Bu uygulamada iki temel kriter bulunduğunun altını çizen Ağbal, “Bir,
bu teşviki her yeni istihdama veriyoruz. Yani 2016 Aralık ayında SGK’ya
bildirilen bildirgede kaç işçi gözüküyorsa, onun üzerine ilave gelecek
olan istidama veriyoruz. İki, ilk defa
bu şekilde işe alınacak kişinin geçmiş 3 ay içerisinde işsiz olması gerekiyor. Buradaki amacımız şu; verdiğimiz teşvik iş arayan insanımıza
olsun. Yani, ‘Ben iş arıyorum, son 3
aydır iş aradım ama bulamadım’ diyenler.” ifadelerini kullandı.
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Ağbal, teşvikin maliyetinin ise 11 milyar lirası İşsizlik Sigortası Fonu'ndankarşılanmak üzere 12,3 milyar lira
olduğunu kaydetti. Hükümet, 1404
TL’ye çıkarılan asgari ücretin 100
TL’lik kısmını da bütçeden karşılıyor.
2016’daki bu uygulama 2017 için de
tekrarlanacak. 2016’da bu teşvik için
bütçeden yapılan harcama 10 milyar
TL olarak açıklanmıştı.

cari açık 32 milyar dolardı. Bu da
büyümenin önemli tempo kaybına
rağmen cari açığın yüzde 2’ye yakın
artması anlamına gelmektedir. Bu artışta, enerji fiyatlarının yeniden yükselmesinin etkili olduğu söylenebilir.
Son 2 yılın karşılaştırması, cari açığın
üçte bir oranında yurt dışında ya da
“zula”da tutulan dövizlerle finanse

edildiğini ortaya koymaktadır. Hem
2015’te hem de 2016’da cari açık
toplam 2 yılda 21 milyar doları bulan kaynağı belirsiz dövizle finanse
edilmiş görünmektedir. Açığın son 2
yıldaki öteki finansman kaynağı, döviz rezervleri oldu ve rezervden kullanılan 11 milyar dolar ile açık finanse edilmeye çalışıldı. Dışarıdan gelen
sermaye ise son 2 yılın ancak yarısını

Tablo 2. İhracatta Gerileme: 2015-2016 (Milyon $)

CARİ AÇIKTA İKİ FARKLI 6 AY
2015

2016

Değ. (%)

Pay
(%)

134.390

133.654

-0,5

100

Motorlu Kara Taşıtı ve Römorklar

18.533

21.106

13,9

15,8

Ana Metal Sanayi

17.710

17.888

1,0

13,4

Tekstil Ürünleri

13.591

13.551

-0,3

10,1

Giyim Eşyası

12.526

12.424

-0,8

9,3

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat

12.068

11.802

-2,2

8,8

Gıda Ürünleri ve İçecek

10.222

9.915

-3,0

7,4

Kimyasal Madde ve Ürünler

7.467

6.921

-7,3

5,2

Mobilya ve Diğer Ürünler

6.564

6.583

0,3

4,9

Plastik ve Kauçuk Ürünleri

6.474

6.300

-2,7

4,7

Metal Eşya Sanayi (Makine ve Teçhizatı Hariç)

6.491

6.114

-5,8

4,6

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makineler

5.433

5.171

-4,8

3,9

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler

3.849

3.611

-6,2

2,7

Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri

4.176

2.994

-28,3

2,2

Diğer Ulaşım Araçları

2.179

2.152

-1,2

1,6

Kağıt ve Kağıt Ürünleri

1.779

1.892

6,4

1,4

Radyo, Televizyon, Haberleşme Cihazları

1.936

1.782

-8,0

1,3

Dabaklanmış Deri vb.

1.018

1.034

1,6

0,8

Tıbbi Aletler; Hassas Optik Aletler ve Saat

820

799

-2,5

0,6

Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç) vb.

695

680

-2,2

0,5

Tütün Ürünleri

532

648

21,8

0,5

Büro, Muhasebe ve Bilgi İşleme Makineleri

185

159

-14,0

0,1

Basım ve Yayım; Plak, Kaset vb.

142

127

-11,1

0,1

5.757

5.400

-6,2

368

414

12,4

2.799

2.693

-3,8

143.839

142.606

-0,9

Sektörler

Türkiye ekonomisinde 2016’dan
devralınan sorunlar, 2017’de de azalmak yerine artacağa benziyor. Sert
şirket sarsıntıları, banka çalkantıları,
yoğun işsizlik ve gelir erimesi eğilimleri, bütçeden ve başka kamu kaynaklarından yetiştirilen can simitleri
ile azaltılmaya, kriz yumuşatılmaya
çalışılsa da düşüş sürüyor.
Bu öngörüye yol açan etkenlerin
başında, Türkiye ekonomisinin dış
kaynağa bağımlılığı ve bu kaynağın Türkiye’den uzaklaşmasının da
etkisiyle, dolar fiyatındaki hızlı artış
geliyor.
2016 yılının tamamına ilişkin ödemeler dengesi verileri yeterince nabız veriyor. Büyük ölçüde sanayinin
ithalatının, ihracatının çok üstünde
seyretmesinden kaynaklanan ve
kronik bir sorun halini alan cari açık,
özellikle son 2 yılda finansman yönünden alarm vermeye başlamış,
dışarıdan sermaye girişi azalınca, eldeki dar rezervler ve yurt dışında tutulan dövizlerden finansman ağırlık
kazanmıştır ve bunun da sürdürülebilirliği yoktur.
Yüzde 2’yi ancak bulacağı tahmin
edilen 2016 büyüme şartlarında cari
açık 32,6 milyar doları buldu. Yüzde 6
büyüme yaşandığı belirtilen 2015’te

İmalat

Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
Toplam
Kaynak: TÜİK
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finanse etmiş görünmektedir. Bu
tablo, cari dengede önemli sorunların yaşanacağı bir döneme girildiğini
göstermektedir.
Özellikle 2016’nın ilk yarısı ile ikinci
yarısı zıt görünümler arz etmekte,
adeta şemsiyenin ters döndüğü gözlenmektedir. 2016’nın Ocak-Haziran
dönemi cari açığı 19 milyar dolar
iken, giren sermaye 26 milyar doları bulmuştu. Bu durum, hem doları
3 TL’nin altında tutmuş hem de rezervlere 8,5 milyar dolar biriktirmişti.
Yine bu ilk yarıdaki dengelerin sonucu, dolar fiyatı ilk yarıda ortalama
2,92 TL’de kaldı.
Ancak Temmuz-Aralık 2016 döneminde şemsiye ters döndü ve özellikle dış kaynak girişinin durması ile
dengeler değişti. 2016 ikinci yarıda
hem 15 Temmuz darbe girişimi hem
de derecelendirme kuruluşlarının
not indirimi ve politik, jeopolitik
risklerin artması etkili oldu. Yılın sonlarına “Tek adam rejimi” ile ilgili Anayasa değişiklik hazırlıkları damgasını
vurdu. Artan risklerin sonucunda dış
kaynak girişinde radikal bir düşüş
oldu.

Yıllar

Sanayi

Payı
(%)

İmalat

Payı
(%)

Kasım
2015

5.372

20,1

4.990

18,7

Aralık

5.331

20,2

4.935

18,7

Ocak
2016

5.319

20,2

4.903

18,7

Şubat

5.295

20,0

4.895

18,5

Mart

5.313

19,7

4.904

18,2

Nisan

5.398

19,5

4.979

18,0

Mayıs

5.403

19,4

4.989

17,9

Haziran

5.348

19,3

4.931

17,8

Temmuz

5.271

19,1

4.865

17,6

Ağustos

5.242

19,1

4.845

17,6

Eylül

5.278

19,1

4.891

17,7

Ekim

5.299

19,4

4.907

18,0

Kasım

5.334

19,7

4.944

18,3

Bankası’nın dövize talebi azaltıp hatta döviz bozmaya zorlamak amacıyla, bankalara kullandırdığı kredilerin
faizini 2 puan artırmasıyla, yani “örtülü faizi artırımı” ile kısmen yavaşlasa
da dolar, 3.75 basamağına yerleşti.
Şubat’ın ilk yarısında ise doların fiyatının 3.70 TL’nin altına indiği gözlendi. Bu inişte, yabancı yatırımcıların
küçük meblağlarla da olsa geri dönüşleri ve özellikle fiyatları düşmüş
hisse senetlerine yatırımları etkili
oldu. Yine bu kısmi dönüşlerde dış
dinamikler, özellikle Trump’ın ilk
icraat adımları etkili oldu denebilir. Trump’ın yabancı düşmanlığı ve
yabancı yatırımcıyı tedirgin eden
adımları, yüzünü ABD’ye dönmüş
sermayeyi geçici de olsa “beklegör”e geçirince, dış yatırımcı yeniden Türkiye gibi ülkeleri geçici park
yeri olarak seçti. Ocak ortasında 58
milyar dolar gibi görünen borsadaki
portföy yatırımları tutarı ya da “sıcak

İkinci yarıda cari açık 13,6 milyar
doları bulurken, dış sermaye girişi
olmadığı gibi, 3,3 milyar dolar çıkış
yaşandı. Bu durumda, cari açığın finansmanında kaynağı belirsiz, “zula”
dövizleri etkili oldu ve 9 milyar dolarlık bir girişin yanında rezervlerden de
8 milyar dolara yakın kullanım gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında doların
ortalama fiyatı, ilk yarının yüzde 7,2
üstüne çıktı ve 3,13 TL oldu. Böylece
2016 yıllık ortalama dolar fiyatı 3,02
TL’de ancak tutulabildi. 2015’in dolar
fiyatı yıllık ortalaması 2,72 TL idi.
2017’nin ilk 10 gününde dolar 3,94
TL’ye kadar çıktı. Bu tırmanış, Merkez
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para stoku”, Şubat’ın ilk haftalarında
63 milyar dolara kadar çıktı.

Tablo 3. Sanayide ve İmalatta İstihdam
(Kasım 2015-2016, Bin kişi)

J
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Bu kısmi geri dönüş, TL dahil, yerel paralara göreli değer kazançları
sağladı. Ne var ki, bu düşüş kalıcı
olmadı. Her düşüş, döviz açığı olan
reel sektör firmaları açıklarını daraltmak üzere döviz alımına yöneltince, talep düşmedi ve dolar düştüğü 3.70 basamağından yeniden
eski yerine yükseldi.

DÖVİZ BORÇLUSU FİRMALAR
Dolar kurunun yılın başlarında 3.75
TL basamağına yerleşmesinin, Şubat ortasında 3.70 TL’nin zaman
zaman altına inmesine rağmen, bu
aralıktaki dolar kurunun, özellikle
yabancı para ile borçlanmış ve döviz
açığı olan firmalar için öngörülmüş,
hazırlıklı oldukları bir fiyat olmadığı
söylenebilir. Bundan dolayı yılı zararla kapattığını ilan eden birçok büyük
firma var.
Merkez Bankası, finans dışı, yani,
çoğu sanayi, inşaat, hizmetler sektörlerinde olan firmaların net döviz
açığının 2016 Eylül ayı sonu itibarıyla 213 milyar doları bulduğunu
açıklamıştı. Bu tutar, izleyen aylarda
firmaların dolar alımları ile küçük de
olsa azalışlar gösterdi ve Ekim sonunda 212,4 milyar dolara, Kasım ayı
sonunda ise 208 milyar dolara indi.
Yine de borç stokunun oldukça ağır
olduğu söylenmelidir. Hele ki bu stoğun 2009’da 67 milyar dolar olduğu
anımsanırsa.
Firmalar, özellikle 2010 sonrası hızla
borçlanmışlardı. 2009’da 67 milyar
dolar döviz yükümlülükleri, 2016’da
213 milyar dolara çıkarak yüzde 218
arttı.
Doların fiyatının hızla artışı, özellikle
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Tablo 4. Dolar/TL ve % Değişim (2016, Aylık)
Aylar

$/TL

%

Ocak 2016

3,00

3,08

Şubat

2,94

-2,21

Mart

2,89

-1,66

Nisan

2,83

-1,97

Mayıs

2,92

3,24

Haziran

2,91

-0,33

Temmuz

2,96

1,39

Ağustos

2,96

0,18

Eylül

2,96

-0,09

Ekim

3,07

3,64

Kasım

3,27

6,50

Aralık

3,49

6,78

Ocak 2017

3,73

7,05

Şubat 2017 (15 gün)

3,72

-0,20

bu tür yükümlükleri olan şirketleri
telaşlandırdı ve dolar talebini kamçıladı. Dolardaki her 1 kuruşluk artış,
toplam yükümlülükte 2 milyar TL’lik
bir kur zararına yol açtı. Kurun artacağından endişe eden şirketler ödemeyi bir an önce gerçekleştirmek için
döviz alımına yöneldi, bu da, döviz
talebini canlı tutan, kurun sert düşüşler göstermesini önleyen bir etken.

SONUÇ OLARAK…
Türkiye ekonomisi ve sanayisi 2017 yılına oldukça olumsuz bir iklimde girerken, gündeme yerleştirilen “Tek adam
rejimi” tasarısı, ekonominin ve sanayinin bütün kararlarını olumsuz etkilemiştir. Yasama ve yargıyı, Cumhurbaşkanlığında merkezileştiren ve tek
adamın kararlarına tabi kılan bu koyu
anti-demokratik yönelim, ekonomi
aktörlerinde de tedirginliğe yol açmıştır. İçerideki aktörler açısından bu
durum, örneği sık sık görülen şirketler
arası kayırmacılığı, keyfiliği, rasyonel
olmayan kararlara alan açarken yargı-

nın artacak bağımlılığı adalet beklentilerinde de kuşkuları artırmıştır.

artmakta ve fiyat yeniden yükselmektedir.

Tüketici açısından da büyük belirsizlikler söz konusu olduğu için satın
alma kararları ertelenmekte, sağlanan vergisel kolaylıklar tüketimde
beklenen artışlara yol açmamakta,
bankaların hem tüketici alacaklarında hem de şirket alacaklarında yüzde 3 ile 5 arasında değişen tahsili gecikmiş alacak sorunu yaşanmaktadır.

Bunların yanı sıra, irili ufaklı birikim
sahiplerinin TL’den uzaklaşarak dövize, özellikle dolara dönüş eğilimleri
azalmamıştır.

Sanayide, özellikle dayanıklı sanayi
ürünlerinin talebinde, dolayısıyla
üretiminde önemli gerilemeler söz
konusudur. Sanayi istihdamı 12 ayda
92 bin düşüş göstermiştir. Sanayi
ürünleri, dolardaki tırmanışla birlikte
yıllık yüde 14 artış göstermiştir.
Dış ekonomik aktörler açısından da
benzer kaygılar geçerlidir. Yasama
ve yargı erkleri üstüne tek kişinin
artacak sultası, uluslararası sözleşmelere ve AB normlarına özellikle
terslikler oluştururken, referanduma götürülen tasarının Türkiye-Batı
dünyası, Türkiye - AB entegrasyonu
ile uyumsuzluklar ortaya çıkaracağı
öngörülerek her türlü önemli karar
ertelenmektedir. Özellikle yabancıların doğrudan yatırım kararları
askıya alınmıştır. Derecelendirme
kuruluşlarının notlarına da etki eden
Tek adam rejimi tasarısı, dış finans
kaynaklarının kaynak kullandırma
şartlarını da gözden geçirmelerine
neden olmuştur.
Özellikle iç politikadaki yüksek gerilimin etkisiyle, portföy yatırımcısı
“sıcak para”nın çıkışı genelde sürmekte, kısa süreli geri dönüşlerle dolar fiyatı görece inmektedir. Ancak,
döviz borçlusu firmaların pozisyon
kapatma çabaları ile dövize talep

Bu talepler dizisinin Mart ayında
Fed’in yapacağı bir faiz artışı ile
birleşmesi halinde dolar fiyatının
yeniden yukarılara çıkması ihtimal
dahilindedir. Bunu frenlemek için
Merkez Bankası’nın bankalara kullandırdığı fonlara dönük uyguladığı
örtülü faiz artışı ise beklenen “yüksek döviz-yüksek faiz” kıskacına henüz önlem olmamıştır.
Tek adam endişesi, yükselen faizler
ile tüketici kredi kullanımını azaltmakta, iç talep, kamusal enjeksiyonlara rağmen artmamakta, yatırım
cephesinde de Nisan referandumunun sonuçlarını görmeden bir kıpırdanma görünmemektedir.
Türkiye ekonomisi 2017 yılına politikadaki kaosun derinleştiği koşullarda girerken, 2016’da başlayan küçülmenin 2017’de pekişerek sürmesi
beklenmektedir.
Bütün bu yaşananların olumlu bir
kulvara taşınması ve düşük maliyetlerle bu dönemden çıkılması ise
ekonomik önlemlerden çok, politik
adımlarla, özellikle Nisan referandumunda aklın galebe çalması ve
tek adam rejimine çıkacak bir “hayır”
oyuna bağlı görünmektedir. Ancak
akıldışı tek adam rejimi tasarısına
“Hayır” tepkisi ile, Türkiye’nin hem
içeride hem dış dünya gözünde politik riskleri azalabilecek ve sermaye
trafiğinde, iç dengelerde ve ekonomi aktörlerinin davranışlarında normalleşmeye dönülebilecektir. 
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TORBALI FİLTRELERDE BAZI ARIZA
SEBEPLERİ
VE TORBA
ÖMÜRLERİNİN
ARTIRILMASI
ñEUDKLP¡DNPDQXV1
%XÁDOÜíPDGDÁHOLNWHVLVOHULQGHNXOODQÜODQ
WRUEDILOWUHOHULQDUÜ]DVHEHSOHULYHEXQODUÜ
D]DOWPD\ROODUÜLQFHOHQPLíWLU.XOODQÜOPÜíYH\HQL
WRUEDILOWUHOHUILOWUHOHPHJHULOPHYH\ÜUWÜOPD
GD\DQÜPODUÜYHKDYDJHÁLUJHQOLðLÐ]HOOLNOHUL
\ÐQÖQGHQÐ]HWOHQPLíYHÖ]HULQGHPH\GDQD
JHOHQ\DSÜVDOGHðLíLPOHULQFHOHQPLíWLU7RUED
ILOWUHOHULQHQÐQHPOLDUÜ]DVHEHSOHULQGHQELUL
DVLWOHUHNDUíÜGD\DQÜNVÜ]OÜNRODUDNJÐUÖOPHNWHGLU
7RUEDODUÜQ6(0JÐUÖQWÖOHULQGHDVLGLNLíOHPGHQ
VRQUDLSOLNÁLNOHUGHJÐUÖOÖUíHNLOGHER]XOPDODU
WHVSLWHGLOPLíWLU7RUEDODUÜQÐPÖUOHULQLDUWWÜUPDN
DPDFÜ\ODDNULOLNEDðOD\ÜFÜ DFU\OLFELQGHU
NRQVDQWUDV\RQ YHQDQRNLO QDQRFOD\DðÜUOÜN
RODUDN NDUÜíÜPÜLOHNDSODQPÜíWÜU7RUED
NXPDíODUÜGRNXVX]ÐUJÖVÖ]NXPDí VSXQODFHG 
SURVHVLLOHÖUHWLOPLíYHDNULOLNEDðOD\ÜFÜYHQDQR
NLOLOHNDSODQPÜíWÜU6RQXÁODUJÐVWHUPLíWLUNL
NDSODPD\DSÜODQWRUEDODUYHNDSODPDSURVHVLLOH
ÖUHWLOHQWRUEDODUÜQGLUHQFLDUWPÜíWÜUYHDUÜ]DYHUPH
RUDQODUÜGÖíPÖíWÖU
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1. GİRİŞ
Hava filtreleme, hava kalitesini arttırma ve
daha temiz bir çevre konusunda önemli bir
rol oynar. Yeni yönetmelikler, bilimsel gelişmeler ve sağlık konusundaki bilinçlenme,
daha iyi bir hava kalitesine olan talebi gün
geçtikçe artmaktadır. Çelik, çimento, elektrik
üretimi ve madencilik gibi üretim sektörlerinde kullanılan filtrelerin büyük bir bölümü
oldukça yüksek maliyetlidir. Gerçek çalışma
şartlarında filtrelerin verimliliklerini ve kullanım sürelerini etkileyen birçok faktör vardır.
Filtrelerin zamanından önce bozulması sadece kirliliği arttırmakla kalmaz, üretim maliyetlerini de arttırır.
Çelik tesisleri vb. amaçla kullanılan tesislerde
filtreler genellikle asidik olan uçucu külleri yakalamak için kullanılır. Aynı durum NO2, SO2,
CO2 ve CO gibi gazlardan oluşan sıcak baca
gazlarını filtrelemesi gereken elektrik santralleri için de geçerlidir. Her iki durumda da
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Nonwoven
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Woven Side

Şekil 1. Torba Filtrelerin Fotoğrafları: a) Temiz Filtre, b) Kullanılmış Filtre

filtrelerin asidik koşullara dayanımı
(asit yoğuşma noktası) kullanım süresini belirler.
Geleneksel olarak, yukarıda bahsedilen sektörlerde kullanılan filtreler,
farklı fonksiyonel özellikleri geliştirmek amacıyla poliüretan veya
politetrafloroetilen (PTFE) zarları
ile kaplanır. Bu kaplamalar ile ilgili
problemlerden biri, bunların dayanıklılığı ve maliyetleridir. Bir başka
sorun da filtrelerin basınç düşümü
karakteristiklerine olan etkileridir.
Dahası, elektrik santrallerinde yaygın olarak kullanılan poliakrilonitril
(PAN) torba filtrelerin çekme eğilimleridir. PAN torba filtrelerin çekme
(küçülme) eğilimleri sıcaklık, kimyasal veya fiziksel etkilerin biri veya
birkaçı sebebiyle meydana gelebilir.
İlk iki faktör, yani termal (ısı kaynaklı
çekme) ve kimyasal (genellikle sülfürik asit- H2SO4 sebebiyle meydana
gelen asit hidrolizi veya oksidasyon)
faktörler, filtrelerin kullanım ömürlerini belirlemede temel etkenlerdir.
Gerçek çalışma koşullarında filtrelerin çekme olayı hem dayanımlarını
hem de performanslarını etkiler ve
sonuç olarak da torba filtrelerin bo-

zulmasına yol açar. Bu çalışmanın
amacı, torba filtrelerin olası bozulma
sebeplerini araştırmak ve nanokilbağlayıcı kaplama ile bu problemlerin üstesinden gelmektir.

2. MALZEMELER VE YÖNTEMLER
2.1 Torba Filtreler
Testlerde temiz ve kullanılmış torba
filtreler bir çelik üretim tesisinden
temin edilmiştir. Burada adı geçen
kullanılmış (eski) torba filtreler 4 aylıktır. Bu filtreler cam elyaftan üretilmişlerdir. Bu silindirik filtrelerin bir
tarafı dokuma kumaştan, geri kalan
tarafları da iğne delikli dokuma olmayan kumaştan yapılmıştır (Şekil
1). Dokuma ve dokuma olmayan
bileşenler kimyasal olarak birleştirilmişlerdir. Dokuma olan kumaş, toz
filtreleme tarafında iken dokuma
olmayan kumaş ise temiz olan taraftadır. Filtrelenen gazlar, dokuma
olan taraftan dokuma olmayan tarafa doğru geçmektedir. Temiz torba
filtrelerinin ağırlıkları 1200 gr/m2’dir.
Öte yandan Türkiye’de çok az tüketici, torbaların gramajları, permeability değerleri, gerçek toz yükü ve

parçacık boyut dağılımı, akışkanın
fiziksel ve kimyasal özellikleri, filtre
sistemlerinin enerji tüketimleri gibi
fiziksel ve kimyasal konulara vakıftır.
Halbuki her alanda olduğu üzere çok
maliyetli bu konuların derinlemesine incelenmesi, ileri uygulamaların
takibi ve bilgi birikimi sağlanması
çok önemlidir.

2.2 Örgüsüz Filtre Kumaşı
Hazırlanması
Numune malzemesi olarak PAN elyafı ve bu numunelerin üretimi için de
Fleissner Aquajet kullanılmıştır. Örgüsüz filtre kumaşların hazırlanma
prosesinde 120 bar düzeyinde manifold basıncı kullanılmıştır. İki filtre
kumaşı; biri 2.2 dtex, 50 mm PAN
elyafı (%100) kullanılarak ve diğeri
de 2.2 dtex, 50 mm PAN elyafı ve 1.7
dtex, 50 mm PAN elyafının 92:8 oranında bir karışımı ile hazırlanmıştır.
Örgüsüz üretim parametreleri şöyledir: Manifold basınçları (bar) -10,
120, 120; çıkış hızı (m/dk) – 4; kuruma sıcaklığı - 110°C ve 2 katmanlı
yapı. %100 numunesinin kalınlığı
3.36 mm ve karışımdan oluşan numuneninkisi ise 3.45 mm’dir. Kumaş-
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ların alan ağırlıkları 450 gr/m2 olarak
sabit bir değerde tutulmuştur. Filtre
kumaşları üzerine, akrilik bağlayıcı
(Acronal 32d, %7 konsantrasyon) ve
nanokilden (Sigma Aldrich’ten temin edilen nanomer 1.3 PS, ağırlık
olarak %2) oluşan bir karışım püskürtülmüştür. İçerisinde kil vardır
ve Nanomer 1.3 PS olduğu gibi kullanılmıştır. Nano kil ve bağlayıcı, bir
sprey tabancası ile kumaşların üzerine püskürtülmeden önce 24 saat
boyunca karıştırılmıştır. Bu bağlamda nanoteknolojik yüzey kaplamaları filtrasyon tekniğinin ayrılmaz bir
parçası haline gelmiştir. Kaplanmış
olan kumaşlar, 90°C sıcaklıktaki bir fırında 2 saat boyunca kurutulmuştur.
Temiz torba filtreler de akrilik bağlayıcı (%7 konsantrasyon) ve nanokilden (ağırlık olarak %2) oluşan aynı
karışım ile kaplanmıştır.

genişliği 50 mm, uzunluk 120 mm,
germe hızı 100 mm/dk.

2.5 Yırtılma Özellikleri
Yırtılma dayanımı, ISO 13938-1 standartlarına [4] uygun olarak bir yırtılma dayanım test aleti ile yapılmıştır.
Bir test örneği, genişleyebilen bir
diyafram üzerine dairesel bir gerdirme bileziği ile takılmıştır. Diyafram
altından basınçlı hava verilerek diyafram ve kumaşın genleşmesi sağlanmıştır. Test örneği yırtılana kadar
basınç kademeli olarak arttırılmıştır.
Burada kullanılan test örneği alanı
1.0 cm2’dir.

2.6 Hava Geçirgenliği
Hava geçirgenliği testi, WIRA hava
geçirgenlik test aleti ile EN ISO
9237:2011 standartına [5] uygun
olarak yapılmıştır. Test örneğinden
dikey olarak geçen hava akımı, örneğin iki tarafındaki hava basınç farkı
önceden belirlenen bir düzeye gelinceye kadar ayarlanır. Burada elde
edilen hava akımı değerlerinden
hava geçirgenliği belirlenir. Hava
geçirgenliği birimi ml/s/cm2 olarak
belirlenmiştir. Test alanının çapı 40
mm ve test için kullanılan basınç 98
Pa’dır.

2.3 Özellik Değerlendirmesi
Temiz ve kullanılmış torba filtrelerin
arıza sebeplerini ortaya çıkarabilmek için filtrasyon, çekme dayanımı, uzama, yırtılma dayanımı, hava
geçirgenliği ve pH gibi performans
özellikleri testlere tabi tutulmuştur.
Tüm torbalarda (yeni, kullanılmış ve
H2SO4 ile işlenmiş) oluşan yapısal
değişiklikler Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile incelenerek analiz
edilmiştir. Tüm numuneler, testlerden önce 24 saat boyunca, standart
test atmosferi olan 20±2°C’de ve
%60±5 bağım nem oranında bekletilmişlerdir.

2.7 pH Değeri
pH değerleri, ISO 3071:2005 standartına [6] göre ölçülmüştür. Ölçüm
yöntemi, bir cam elektrot ile oda
ısısındaki kumaştan alınan sıvının
elektrometrik bir şekilde pH değerinin ölçülmesidir. Test örneklerinden
alınan 2 gramlık bir miktar, 100 ml
deiyonize su içeren iki adet (pH 5 ve
pH 7.5) kapalı tüpte 2 saat bekletilmiştir. Kumaşlardan alınan sıvı örneklerinin ölçülmesinde kullanılan
pH, metre standart solüsyonlar ile
kalibre edilmiştir.

2.4 Çekme Dayanımı
Çekme dayanım testleri, ISO 139341 standartına [3] uygun olarak Instron çekme dayanımı test aleti ile
test edilmiştir. Şerit testleri aşağıdaki
parametreler ile yapılmıştır: kumaş
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2.8 Asit Yoğuşma Noktası
Asit yoğuşma noktası [7] ve [8]
nolu kaynaklarda verilen metotlar
ile ölçülmüştür. Yeni torba filtreler
%10’luk H2SO4 çözeltisinde 90°C
sıcaklıkta 24 saat boyunca bekletilmiştir. Örneklerin asit işleminden
önce ve sonraki ağırlıkları, asit yoğuşma noktaları ile birlikte çekme
dayanımı ve yırtılma gibi özellikleri
test edilmiştir. Nanokil ve bağlayıcı
kaplanmış örgüsüz kumaş örnekleri ve nanokil kaplı torba filtrelerden
biri de asit yoğuşma noktası testlerine tabii tutulmuştur.

2.9 Torba Filtrelerin Mikro
Yapısı
Torba filtrelerin mikro yapısını incelemek için SEM ve FEM quanta
200 kullanılmıştır. SEM analizi için,
torbalar uzunlamasına ve çapraz
olarak çeşitli büyütme derecelerinde incelenmiştir. SEM analizi, yeni,
kullanılmış, kimyasal olarak işlenmiş
ve örgüsüz kumaş örnekleri için yapılmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1 Çekme Dayanımı Özellikleri
Yeni, kullanılmış ve kimyasal olarak
işlenmiş torbaların çekme dayanım
test sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Yeni ve kullanılmış torbalar arasında
bir karşılaştırma yapıldığında, %58
dolaylarında bir çekme dayanımı
düşüşü görülmektedir. Kullanılmış
ve kimyasal olarak işlenmiş torbalar
arasında bir karşılaştırma yapıldığında ise %87’ye varan bir dayanım
düşüşü görülmektedir. Bu değerler,
cam elyafının hem asidik şartlara
karşı düşük olan direncini hem de
genel olarak düşük olan dayanıklı-
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Tablo 1. Çeşitli Torba Filtrelerin Çekme Dayanımı Özelliklerinde Yüzde Olarak Görülen Değişimler
Ortalama
Örnekler

Maksimum
Güç (N)

Yeni Torbalar (C)
Kullanılmış Torbalar
(U)

Ortalama

C ve U Arasında
Güç Yüzdesi

C ve CT Arasında
Güç Yüzdesi

C ve U Arasında
Uzama Yüzdesi

C ve CT Arasında
Uzama Yüzdesi

Uzama (%)

Olarak Değişim

Olarak Değişim

Olarak Değişim

Olarak Değişim

(C-U/C*100)

(C-CT/C*100)

(C-U/C*100)

(C-CT/C*100)

1162.11

4.79

58.49

87.32

33.40

625.46

482.36

3.19

-

-

-

-

147.34

34.75

-

-

-

-

Kimyasal Olarak
İşlenen Torbalar
(H2SO4) (CT)

Şekil 2. a) Yeni Bir Torba Filtrenin SEM Görüntüsü (Dokuma Olmayan Taraf), 500X Büyültme
Asidin, Elyafa Verdiği Zararın İzleri



Şekil 2. c) Kimyasal Olarak İşlenmiş Bir Torba Filtrenin SEM Görüntüsü
(Dokuma Olmayan Taraf), 1000X Büyültme. (H2SO4’ün verdiği zarar açıkça
görülmektedir.)

cam elyaf oldukça güçsüz bir hale
gelerek uzama değerlerinin artmasına sebep olmaktadır.

Şekil 2. b) Kullanılmış Bir Torba Filtrenin SEM Görüntüsü (Dokuma Olmayan Taraf),
500X Büyültme

lığını göstermektedir. Ayrıca, uzama değerlerinde %33 civarında bir
düşüş, yeni ve kullanılmış torbalar
arasında ve kullanılmış ve kimyasal

işlemden geçen torbalar arasındaki
toplam farka bakıldığında %625 fark
görülmektedir. Bu değerler göstermektedir ki, asidik işlemden sonra

SEM görüntüleri incelendiğinde,
yukarıdaki fiziksel test sonuçlarının
doğrulandığı görülebilir. Bu görüntüler sayesinde, asit işlemi sonrasında
elyaf yapısı üzerinde meydana gelen
değişimler açıkça görülebilir. Yeni ve
kullanılmış filtrelerin SEM görüntüleri Şekil 2a ve 2b’de görülebilir. Dokuma olmayan taraflar karşılaştırma
amacı ile gösterilmiştir. Yeni filtrelerde herhangi bir elyaf hasarı görülmemektedir (Şekil 2a). Kullanılmış filtre
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Tablo 2. Çeşitli Torba Filtrelerin Yırtılma Dayanımı Özelliklerinde Yüzde Olarak Görülen Değişimler
C ve U Arasında Yırtılma

C ve CT Arasında Yırtılma Dayanımı

Dayanımı Yüzdesi Olarak
Değişim (C-U/C*100)

Yüzdesi Olarak Değişim CT
(C-CT/C*100)

33.8

36.98

76.92

Kullanılmış Filtre (U)

21.3

-

-

Kimyasal Olarak İşlenmiş Filtre
(H2SO4) (CT)

7.8

-

-

Örnek Tipi

Yırtılma Dayanımı
(Kg/cm2)

Yeni Filtre (C)

Tablo 3. Yeni ve Kullanılmış Filtrelerin Hava Geçirgenlik Değerleri

Örnek Tipi

Hava Geçirgenliği
(Kg/cm2)

C ve U Arasında Hava
Geçirgenliği
Yüzdesi Olarak
Değişim (C-U/C*100)

C ve CT Hava
Geçirgenliği
Dayanımı Yüzdesi
Olarak Değişim CT
(C-CT/C*100)

Yeni Filtre (C)

14

83.91

17.6

Kullanılmış Filtre (U)

2.3

-

-

Kimyasal Olarak İşlenmiş Filtre (H2SO4)
(CT)

17

-

-

yanımları Tablo 2’de verilmiştir. Yeni
ve kullanılmış torba filtreler arasında
%37’lik bir yırtılma dayanımı farkı
görülmüştür. Kullanılmış ve kimyasal
olarak işlenmiş olan filtreler arasında ise %77’lik bir fark görülmüştür.
Bu görüntüler elyafın asidik şartlara
karşı olan düşük dayanımını göstermektedir.

Toz Parçacıkları

3.3 Hava Geçirgenliği

Şekil 3. Kullanılan Filtrenin Kesit Görüntüsü (Örgülü) ve Bir Torba Filtrenin SEM Görüntüsü, Büyültme 100x

Bu yüzden, kullanılmış torba filtrelerin dayanımı yeni torbalara göre oldukça düşük olmaktadır.

toz parçacıkları ile kaplı olduğu için
hasarı tam olarak tespit edilememiştir (Şekil 2b). H2SO4 ile işlem gören
filtrenin SEM görüntülerinde elyafta
oluşan hasar açıkça görülmektedir.
Bu görüntüler elyafın asit tarafından
etkilendiğini açıkça göstermektedir.
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Çeşitli torba filtrelerin hava geçirgenliği değerleri Tablo 3’te verilmiştir. Yeni ve kullanılmış filtreler arasında %84’lük bir hava geçirgenliği
düşüşü ve yeni ve kimyasal olarak
işlenmiş filtreler arasında %17’lik bir
hava geçirgenliği artışı tespit edilmiştir. Hava geçirgenliğindeki bu
düşüşün sebebi, filtrelerin kirlenip
tozlar tarafından tıkanması ile hava
akışının kısıtlanması ve böylece geçirgenlik seviyesinin düşmesidir.
Hava geçirgenlik değerinin düşük
olması, aynı zamanda filtrelerin daha
düşük bir filtreleme verimliliği ve basınç düşümü karakteristiklerinin artması anlamına gelir. Asit ile işlemden
sonra hava geçirgenliğinde oluşan
artışın sebebi ise elyafların bağlarında oluşan gevşeklikler sebebi ile
ortaya çıkmaktadır.

3.4 pH Değerleri
3.2 Yırtılma Dayanımı
Yeni, kullanılmış ve kimyasal olarak
işlenmiş torba filtrelerin yırtılma da-
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Yeni ve kullanılmış torba filtrelerin
pH dereceleri sırasıyla, 6.4 ve 2.7’dir.
Başlangıçta neredeyse nötr olan pH
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Tablo 4. Asit Yoğuşma Noktası Testinden Sonra Yeni ve H2SO4 ile İşlem Gören Torba Filtrelerdeki Ağırlık Kaybı

3.5 Asit Yoğuşma Noktası

C ve CT Ağırlık Olarak Asit İşleminden
Sonraki Yüzdelik Değişim CT
(C-CT/C*100)

Daha önceki çekme dayanımı ve
diğer konular ile ilgili olan incelemelerde, yeni torba filtrelerin H2SO4
Yeni Filtre (C)
27.351
3.111
ile işlem görmesinden sonra, elyaf
Kimyasal Olarak İşlenmiş
yapısında olan hasarlar yüzünden
26.500
Filtre (H2SO4) (CT)
pek çok özelliğinde kayıplar olduğu
görülmüştür. Yeni ve H2SO4 ile işlem
gazları torba filtrelerinden geçmederecesi, torba kullanıldıkça asidik
görmüş yeni torbaların asit yoğuşma
den önce desülfirizasyon (kükürt
olmaya başlamaktadır. Bu durumun
testi sonrasındaki ağırlık kaybı Tablo
giderme) sistemleri kurularak baca
olası bir sebebi filtrelenen gazların
4’te verilmiştir. Yeni filtreler %10’luk
gazları içeriğindeki asit oranı düşüyüksek asit içeriğidir. Torba filtreleH2SO4 çözeltisinde 90°C sıcaklıkta 24
rülmelidir.
rin ömürlerini arttırmak için, baca
saat boyunca bekletildikten sonra
%3’lük bir ağırlık kaybı gözlenmiştir. Eğer bu kayıplar uzun bir süre
boyunca devam ederse, asit sürekli
olarak elyaflara hasar verdiği ve bu
durum sonuçta filtrenin kullanılmaz
hale gelmesine sebep olacağı için,
sadece 1 ay kadar sürede filtreler
kullanılmaz hale gelecektir. H2SO4 ile
işlenmiş olan torba filtrelerin örgülü
H2SO4
tarafından alınmış olan bazı SEM göKaynaklı
H2SO4
rüntülerinde oluşan elyaf hasarı tekND\QDNOÕH
Elyaf
rar doğrulanmaktadır (Şekil 4). Bu
KDVDUÕ
Hasarı
yüzden, Torba filtrelerin ömürlerini
arttırmak için, baca gazları torba filtrelerinden geçmeden önce bir asit
kontrol sistemi (örneğin desülfirizasyon) kurularak baca gazları içeriğindeki asit oranı düşürülmelidir. Ayrıca
filtre edilen baca gazı sıcaklığı, H2SO4
oluşumunun engellenmesi için asit
yoğuşma noktasından daha yüksek
olmalıdır.
Şekil 4. H2SO4 ile İşlem Görmüş Yeni Torba Filtrenin Kesit Görüntüsü (Örgülü) ve SEM Görüntüsü, Büyültme 1000x
Örnek Tipi

Ağırlık (gr)

Tablo 5. Asit Yoğuşma Testinden Sonra Farklı Filtre Tiplerinde ve Örgüsüz Kumaşta Meydana Gelen Ağırlık Kayıpları
Örnekler

Asidik İşlemden Önceki
Ağırlık (gr) X

Asidik İşlemden Sonraki Ağırlık
Asidik İşlem Sonrası Ağırlık
(gr) Y
Değişimi, Yüzde Olarak (X-Y/X*100)

Yeni Filtre (C)

27.351

26.500

3.111

Nanokil ve Bağlayıcı Kaplı Filtre
(CB)

28.562

28.501

0.213

Nanokil ve Bağlayıcı Kaplı
Örgüsüz Filtre Kumaşı 1-PAN
%100 (CBSL1)

13.252

13.211

0.309

Nanokil ve Bağlayıcı Kaplı
Örgüsüz Filtre Kumaşı 1-PAN
Karışım (CBSL2)

13.541

13.523

0.132
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3.7 Diğer Bazı Hususlar
Yeni filtrelerde, H2SO4 ile asidik işlem
sonrası çekme ve yırtılma dayanımlarında önemli derecelerde düşüşler
olabilmektedir. Yeni torba filtrelerin
erken arıza vermesinin en büyük sebeplerinden birinin düşük asit dayanımıdır. Filtrelerin SEM görüntüleri,
asit işleminden sonra elyafların bozunumunu göstermektedir. Dahası,
kullanılmış torba filtrelerde toz parçacıkları sebebiyle meydana gelen
tıkanıklıklar oluşmaktadır. Nanokil
ve bağlayıcı ile kaplanmış olan örgüsüz kumaşların asit dayanımları ise
daha yüksek seviyededir.
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Şekil 5. Örgüsüz CBSL2, %9 Nanokil ve Bağlayıcı ile Kaplama Yapılmış Kaplama: a) 150x Büyültme
b) 1000X Büyültme

siz derecede olduğunu göstermiştir.
Nanokil kaplama, kimyasal hasarı
önleyerek ağırlık kaybını önlemektedir. Bu kaplama, diğer performans
özelliklerini korumak amacıyla, püskürtme yoluyla yapılan bir kaplama
olduğu için, kaplama yapılmayan
örneklerde ağırlık bir miktar daha
düşüktür (Şekil 6).

3.6 Asit Yoğuşma Testinden
Sonra Torba Filtrelerin ve
Örgüsüz Filtre Kumaşlarının
Performansları
Asit yoğuşma noktası test sonuçları,
Tablo 5’te de görüldüğü üzere, nanokil ve bağlayıcı ile kaplanmış olan
örneklerdeki ağırlık kaybının önem-
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GİRİŞ
Resmi Gazete'de 25.4.2013 tarih ve 28628 sayı ile yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği” Periyodik Kontrol Kriterlerine ilişkin tabloya bakıldığında “Asansör (İnsan
ve Yük Taşıyan)” şeklinde ayrı bir madde yer alırken
23.7.2016 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğinde, Asansörler (5) numaralı dip notta yer almıştır ve
“Asansör ile ilgili standartlar, 31.7.2007 tarihli ve 26420
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliği kapsamı haricinde kalan işyerlerinde dikkate alınır.” denilmiştir. Oysa, ÇSGB tarafından bu Yönetmelik
değişikliği 23.7.2016 tarihinde yayımlanmadan önce

1

Asansör Yönetmeliği 29.6.2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından değiştirilmiştir. Dolayısıyla
Yönetmelik içinde geçen
“kapsam” maddesinin de
içeriği değişmiştir.
Mühendis ve Makina dergisinin 679. Sayısında
(Ağustos 2016) bu Asansör Yönetmeliği'nin kapsamına da yer verilmiştir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı bir diğer

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

0¶+(1'ñ6YH0$.ñ1$JÖQFHO J0$57 2017 JZZZPPRRUJWU



44
Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları: Yolcu
ve Yük Asansörleri İçin Özel Uygulamalar-Bölüm 71:
Kasıtlı Tahribata Karşı Dayanıklı Asansörler / Safety Rules
for the Construction and Installation of Lifts-Particular
Applications to Passenger Lifts and Goods Passenger Lifts Part 71: Vandal Resistant Lifts (Aralık 2007)
Bu standartta, asansör, kurucusu tarafından öngörülen
şartlar altında kullanıldığında, kasıtlı tahribattan etkilenebilecek, asansörlere ilişkin önemli tehlikeler, tehlikeli durum ve olaylar (ezme, mahsur kalma, elektrik, ısıl tehlike,
insan davranışı vb.) ele alınmıştır.



Şekil 1. Asansör Kullanımında Engellilerin Karşılaştığı Zorluklar [7]



yönetmelik de 24.6.2015'te yayımlanan “Asansör İşletme,
Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”dir.
Asansörler konusunda ayrıca, Mühendis ve Makina dergisinin 682. sayısında (Kasım 2016) ” Hareket Engelliler İçin
Güç Tahrikli Kaldırma Platformları” hakkında da bilgiler
verilmeye çalışılmıştır.
Asansörler konusunda daha önce yayımlanan birçok standart olup (TS EN 81-70, TS EN 81-71, TS EN 81-72, TS EN 8173, TS EN 81-80, TS EN 81-2-A3, TS EN 81-1+A1+A2+A3)
bir fikir vermesi açısından bunların başlıklarına kısaca değinilecektir.

1- TS EN 81-70: TS EN 81-70: 2007 A1: Asansörler-Yapım ve
Montaj İçin Güvenlik Kuralları-Yolcu ve Yük Asansörleri
İçin Özel Uygulamalar-Bölüm 70:
Engelliler Dâhil Yolcu Asansörleri
İçin Erişilebilirlik / Safety Rules for
the Construction and Installations
of Lifts-Particular Applications for
Passenger and Good Passengers
Lifts-Part 70: Accessibility to Lifts
for Persons Including Persons with
Disability (Haziran 2007)
Bu standart, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 15.02.2003 tarih
ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de
“Asansör Yönetmeliği” adı altında
yayımlanmıştır.

2- TS EN 81-71: TS EN 81-71
(TS EN 81-71: 2007+A1 Dahil),
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3- TS EN 81-72: Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik
Kuralları- Yolcu ve Yük Asansörleri İçin Özel UygulamalarBölüm 72: İtfaiyeci Asansörleri / Safety Rules For The Construction and İnstallation of Lifts-Particular Applications for
Passenger and Goods Passenger Lifts-Part 72: Firefighter
Lifts (Şubat 2006)
İtfaiyeci asansörü, doğrudan yangın söndürme hizmeti
kontrolü altında kullanılması amacıyla, ilâve koruması ve
kumandaları ve sinyalleri bulunan, esasen yolcu taşımak
amacıyla tesis edilmiş asansör olarak tanımlanmaktadır.

4- TS EN 81-73 / Nisan 2016, TS EN 81-73 / 2006 Yerine:
Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları-Yolcu
ve Yük Asansörleri İçin Özel Uygulamalar- Bölüm 73:
Yangın Anında Asansörlerin Davranışı / Safety Rules for the
Construction and Installation of Lifts-Particular Applications

Yangın Korumalı Giriş

1- Yangın Korumalı Giriş
2- İtfaiyeci Asansörü

İtfaiyeci
Asansörü

Şekil 2. Tek İtfaiyeci Asansörü ve Yangın Korumalı Giriş ve Temel Yerleşme Planı [3]
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Şekil 3. İtfaiyeci Asansörü Piktogramı [3]



Şekil 4. Hidrolik Asansörler [8]

for Passenger and Goods Passenger Lifts-Part 73: Behavior
of Lifts in the Event of Fire (Nisan 2016)
Bu standart, bir binada yangın çıkması halinde asansörlerin davranışı konusunu ele almaktadır.

5- TS EN 81-80: Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik
Kuralları-Mevcut Asansörler-Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve
Yük Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme Kuralları / Safety
Rules for the Construction and Installation of Lifts-Existing
Lifts-Part 80: Rules for the Improvement of Safety of
Existing Passenger and Goods Passenger Lifts (Aralık 2006)
Mevcut asansörler zamanlarının güvenlik seviyelerine uygun olarak tesis edilmişlerdir. Bu seviyeler, günümüzün
güvenlik seviyelerini karşılayamamaktadır.
Bu standart, mevcut asansörlerin güvenlik seviyesini,
günümüzdeki en son güvenlik teknolojileri uygulanarak
yeni tesis edilmiş asansörlerin güvenlik seviyelerine eş
değer bir seviyeye çıkarmak amacına yönelik geliştirme
kurallarını kapsamaktadır.
Yine bu standart; kullanıcılar, bakım ve muayene personeli, asansör kuyusu, makina ve makara dairesi dışındaki
kişiler (fakat bunların yakınında bulunan kişiler), herhangi
bir yetkili kişi için güvenliğin arttırılmasını kapsamaktadır.
Bu standartta önemli tehlikeler listelenmiş, her bir farklı durum için risk değerlendirmesi yapılması istenilmiştir. Standardın ekinde mevcut asansörler için örnek bir
“Kontrol Listesi” verilmiştir. Bu kontrol listesinin amacı,
mevcut asansörde hangi tip koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğinin belirlenmesine yardımcı olmaktır.

6- TS EN 81-2-A3: Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik
Kuralları-Bölüm 2: Hidrolik Asansörler / Safety Rules for the
Construction and Installation of Lifts-Part 2: Hydraulic Lifts
(Ocak 2010)
7- TS EN 81-1+A1+A2+A3: Asansörler-Yapım ve Montaj İçin
Güvenlik Kuralları-Bölüm 1. Elektrikli Asansörler / Safety
Rules for the Construction and İnstallation of Lifts-Part 1:
Electric Lifts
Bu standardın amacı, insan ve yük asansörlerinin çalışması, bakımı ve acil durumlar sırasında muhtemel kaza risklerine karşı insan ve eşyaları korumak amacı ile güvenlik
kurallarını tanımlamak olarak belirtilmiştir.
Daha önceki yazılarımızda birçok kez değindiğimiz gibi
bu standartlar imalatçıya yöneliktir. İçeriğindeki bazı konular periyodik kontrollere ilişkin bilgileri kapsasa da iş
güvenliği uzmanları için sadece genel bir bilgilendirme
mahiyetinde olacaktır.
Mevcut asansörlerin günümüz teknolojileri ile yenileştirilmesine ilişkin bütün teknik çözümler mevcut olabilir.
Ancak, bütün mevcut asansörlerin günümüz teknolojisi
ile yenileştirilmesi, güvenlik açısından anlamlı olmasına
rağmen, bu yenileştirmenin kısa zaman dilimi içerisinde
özellikle ekonomik nedenlerle gerçekleştirilmesi imkânsız
gibi görülmektedir. Eldeki mevcut verilere bakarak bunu
söylemek mümkündür. Ancak, şunu hemen belirtmek
gerekir ki asansörlerde yaşanan kazaların %80'nin ölüm
ile sonuçlandığı da belirtilmektedir. Dolayısıyla, insan hayatının işin ekonomisi ile mukayese edilmemesi gerekir.
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MMO, Ankara Şubesi 9 Aylık Faaliyet Raporunun, Teknik
Hizmetler 9. Bölüm, 9.4 Asansör Kontrol Merkezi” kısmında kısaca aşağıdaki bilgilerin yer aldığı görülmektedir:
"Makina Mühendisleri Odası (MMO) Asansör Kontrol Merkezi (AKM), MMO Ana Yönetmeliğinde yer alan amaçlar
doğrultusunda Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine
ilişkin denetim ve belgelendirme işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında
tarafsız ve kar amacı gütmeyen kamusal denetim göreviyle,
Ankara Şube etkinlik alanında faaliyet göstermektedir.
24.06.2015 tarih, 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Asansör İşletme, Bakım ve Kontrol Yönetmeliği” ile TS EN
ISO/IEC 17020 standardı kapsamında asansörlerin periyodik (yıllık) kontrollerini gerçekleştirmektedir.
Ankara Şube olarak faaliyet gösteren AKM, 2015 ve 2016
yılı içerisinde, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale’ye bağlı bulunan;
Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı, Polatlı, Kalecik, Nallıhan,
Çankırı, Kurşunlu, Şabanözü, Ilgaz, Yahşihan, Hacılar, Bahşılı, Eldivan Belediyeleri ve Polatlı OSB (13 belediye, 1 OSB)
ile olmak üzere, toplam 14 ayrı idareyle asansörlerin yıllık
kontrollerinin AKM tarafından yapılmasına ilişkin protokol
imzalanmıştır.
Asansörlerin mevcut durumu 14 Temmuz 2015 tarih 29417
sayılı 2. Mükerrer sayısında yayımlanan Asansör Periyodik
Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair tebliğde belirlenen kriterlere göre kontrol edilerek;

Şekil 5. Güvenlik Normları [9]
Tablo 1. Ankara-Kırıkkale-Çankırı ile İlçe Bedeliyeleri 2016 Yılı Kontrol Sayıları
Bağlı Olduğu
Belediye Adı

Kırmızı
Etiket Adet

Sarı Etiket
Adet

Mavi Etiket
Adet

Yeşil Etiket
Adet

Toplam
(Adet)

Nallıhan

14

0

7

3

24

* Sarı Etiket (Kusurlu asansörlere)

Çerkes

0

0

0

1

1

* Mavi Etiket (Hafif Kusurlu asansörlere)

Keskin

1

0

0

2

3

* Yeşil Etiket (Uygun asansörlere)

Yenimahalle -1

16

1

2

3

22

Çankırı

152

6

29

174

361

Çankaya

5800

445

2663

4042

12950

Yahşiyan

2

0

6

61

69

Hacılar

2

0

0

0

2

Polatlı

1

4

1

27

33

olarak değerlendirilerek ilgili idarelere bildirilmektedir. Kırmızı bilgi etiket yapıştırılan asansörler 30 gün içerisinde, sarı
bilgi etiketi yapıştırılan asansörler 60 gün içerisinde uygunsuzluklarının giderilmesi şartı koşulmaktadır. Aksi durumda
ilgili idare tarafından mühürlenerek kullanım dışı bırakılması zorunlu kılınmıştır. Asansörlerin eksiklikleri giderildikten
sonra 2. kontrolleri ücretsiz olarak yapılmakta ve yeniden
rapor düzenlenerek taraflara iletilmektedir."

Bahşılı

0

0

0

1

1

Yenimahalle

2590

138

1151

1670

5549

Kalecik

1

0

0

5

6
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* Kırmızı Etiket (Güvensiz asansörlere)

MMO Ankara Şubesi'nin 9 aylık verilerinden birçok sonuç
çıkarmak mümkündür. Örneğin 9 ayda kontrol edilen
toplam asansör sayısının 19.021 adet olduğu bu tablodan
görülmektedir. Bunlardan;

47
Mavi Etiket (Hafif Kusurlu Asansör): Verilen asansör
sayısı toplamı 3.859 olup, kontrol edilen toplam asansör
sayısına göre yüzdesi, %20.2'dir.

Genel

Yeşil Etiket (Uygun Asansör): Verilen asansör sayısı toplamı 5.989 olup, kontrol edilen toplam asansör sayısına
göre yüzdesi, %31.49'dur.
Kırmızı ve Sarı Etiketli Asansör sayısı toplamı 9.173 adet
olup, yüzdesi %48.2 olarak görülmektedir. Yani, bu bölgede kontrol edilen asansörlerden yaklaşık yarısı GÜVENLİ
DEĞİLDİR ve her an bir kaza yaşanabilir.

Kırmızı : %42.1
Sarı: %1.66
Mavi: %8
Yeşil: %48.2

Kırmızı-Sarı Etiket Toplamı %48.2
Güvensiz

Kusurlu

Hafif Kusurlu

Uygun

Grafik 1. Genel Asansör Kontrol Etiketleri Dağılımı

Kırmızı Etiket (Güvensiz Asansör): Verilen asansör sayısı toplamı 8.579 olup, kontrol edilen toplam asansör sayısına göre yüzdesi, %45'tir.
Sarı Etiket (Kusurlu Asansör): Verilen asansör sayısı
toplamı 594 olup, kontrol edilen toplam asansör sayısına
göre yüzdesi, %3.12'dir.

(Kırmızı-Sarı Etiket Toplamı %43.76 )
Kusurlu

Güvensiz

Hafif Kusurlu

Uygun

Grafik 3. Çankırı İlinin Asansör Kontrol Etiketleri Dağılımı

Kırmızı : %44.8
Sarı: %3.44
Mavi: %20.6
Yeşil: %31.21

Kırmızı : %58.33
Sarı: %0
Mavi: %29.2
Yeşil: %12.5

Kırmızı-Sarı Etiket Toplamı %58.33
Güvensiz

Kusurlu

Hafif Kusurlu

Uygun

Grafik 2. Ankara - Nallıhan İlçesinin Asansör Kontrol Etiketleri Dağılımı

Kırmızı-Sarı Etiket Toplamı %48.22
Güvensiz

Kusurlu

Hafif Kusurlu

Uygun

Grafik 4. Ankara - Çankaya İlçesinin Asansör Kontrol Etiketleri Dağılımı
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Kırmızı : %46.7
Sarı: %2.5
Mavi: %20.7
Yeşil: %30

Kırmızı-Sarı Etiket Toplamı %49.16
Güvensiz

Kusurlu

Hafif Kusurlu

Uygun

Şişli'de Asansör Çakıldı: 2 Yaralı

Grafik 5. Ankara - Yenimahalle İlçesinin Asansör Kontrol Etiketleri Dağılımı

Bu tablodan birçok sonuç çıkarılabilir ve yorumlar yapılabilir. Örneğin bazı ilçelerdeki yaklaşık yüzdeler aşağıdaki
gibidir:
Buradan, Nallıhan'da Güvensiz/Kusurlu asansör yüzdesinin %58.33 ile en fazla olduğu, Yeşil Etiketli, yani UYGUN
Asansör yüzdesinin ise sadece %12.5 olduğu da çarpıcı
olarak görülmektedir.
MMO tarafından yapılan kontroller sonucu ortaya çıkan
bu tablo sadece yüzdeler olarak değerlendirilmemelidir.
Bu kontroller sonucu çıkan bu tablo farklı şekillerde de
yorumlanmalıdır. Her şeyden önce ODA'nın yaptığı bu
hizmet, asansörler konusunda ülkemizdeki durumun fotoğrafını da çekmektedir. Bu sayede, asansör kullanıcıları/
apartman yöneticileri durumun farkına varmakta ve gerekli girişimlerde bulunmaya başlamaktadırlar.
Bu tablo; asansör imalatçısı, montajcısı ve bakımcıları için
de önemli olup ülkemizdeki denetim sorununu da ortaya
koymaktadır. Bu nedenle MMO'nun bu tür raporları daha
da detaylandırarak hizmet verdiği tüm konularda “Detaylı Periyodik Kontrol Raporları” çıkarması ve kamuoyu
ile paylaşması gerekir. Detaylıdan amaç, sadece “Uygun
Değil” şeklindeki bir raporlama değil, "Uygun Olmayan"
noktaların da tek tek ele alınması (hasarlı halat, hasarlı
makara vb) ile yapılacak bir raporlamadır. Böylece, sorunun kaynağına inilerek hangi noktalar üzerinde durulması gerektiği de açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.
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Mobilya mağazasının asansörü 3 kattan düştü


Fotograflar: Asansör Kazaları [10]
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Sonuç olarak, bu kadar mevzuat, bu kadar standart olmasına rağmen hala kazalar oluyorsa konuya farklı açılardan bakmak gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim.
Bunlardan birisi de şüphesiz her aşamada etkin bir denetimin yapılması gerekliliğidir. Denetim mekanizmasının
yeniden ele alınması konusunu yetkililer gündeme getirmeli ve yürürlüğe koymalıdır.

5.

Yazıcı, M. 2016. "Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma Platformları,” Mühendis ve Makina, sayı 682.

6.

TMMOB MMO Ankara Şubesi. Dönem 9 Aylık Faaliyet Raporu
(30.09.2016), http://www1.mmo.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=49482&tipi=1&sube=2#.WSfeiWjygdU, son erişim
tarihi: 06.02.2017.

7.

Handicap regulations for lift file:///C:/Users/User/
Downloads/Jean-Pierre%20Vestri%20-%20Handicap%20
norm%202.pdf, son erişim tarihi: 08.12.2016.

8.

https://www.google.com.tr/search?q=Safety+rules+for+th
e+construction+and+installation+of+lifts-+Part+2:+Hydr
aulic+lifts.&espv=2&biw=1440&bih=794&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixwKvswunQAhVIWxQKHVK
3BJgQ_AUIBigB#imgdii=kIlKpjuI2vs6XM%3A%3BkIlKpjuI2v
s6XM%3A%3BkCtKKXJPdz7ecM%3A&imgrc=kIlKpjuI2vs6X
M%3A, son erişim tarihi: 09.12.2016.

9.

file:///C:/Users/mmo/Downloads/SNEL2.pdf Your guidelines to SNEL (Safety Norm for Existing Lifts) son erişim tarihi:
09.12.2016.

10.

http://www.cnnturk.com/asansor-kazasi, son erişim tarihi:
08.12.2016.

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

2.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G: 23.7.2016-29779).

3.

TS Standartları (TS EN 81-70, TS EN 81-71, TS EN 8172, TS EN 81-73, TS EN 81-80, TS EN 81-2-A3, TS EN
81-1+A1+A2+A3).

4.

Yazıcı, M. 2016. "İş Ekipmanları Yönetmeliğinde Yapılan
Değişiklikler," Mühendis ve Makina, sayı 679.
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lantı parçasını çelik çerçeveyle
birleştiren perçin cıvatalarını
aradan kaldırıyor.
GM’nin çeliğin alüminyuma kaynağı yöntemi bu yıl içerisinde
uygulanmaya
başlandığında
mühendisler, bunun sanayide
bir ilk olacağını iddia ediyorlar.
Koltuk arka desteği ile ilgili her
şey yolunda gittiği takdirde, GM,
şu an için şirketin en agresif çoklu materyal kullanımını temsil
eden yeni amiral gemisi sedanı
CT6’nın kaportasını, bu yönteme dahil etmeyi hedefliyor.

GM, sanayide bir ilk olarak alüminyumdan çeliğe kaynak yöntemi için hazırlık yapıyor.

lanıyor. Hamtramck, Michigan’da
bulunan General Motors’a ait
montaj fabrikasında, bu patentli yöntemin ilk üretim uygulamasında, söz konusu gelişmiş
nokta kaynağı yöntemi, Cadillac
CT6’nın koltuk arka desteklerini
oluşturacak alüminyum bir bağ-

General Motors, nokta kaynaklı
çeliği alüminyum ile birleştirmek
için oyunun kurallarını değiştirebilecek bir imalat yöntemi konusunda düğmeye basmaya hazır-

1

GM AR-GE’de hafif malzeme işleme laboratuvarı grup müdürü Blair Carlson’a göre, kaynak
tabancası ucu için özel olarak
tasarlanmış bir çıkıntılı elekrot,
bu sistemin en önemli bileşeni.
Bu yöntemdeki donanım ve süreçleri kapsayan, toplamda 19
patent var.
Hikayenin tamamı için: “articles.
sae.org/ 14838/”.

Automotive Engineering dergisinin Haziran 2016 tarihli sayısında yayımlanan bu yazı, Deniz Sarı tarafından dilimize çevirilmiştir.
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Ford ve GM’nin şanzımanlar üzerine ortak projesinin ilk
sonucu kısa süre önce gösterildi ve kesinlikle göz alıcı
görünüyor. SAE Eye on Engineering’in bu bölümünde
genel yayın müdürü Lindsay Brooke, Ford ve GM’nin
yeni 10-hızlı otomatik şanzımanına göz atıyor.
Video, “http:// video.sae.org/12174/” adresinden izrı
lenebilir. SAE Eye on Engineering Pazartesi sabahları
Detroit’s Paul W. Smith Show’da yalnızca ses yayını yap.org
rg//
maktadır. Arşivlenmiş bölümlere erişim için: www.sae.org/
magazines/podcasts.
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Sürekli büyüyen kişisel hareket teknolojisi (KH) kategorisindeki yenilikler, geçtiğimiz yıllar içerisinde otomotiv sanayisinin hem içinde hem de dışında artık
olağan hale geldi. Bisiklete yeni bir bakışın ötesinde,
her çeşit özgün elektrikli araç için yeni tasarım düşünceleri - dört/üç tekerlekli kullanışlı şehir taşıtları, şehir
hayatına uygun tek kişilik arabalar ve kaldırım arabalarından e-bisikletler, mobiletler ve kendi kendini
dengeleyen Segwayler, uçan kaykay ve hatta tek tekerlekli taşıtlara kadar her şey - ortaya çıkmaya devam ediyor. BMW, Ford, Geely, GM, Honda, Hyundai/Kia,
Renault Nissan, Suzuki, Toyota, VW ve diğerlerindeki konsept araba tasarımcıları, genellikle minyatürize
edilmiş, katlanabilir ya da açılır-kapanır olan bu KH araçlarını, ”topyekün hareketlilik hizmetleri” sağlayarak
yolcuların evlerine giden o son mili katetmeleri için “çift modlu” yollar keşfetmek amacıyla bünyelerine katıyorlar. Dünya nüfusu yaşlandıkça ve yaşlı, felçli ve hareket engelliler için ulaşılabilirliği iyileştirmeye olan
ilgi arttıkça, çok önemli o son mili – gerçekten, yalnızca son birkaç yüz metreyi – katetmek giderek daha
fazla ilgi çekiyor.
Bu yüzden, dünya çapında kırkın üzerinde şirket ve araştırma kuruluşundaki mühendislerin geçtiğimiz yıllar içerisinde bağlamalı ayaklı/yürüme KH araç tasarımlarını geliştirmiş olmaları şaşırtıcı değil. Yolcu, bu
motorlu dışiskelet içerisinde, aslında hareketli bir robot giyiyor.
Hikayenin tamamı için: “articles.sae.org/ 14725/”. 
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Bi t i r m e Ö de v i n de n D o ğ a n İlk R o bo t: A LTIN AY *
Hakan ALTINAY**

ù

ubat 1990'da, İTÜ Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi'ndeki Hocam
Dr. Turgut Berat Karyot bana bir
soru sordu: Bitirme ödevi olarak endüstriyel robot yapabilir misin? Ben
de her zamanki hayalperestliğimle
"bana bu ödevi görev olarak veriyorsanız ben de gerçekleştirmekten şeref duyarım" dedim. Haziran ayına
kadar, yani beş ay içinde, 3 eksenli
bir sanayi robotunu gerçekleştirmek
üzere projeye başladığımda, Hocam
bir hatırlatmada bulundu: Dikkat etmeni isterim ki robotik konusunda
hem üniversitede hem de ülkemizde
gereken düzeyde; alt yapı, akademik
bilgi, teknolojik bilgi, komponent ve
daha da önemlisi yeterli düzeyde
para bulamayabilirsin... Hocam meğer bana çölde çimen yetiştirir misin
demiş...

modelleri konusunda önemli ipuçları verdi. Hatta öyle ki, hedeflediğimiz
3 eksenli robot geometrisine 2 eksen
ilave edip 5 eksenli robot yapabilme
ufkunu bile açtı.
Projeye robotun tasarım parametrelerini belirlemeye çalışmakla başladım. Amacım ana eksenleri; gövde,
arkakol ve önkol olacak şekilde insan koluna benzer kinematik yapıda bir robot tasarlamaktı. Çalışırken
mekanik tasarıma, insan bileğinde
olduğu gibi dönme ve yalpa eksenlerini de dahil edebileceğimi gördüm. Heyecan içinde tasarımın boyutlandırmasını yaparken ülkemizde
bulunan mevcut komponentlerin
yeteneklerini hiç hesaba katmadığımı meğer acı bir şekilde öğrenecekmişim... Memlekette robotun en
önemli parçalarından olan geri beslemeli motor (servo motor) olmadığını nereden bilecektim. Üstelik olsa
da bizim alabilecek paramız yoktu.
Ama biz çölde çimen yetiştirecektik.

Aslında ben daha sanayi robotunun ne olduğunu bile bilmiyordum.
Üstelik elimde Hocamın verdiği bir
"handbook" tan başka da bir şey
yoktu. Ama gene de bu elkitabı
bana endüstriyel robotların mekanik, kinematik, kontrol ve matematik
*
**

İthal servo motor yerine kendim bir
motor yapabilir miyim diye düşün-

Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-III" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
Hakan Altınay, Altınay Grubu'nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı - www.altınay.com
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düğümde; otobüslerde kullanılan
doğru akım havalandırma motorlarına potansiyometre bağlayarak geri
besleme denetimli bir motor yapabileceğimi gördüm. O zaman ben
de yapacağım robotta yerli motor
kullanacaktım. Bu arada mekanik
tasarımımı da farklı güçlerde motor
bulabileceğimi düşünerek boyutlandırmıştım.
Yaptığım tasarıma uygun güçte
motor aramak üzere bulabildiğim
yegane motor üreticisine teknik
broşür almaya gittiğimde, onların
sadece tek tip motor ürettiklerini ve
bu motor ile ilgili olarak da sadece
devir hızı bilgisine sahip olduklarını
ama dönme momenti ile ilgili hiç bir
bilgilerinin olmadığını öğrendim...
Demek ki ben hem tek tip motor ile
çalışmak hem de motorun dönme
momentini kendim ölçmek zorundaydım.
Ölçme sorununu aşmak için motor
miline bağladığım bir çubuk üzerine,
iple pet şişe astım. Şişe içersine belli
aralıklarla su ilave ederek motorun
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pet şişeyi kaldıramadığı değeri motorun momenti olarak belirledim.
Gördüm ki bu motorun tasarladığım
robotun gövde ve arka kolunu tasarım değerlerine göre çalıştırması
mümkün değil. Ben de patentlik bir
buluşla (!) iki motoru karşılıklı ama
ters yönde bağlayarak çalıştırabilirsem bu iki ekseni tasarım kriterlerine
uygun olarak hareket ettirebileceğimi gördüm. Denedim ve oldu. Bu
da benim gibi mezuniyetine dört ay
kalmış bir öğrenci için kırılma noktası oldu… Tasarımımı mevcut şartlara göre yeniden düzenleyerek son
haline getirdim. Aşmam gereken
üç sorun daha vardı: Kısıtlı bütçe ile
imalatı yapmak, robotun denetim
sistemini ve yazılımını gerçekleştirmek.
Bütçe sorununu aşmaya imkan olmadığı için parçalarının önemli bir
kısmını kendim üretmek zorunda
kaldım. Profil kesme makineleri konusunda çalışan Özçelik Ltd.
Şirketi'nden Hasan ve Kerim Özçelik
beyler bana robot parçalarını üretmem için tezgahlarını kullanma imkanı sağladı. Bazı zor parçaların üretimini bizzat yaparken aynı zamanda
tezgahların nasıl kullanılacağını, saç
işçiliğini, kısaca imalatın nasıl yapılacağını öğrendikten sonra, özellikle geceleri, parça üretmek çok zor
olmadı. Aralıksız süren iki aylık fabrika yaşantısı sürecinde sadece mekanik değil robotun kontrol kısmını
da düzenlemek zorundaydım. Bu
süreçte sınıf arkadaşım Gökay Kadir
Hurmalı'dan robot yazılımı konusunda tam bir destek aldım. Robotun kontrol bilgisayarı olarak da Eliar
firmasının ürettiği proses kontrol bilgisayarını kullandık. Robotun hem
mekanik hem elektrik montajını
yaptıktan sonra testler sırasında bil-

gimizi ve özgüvenimizi artırıcı yönde
olumlu gelişmeler yaşıyorduk. Son
haftalarda günde ancak bir iki saat
uyuyabiliyorduk. Bu yorgunluğun
sonucunda motor denetim röle kartını istemeden yakmıştık. Bizim için
esas üzücü olan, yeni bir kart için
hiç paramızın olmaması idi... Robot
geliştirme çalışmalarımız dışarıdan
da izlenebilir durumda ilerlediği için
Eliar firması projenin sonuçlanabilmesi için bize geçiçi olarak bir röle
kartı verdi. Bu da bizim robot yapma
serüveninde son viraja girdiğimizin
habercisi oldu.
Haziran ayına geldiğimizde artık robotumuz ile uygulama programları
testleri yapıyorduk. İnanarak başladığımız bu küçük yolculukta ülkemiz
ve kendimiz adına önemli kazanımlarla başarı sağlamıştık. Bir senaryo
ile robotumuz göreve hazırdı: İTÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 1990
yılı mezuniyet töreninde 5 eksenli
mafsallı elektrik motoru tahrikli robot ALTINAY – I, adı okunan her bir
öğrenciye hocalar Prof. Dr. Ahmet

Nuri Yüksel, Prof. Dr.Umur Daybelge,
Prof. Dr. Ülgen Gülçat, Prof. Dr. Ruhi
Kaykayoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Turgut
Berat Karyot’ un elinden aldığı mezuniyet belgesini kendi eliyle takdim
etti.
İlerleyen günlerde artık robot çalışmalarımız basında "İlk Türk robotu
ALTINAY- I göreve hazır" diye manşetten Türk kamuoyuna duyurulmaya başlamıştı.

0DOL\H  %DNDQ×  0HUKXP $GQDQ
.DKYHFL QLQ%Dü×QGD0HFOLVH
'DYHWL«
Araştırma görevlisi olarak yüksek lisans yaptığım sırada dekanımız Prof.
Dr. Ahmet Nuri Yüksel Hoca beni çağırıp, Ankara'ya gitmek için görevlendirildiğimi ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci'nin benimle görüşmek
istediğini söyledi. Maliye Bakanı'nın
benimle neden görüşmek isteğine
anlam verememiştim. Gidince öğrendim: Bakan, kendisinin yüksek
lisansını robotik üzerine yaptığını,
robotiğin ülkemizin geleceğinde
önemli olacağına inandığı için bu
konuda beni desteklemek istediğini
söyledi. İkinci görüşmemizde, "Sizinle yakın çalışmayı isterim, siz de
uygun görürseniz TESTAŞ'ın başına
geçebilirsiniz." dedi. "Burada hem
robotik alanında projelerinizi yaparsınız hem de benim bazı projelerim
var onları birlikte hayata geçiririz."
önerisinde bulundu. Bu düşüncelerinden onur duyduğumu fakat bu
tarz kurumlarda görev yapamayacağımı üzülerek kendisine ilettim.
Daha sonra bir gün beni arayarak
İstanbul Kartal Yakacık'ta bir temel
atma törenine geleceğini ve orada
görüşebileceğimizi söyledi. Ben de
tören alanına gittim Sayın Bakan
konuşmalarını bitirdikten sonra kür-
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süden indi ve halkın arasından yürüyerek yanıma geldi: "Hakan, arabaya
binelim yolda konuşuruz."
Sıradan bir araştırmacı vatandaş ile
Bakan arasında bir ulusun geleceğine katkı sağlama hedefi ile inanılmaz bir bağ kurulmuştu. Adnan Bey
çok zeki, mütevazı ve kolay ulaşılabilir, özel bir insandı. Bu görüşmemiz
benim açımdan tarihi bir sürecin
dönülmez başlangıcı oldu: "Üniversiteniz İTÜ'de ülkemizin ilk Teknoloji
Geliştirme Merkezi İTÜ-TEKMER kuruluyor. Sizin gibi fikri olup parası olmayan araştırmacılar orada desteklenecek. Buraya bir proje sunmanızı
istiyorum." dedi. Bu görüşmemiz, ne
acıdır ki onunla son görüşmemiz
oldu ve kendisi elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Vizyon sahibi bir devlet adamı olarak kendi
ülkesinin insanının gerçekte hangi
alanda desteklenmesi ve gelişmesi
gerektiğini çok iyi biliyordu… Nur
içinde yatsın…

Diken, sınıf arkadaşım Gökay Kadir
Hurmalı ve yüksek uçak mühendisi, bir üst sınıftan arkadaşımız Can
Bayar ve ben, bu yeni anlayış ve altyapıyla gerçek anlamda endüstriyel
robot teknolojisini kalıcı olarak geliştirmek ve sanayinin ihtiyacına yönelik uluslararası standartlarda bir
robot yapmak üzere daha kapsamlı
ve derin akademik araştırmalara
başladık.

TEKMER'de yapılacak araştırmanın
en önemli farkı, desteğin bir araştırma şirketine malzeme şeklinde
sağlanıyor olmasından dolayı, şirket
kurmanın gerekliği idi. Bende bu
mecburiyet karşısında 1991 yılında Altınay Robotik ve Otomasyon
Ltd. Şirketi'ni, dayım Öcal Ayangil'in
maddi desteği ile kurdum. Dr. Turgut
Berat Karyot Hocamız da hem maddi
hem manevi, elindeki tüm imkanlarıyla bize destek çıktı. Kendisine hep
şükran duymuşumdur…

Bir yıla yaklaşan tasarım ve araştırma
süresinin sonunda, bütün alt gruplarda standart komponentler sipariş
edilerek üretim aşamasına gelinmişti. Robotun mekanik imalatı için Sanayi Bakanlığı'na bağlı olan Taksan
Kayseri Takım Tezgahları fabrikası ile
ön görüşmeler yapılarak nihai protokol imzalanmıştı.

TEKMER'in ilk araştırma şirketi Altınay Robotik Ltd'de 100 metre karelik bir oda tahsis edildi. Bu oda aynı
zamanda önümüzdeki ilk bir yılda
aralıksız kalacağımız mekanımız
olacaktı. Odanın üçte birini yaşam
alanı, kalan kısmını ise AR-GE ofisi şeklinde düzenledik. Gündüzleri
herkes görevinde olduğu için genelde akşam saat 6'dan sonra toplanıp
gece geç saatlere kadar, çoğunlukla
da sabaha kadar çalışırdık. Özellikle
Can Bayar, Beko'dan servis ile gelir
sabah 2-3 e kadar çalışır sonra imkan
olursa evine gider, olmaz ise o da kanepede bir iki saat uyur, sabah kalkıp Maslak'tan Beylikdüzü'ne, işine
giderdi.

ú7h7(.0(5 LQ$o×O×ü×YH$OW×QD\
5RERWLN/LPLWHGûLUNHWL QLQ
.XUXOXüX«
O dönemde Sanayi Bakanlığı çatısı altındaki KOSGEB ile İTÜ arasında yapılan bir protokol ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maslak
Kampüsü'nde ülkemizin ilk Teknoloji Geliştirme Merkezi (İTÜ-TEKMER)
kuruldu. Kuruluş amacı, fikri olan
fakat sermayesi olmayan araştırmacı
girişimcilerin, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli destekleri
yaratmak ve sonuçta kullanılabilir
bir endüstriyel ürün doğmasını sağlamaktı.
Teknoloji Merkezi'nin müdürü Tezer
Oktay ile ilk görüşmemiz çok olumlu geçmişti. Kendisi benim bitirme
ödevimde yapılan ilk robot çalışma-
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sından etkilenmiş olacak ki ısrarlı bir
şekilde arayıp mutlaka projeyi kısa
süre içinde beklediğini söyledi. Projenin istenilen tüm alt detaylarını
risk analizlerini de kapsayacak şekilde hazırladık. Sunduğumuz 44.000
dolarlık bütçe o güne kadar sunulan
en yüksek bütçeli proje olması sebebiyle KOSGEB başkanı Sadettin Karaerkek onayı ile desteklenmeye değer
bulundu.

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Turgut Berat Karyot, ve Doç. Dr. Hamza
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Yaptığımız işte; proje yönetimi, temel ve mekanik tasarım ve boyutlandırma Hakan Altınay; üç boyutlu
modelleme, tolerans analizi ve teknik resim Can Bayar; denetim bilgisayarı ve yazılımı Gökay Kadir Hurmalı;
güç elektroniği ve elektrik tasarım
Yrd. Doç Dr. Turgut Berat Karyot; yapısal analiz ve dinamik modelleme
Doç. Dr. Hamza Diken'in sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir.

+655RERWXQXQ0HNDQLNhUHWLPL
úoLQ7DNVDQ.D\VHUL$Q×ODU×«
Devletin teknoloji geliştirme kapsamında desteklediği böyle özel bir
projeye katkı sağlama ve ilk endüstriyel robot üretiminin manevi paydaşlarından olma anlayışı ile çalışan
Taksan planlama müdürü Muharrem
Bey projenin Taksan'da gerçekleştirilmesi için özel gayret sarfetmiş, bu
vesile ile Aralık 1992'de başlayan ve
6.5 ay sürecek olan Kayseri üretim
günlerim başlamıştı.
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Taksan içinde üretimin doğru yapılabilmesi için proje, şirketin mühendislik hizmetleri müdürlüğüne
devredildi. Mühendislik Müdürü
Hayrettin Oğuzhan bu işi bizzat
kendi projesiymiş gibi benimsedi ve
üretimin her aşamasını takip ve koordine ederek, sanki projenin altı numaralı sorumlusuymuş gibi çalışarak
projenin başarı ile gerçekleştirilmesini sağladı. Montajın tamamlanması ile her yaştan çalışanın yoğun ilgisi ile karşılaşan robot HSR-4, Taksan
çalışanları için iftihar vesilesi oldu.
İstanbul'a döndüğümüzde, TEKMER
Merkez Müdürü Tezer Oktay'ın başkanlığındaki bir grup bizi karşıladı ve
gördükleri mekanik yapı karşısında
kimse sevincini saklayamadı.

$ùXVWRV WHúON7UN
(QGVWUL\HO5RERWX+65 Q
%DüDU×\OD*HUoHNOHüWLùLQLQ
'X\XUXOPDV×
Şimdi önümüzde önemli bir eşik
daha vardı: Yaptığımız robotu, temel

tasarım hedeflerine uygun olarak
test edilmiş bir şekilde bitirmek ve
30 Ağustos 1993 Zafer Bayramı'nda
ilk 6 eksenli endüstriyel mafsallı Türk
robotu Altınay HSR – 4'ü kamuoyuna
tanıtmak… Her yerde olduğu gibi
bizim projemize de "başaramazlar"
düşüncesiyle yaklaşan özgüven fakiri bazı bürokrat ve akademisyenlere 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda
bir mesaj vermek istiyorduk. Vermek
istediğimiz mesaj, "yeteneklerimize
inandığımız ve desteklediğimiz ölçüde her türlü teknolojiyi biz de üretebiliriz ve bu yarışta biz de varız." idi.

sında robot teknolojisinin tabana
yayılması hareketini başlatmalıydık. Öyle de yaptık. 1994 yılında
Teknopark'dan ayrılarak Altınay Robotik ve Otomasyon A.Ş.yi Can Bayar, Gökay Kadir Hurmalı ve Turgut
Berat Karyot'un katılımı ile kurduk.

50 gün gibi kısa bir süre içinde bu işe
dava olarak inanmış beş kişinin kenetlenmesiyle her şeyi başarabileceğimizi göstermeye hazırdık. Robotumuzu teknolojik olarak uluslararası
standartlarda başarı ile gerçekleştirmiştik. 25 Ağustos'ta TEKMER içinde
yaptığımız ilk gösteride yöneticilerimizin sevinçten gözyaşlarına hakim
olamadıklarını görmek her şeye değerdi. Ben bu ülkede, önümüzde duran ve yıkılması gereken en önemli
duvarın özgüven eksikliği olduğuna
inanırım.

t 6MVTBM WF VMVTMBSBSBT LVSVNMBSB
katkı sağlamak,

$OW×QD\ 5RERWLN YH 2WRPDV\RQ
$ûQLQ.XUXOXüX«
Bu başarıyı tüm ülkeye duyurmak
isteyen Sanayi Bakanlığı, İstanbul
Sanayi Odası ile ortak bir organizasyon düzenledi. 27 Ocak 1994 günü
Conrad otelinde yabancı ataşeler,
yerli ve yabancı basın, görsel medya ve sanayicilerin davet edildiği
tanıtım toplantısında Sanayi Bakanı
Tahir Köse, İSO Başkanı Hüsamettin
Kavi ve İTÜ Rektörü Reşat Baykal, 6
Eksenli İlk Türk endüstriyel robotu
Altınay HSR – 4'ü birlikte kamuoyuna takdim ettiler.
Biz artık bu önemli adımın sonra-

Kendimize iki hedef belirlemiştik.
Bunlardan ilki ulusal hedeflerdi;
t Zà[ZMOHFSFLUƌSEƌǘƌUFLOPMPjiyi üretmek ve tabana yaymak,
t #ƌMHƌZƌàSFUFCƌMFO ZÚOFUFCƌMFOƌOsan yetiştirmek,

t ÃMLFZƌ CƌMHƌ UPQMVNV IBMƌOF EÚnüştürecek stratejilere destek
olmak.
İkinci hedefimizi ise robot ve robota
dayalı teknolojileri üreterek ülkemizin;
t ÃSFUƌNUBS[O ZÚOFUƌNBOMBZǵO
değiştirmek,
t &LPOPNƌL WF TPTZBM LBMLONBZB
katkı sağlamak,
t 7FSƌNMƌMƌǘƌBSUUSNBL 
t ±BMǵBOMBSO ÎBMǵNB ǵBSUMBSO ƌOsancıllaştırmak,
t ,BMƌUFMƌàSàOWFIƌ[NFUàSFUNFL 
t :FOƌƌǵƌNLÉOMBSZBSBUNBTOTBǘlamaktı.
1994 yılında 5 Nisan kararları ile
Türkiye'de ciddi bir sermaye kaybı oldu ve yatırımlar doğal olarak
olumsuz yönde etkilendi. O yıl adeta
kayıp bir yıl oldu ve biz de istediğimiz nitelikteki projeleri ne yazık ki
bulamadık. 1995 yılı başına geldiğimizde, önümüzdeki 3-4 yılı robotik
alanındaki araştırmalara yoğunlaşa-
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rak geçirme kararı aldık. Farklı kinematik yapılardaki robotları geliştirerek üretim yapmayı, sonra da bu
araştırmaları uygulama mühendisliği alanındaki araştırmalara dönüştürmeyi planladık.

botu üretebilir hale gelmiştik; fakat
bu robotların endüstride kullanılabilmesi için uygulama mühendisliği alanındaki firmaların eksikliğini
görünce, bu yönde de çalışmalara
başladık. 1997–2001 yılları arasında,
robotların endüstride nasıl uygulanacağı ve proseslerin nasıl yapılması
gerektiği konusunda araştırmalara
yoğunlaştık. Proses mühendisliği
alanındaki yeteneği artırabilmek
için de bu dönemde üniversitelerin
ilgili bölümlerinden öğrenciler için
staj programları hazırladık. Mezun
olduktan sonra da bir kısmının bu
alanda şirketimizde çalışmaya devam etmelerini sağladık.

Kalkınan ve gelişen bir ulusta olması gereken en önemli yeteneklerden
biri, yapmasını bilme yeteneğine
sahip insan gücüdür. Bu nedenle
insan yetiştirmek, bizim için hala en
öncelikli konulardan biridir. Düşünerek, hayal ederek bir fikri ortaya
koymak ve hayal edilen ürünleri üretecek güce ulaşmak… Hedefimizi bu
şekilde belirlediğimizden, işimizin
merkezine yetiştirilecek genç araştırmacıları belirlemekle başladık. İnsanımızı hem teknik anlamda hem de
diğer yeteneklerin geliştirilmesi anlamında yetiştirip sayısını artırırsak,
robot ve bu disiplindeki teknolojilerin yüksek ivme ve sürdürülebilir bir
şekilde tabana yayılması hedefine
ulaşacağımızı gördük. Biz bu hedeflere ulaşmaya çalışırken aldığımız
ilk proje Arçelik'in motor kalite test
hattıydı. Bu proje ile Türkiye'nin ilk
60 kg kaldırma kapasiteli ağır iş robotunu geliştirdik ve aynı zamanda
hattın tüm uygulama prosesini gerçekleştirdik. İkinci projemiz; Eczacıbaşı Vitra şirketi için, klozet üretim
hattında kullanılacak ürünlerin otomatik olarak bir yerden bir yere aktarılmasını sağlayan, kalıpları açan bir
manipülatör geliştirmek oldu.

.DOH*UXEXLOH2UWDNO×NYH.DOH$O
W×QD\ ×Q.XUXOXüX«

Bu iki proje, hem endüstriyel anlamda hem de ticari marka anlamında
önemli bir birikim oluşturmamızı
sağladı. 1996 yılına geldiğimizde,
robot teknolojilerini geliştirme yolunda ilerleyen çalışmalarımızı, artık
büyük oranda robotları endüstriyel
alanda uygulamayı hedef alan mühendislik birikimine yönelttik. Biz ro-

Otomotiv alanında bu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, Kale
Grubu ile 1999 yılında başlayan
ulusal teknoloji üretme konusundaki fikir birliği, 2001 yılının Mart
ayında bir ortaklığa, KaleAltınay
Robotik ve Otomasyon A.Ş.ye dönüştü. Bu dava birliği sonrasında
Gebze'deki fabrikamıza taşındık.
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2001 yılında ülkemiz tarihimizin en
ağır finansal krizlerinden birini yaşadı. Bu kriz sonrasında otomotiv endüstrisi bir kırılma noktasına geldi.
Hacim olarak 15 bin ile 40 bin otomobil kapasitesi ile çalışan otomotiv fabrikaları, bu kapasite ile artık
Türkiye'de üretim yapamayacaklarını ve Gümrük Birliği'nden sonra da
ancak daha büyük ölçekli üretim yeteneklerine dönüşerek değer yaratabileceklerini anladıklarında, kapasite
yatırımlarına yöneldiler. Sonrasında,
Avrupa'da da olduğu gibi, bir araçtan 100-150 bin adet üretebilen kapasitelere ulaşmaya başladılar.
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2001-2006 yılları arasındaki hedefimiz; otomotiv endüstrisindeki
projeleri geliştirmek ve otomotiv
üretim teknolojilerinde yetenek kazanmaktı. Bu dönemde otomotiv
üretim teknolojilerini geliştirmek
için esnek üretim/esnek otomasyon
alanlarında yoğun bir AR-GE sürecine girdik. Hem kendi hem de ulusal
insan kaynağımızı geliştirmek için
mühendislik stajına ayırdığımız kontenjanımızı, her iki KaleAltınay çalışanı için bir stajyer olarak belirledik. Bu sayede sadece 2005 yılında,
ulusal çapta 600'e yakın öğrenci staj
için başvurdu; ancak biz 65 öğrencimize staj imkanı tanıyabildik.
Geçen zaman zarfında otomotiv endüstrisindeki teknolojik yeteneklerimizi sürekli geliştirdik. Her projede,
otomobil üretim teknolojisinde daha
önce Türkiye'de geliştirilmemiş alanlarda uygulamalar yapmaya başladık.
2006 yılına geldiğimizde, bir aracın
geometrik olarak bütün üretim süreçlerini, robotlu bir platformla gerçekleştirecek bir mühendislik yeteneğine ulaştık. Doğal olarak insan
kaynağımız da bu oranda büyüdü.
KaleAltınay'da bugün 135 çalışanımız
bulunuyor. Bunların 56'sı mühendis,
13'ü yüksek mühendis, 3'ü doktoralı,
biri profesör, 3'ü doktora öğrencisi
konumunda. Teknisyen ve tekniker
olarak da 27 çalışanımız bulunuyor. Artık robot teknolojisinde hem
robotu üretme konusunda hem de
uygulama mühendisliği alanı olan
otomobil endüstrisinde çok güçlü
mühendislik birikimine sahibiz. Bugün farklı disiplinlerde 650.000 saatlik AR-GE birikimimiz bulunuyor.
2006 yılında ulusal vizyonumuzu
ve teknolojik yetkinliğimizi ortaya
koymak, çalışanımıza daha iyi bir
çalışma ortamı sağlamak ve tek-
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nolojinin Türkiye'de en iyi şekilde
üretilebildiğini göstermek amacıyla
Tuzla'daki Robot Teknolojileri Uygulama Merkezi'ni açtık. Yeni binamız,
8 bin metrekare kapalı alanda mühendislik ve uygulama fabrikasının
bir bütün içinde olduğu bir teknoloji merkezi konumundadır. Bunun
haricinde Gebze'de 3500 metrekare
kapalı alanda bir üretim birimimiz
daha bulunuyor.
2006 yılında, daha yüksek katma değerli ürünleri ortaya çıkarmak üzere 2 yeni bölümün açılmasına karar
verdik. Bu bölümler savunma teknolojileri ile yenilikçi teknolojiler araştırma bölümlerinden oluşuyor.
Zaman içinde KaleAltınay, robot
teknolojisi ve sektörünü geliştirme
ve üretme anlamında bir okul olma
misyonu da üstlendi. Bu da hem bizim hem de ülkemiz için son derece olumlu bir sonuçtur. Bu ülkenin
teknoloji üretebilme alanındaki yeteneğini artıracak bütün projelere,
politikalara ve stratejilere katkı sağlamaya devam ediyoruz. KaleAltınay
olarak sadece robotik alanında değil,

KaleAltınay Robot Teknolojileri Uygulama Merkezi Tuzla / 2008
diğer disiplinlerde de araştırmaların
yapılmasına destek sağlamayı sosyal
sorumluluğunun bir gereği olarak
görüyoruz. Sadece endüstriyel birikimleri gerçekleştirmek değil, akademik birikimleri de desteklemek, insan
yetiştirmek ve bunların sonucunda
bilimsel bilgiden teknoloji üreterek
ekonomik faydaya dönüştürme konusunda KaleAltınay'ın önemli bir
ulusal sinerji oluşturduğuna inanıyoruz. Şirket olarak hedefimiz önümüz-

Soldan Sağa: Dr. Turgut Berat Karyot, Yük. Müh. Can Bayar, Öcal Ayangil, Dr. Hamza Diken, Hakan
Altınay, Dr. Gökay Kadir Hurmalı
4 Temmuz 1993 / İTÜ-TEKMER

deki 10 yıl içerisinde 1000 araştırmacının çalıştığı son derece güçlü ve bu
coğrafyada doğmuş bir mühendislik
şirketi olmaktır.
İTÜ-TEKMER'in 1991 yılında sağladığı 44.000 dolarlık destek, bugünkü
KaleAltınay'ın varlık sebebidir. Bize
sağlanan o desteği ödeme yükümlülüğümüz olmamasına rağmen iki
sene sonra üç taksitte kuruma geri
ödedik. Ödemekteki amacımız bizden sonra gelenler için kaynak yaratılmasına katkı sağlamaktı.
ƵƌNEƌCƌ[$BO#BZBSƌMFIÉMÉCFSBCFSƌ[
O da, ben de akademik çalışmalarımızdan, yüksek lisans ve doktoradan
bu proje uğruna vazgeçtik. Birlikte
yola çıktığımız Dr. Gökay Kadir Hurmalı, kontrol konusunda çok yetenekli bir arkadaşımızdı. 1999'dan
sonra Amerika'ya Microsoft'a gitti ve
şu an da üst düzey yönetici olarak
orada görev yapıyor. Prof. Dr. Hamza
Diken Türkiye'den ayrılıp başka bir
ülkeye gitti ve çalışmalarına orada
devam ediyor. Yrd. Doç. Dr Turgut
Berat Karyot İTÜ'de akademik görevine ve KaleAltınay'daki manevi desteğine devam ediyor. 
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Kitap Adı: TÜRKİYE’DE TERMİK
SANTRALLER 2017*
Sayfa Sayısı: 470
Yayın No: 668
Yayın Yeri: Ankara
Kitap Türü: Oda Raporları

O

damız, başta sanayi olmak
üzere tüm uzmanlık alanlarında, ülke, toplum, meslek
ve meslektaş çıkarlarını gözeterek
kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Bu
bağlamda Odamız, üyelerinin bilimsel, teknik ve mesleki gelişmeleri için,
sürekli ve yaygın eğitim çalışmalarını
ülke genelinde etkin bir şekilde gerçekleştirmekte, çok sayıda konferans,
seminer, sempozyum ve kongre düzenlemekte; kitap, dergi, bülten rapor vb. yayımlamaktadır.
Odamız, enerji alanında da ülkemizde uygulanan enerji politikalarını irdeleyen etkinlikler gerçekleştirmekte, raporlar yayımlamakta; dergi ve
bültenlerinde konu ile ilgili yazılara
geniş yer vermektedir. İlki 2010 yılında yayımlanan Türkiye’de Termik
Santraller raporu, uzun yıllar bu
alanda değerli bir kaynak olmuştur.

2014 yılında yayımlanan Enerji Ekipmanları Yerli Üretimi - Durum Değerlendirmesi ve Öneriler Raporu ilgili
çevrelere çok kapsamlı bilgiler sunmuştur. 2010 yılından bu yana iki yılda bir ve her defasında daha zengin
bir içerikle yayımlanan Türkiye Enerji Görünümü Sunum ve Raporları,
sektör için önemli bir başvuru kaynak olagelmiştir. Bu raporlarda da
belirtildiği üzere, birincil enerji arzı
içinde fosil yakıtların payı, dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de yüksektir
ve son yıllarda %87’ye ulaşmıştır.
Büyük çoğunluğu fosil yakıta dayalı
olan ülkemizdeki termik santrallerin
2016 sonu itibarıyla elektrik üretimindeki payı, kurulu güçte %57,6
ve üretimde %67’dir. Türkiye elektrik
üretiminde termik santrallerin ve fosil yakıtların ağırlığı, kayda değer bir
süre daha hissedilecektir.

* Raporun tamamına https://www.mmo.org.tr/kitaplar/turkiyede-termik-santraller-2017-oda-raporu adresinden ulaşılabilmektedir.
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Buradan hareketle, termik santrallerle ilgili olarak, güncel bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı, daha kapsamlı ve zengin içerikli bir çalışmaya
olan ihtiyacı gözlemleyen Odamız
Enerji Çalışma Grubu’nun Mayıs
2016’da çok sayıda değerli uzmanın
katılımı ve amatör bir anlayış ancak
profesyonel bir bakışla başlattığı
yeni bir rapor hazırlama çalışması,
elinizdeki bu ürün ile sonlanmıştır.
Bu çalışmada, termik santraller konusunda ayrıntılı teknik bilgiler verilmiş; Türkiye’de termik santrallerin
yapım ve işletme dönemlerinde yaşanan sorunlar irdelenmiş; bilimin
ve tekniğin yol göstericiliğinin yanı
sıra, bugüne kadar edinilmiş deneyimlerin ışığında termik santrallerin
kurulumunda yapılması gereken
çalışmalar anlatılmıştır. Termik santrallerin verimlerinin artırılması, arıza
nedeniyle oluşan duruşların azaltılması, çevreye verdikleri zararın
asgariye indirilmesi, proses güvenliğinin, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin
tesis edilmesi, ithal kaynaklar yerine
yerli kömür ve biyokütle kullanımına
öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Petrol türevi sıvı yakıtların
elektrik üretimindeki payının, önceki
yıllara göre çok büyük oranda aza-

lıp dünyada %5’in, ülkemizde %1’in
altına inmesi nedeniyle, sıvı yakıtlı
santrallerin tip ve teknolojilerine
değinilmemiştir. Öte yandan, önümüzdeki dönemlerde ülkemizde çok
daha fazla tartışmaya neden olacak
olan nükleer santrallerin tip ve teknolojileri hakkında da bilgiler aktarılmıştır.
Odamızın web sitesinden de ulaşılabilen Türkiye'de Termik Santraller
isimli raporun, Oda üyelerimizin,
termik santrallerde ve enerji sektöründe çalışanların, üniversiteler ve
tüm yükseköğretim kurumlarındaki
öğretim elemanlarının, öğrencilerin
ve enerjiye ilgi duyan, bu konuda
bilgiye ihtiyacı olan herkesin faydalanabileceği bir başvuru kaynağı olmasını bekliyoruz.
- Raporun hazırlık çalışmalarının
yöneticiliğini ve editörlüğünü
üstlenen ve bölüm yazarlığı yapan MMO Enerji Çalışma Grubu
Üyesi Orhan Aytaç’a,
- Raporun planlanmasında yer alan
ve bölüm yazarlığı yapan MMO
Yönetim Kurulu ve Enerji Çalışma
Grubu Üyesi Şayende Yılmaz ile
MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’a,

- MMO Enerji Çalışma Grubunun
hazırladığı tüm Raporlar için olduğu gibi, bu Raporun redaksiyonu için de yoğun emek harcayan
MMO Enerji Çalışma Grubu Danışmanı Maden Mühendisi Mehmet
Kayadelen’e,
- Rapordaki grafik ve şekillere son
şeklini veren ve Türkçeleştiren
MMO Üyesi Evren Özgür’e, - Raporun yayımlanması öncesinde
son yazım kontrolünü yapan
MMO Basın Danışmanı İlhan Kamil Turan’a,
- Çok değerli makaleleriyle Raporu
zenginleştiren Abdullah Anar, Dr.
Benan Başoğlu, Budak Dilli, Cemal Kozacı, Dr. Çağatay Dikmen,
Erkan Çetinkaya, Haluk Büyükhatipoğlu, Haluk Direskeneli, İrfan
Uçar, Dr. İskender Gökalp, İsmail
Salıcı, Dr. Mustafa Tolay, Muzaffer
Başaran, Mücella Ersoy, Dr. Nejat Tamzok, Nilgün Ercan, Orhan
Yıldırım, Serdar Akyüz ve Tuğrul
Başaran’a,
- Katkılarıyla Rapordaki görüş ve
önerileri geliştiren ve zenginleştiren ODTÜ Mezunları Derneği
Enerji Komisyonu üyelerine teşekkür ederiz.

.218%$ì/,./$5,
Dünyada ve Türkiye’de Enerjide Fosil Yakıtlara Bağımlılık Sürüyor
Türkiye’de Elektrik Üretiminin Gelişimi
TERMİK SANTRAL TİPLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
- Kömür Yakıtlı Santraller
- Kömürün Gazlaştırılması Yoluyla Elde Edilen Sentez Gazından Elektrik Üretimi – Entegre Gazlaştırma Kombine
Çevrim Teknolojisi (IGCC)
- Düşük Kalorili Gaz Yakıtlı Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim Santralleri
- Doğal Gaz Yakıtlı Santraller
- Biyokütle (Orman ve Tarım Atıkları) Yakıtlı Santraller
- Hayvansal, Tarımsal ve Kentsel Atıklardan Enerji Üretimi
- Nükleer Santraller
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TÜRKİYE’DE KÖMÜR VE BİYOKÜTLE POTANSİYELİ
- Yerli Kömüre Dayalı Termik Santral Potansiyeli, Darboğazlar ve Çözüm Önerileri
- Ülkemizin Orman ve Tarımsal Biyokütle Potansiyeli
- Yerli Kömür Kaynakları Elektrik Üretiminde Kullanılmalı mı, Neden?
TÜRKİYE’DE MEVCUT TERMİK SANTRALLERİN DÖKÜMÜ VE GENEL DURUM
- Türkiye’de Termik Santrallerin Detaylı Dökümü (Envanteri) ve Santraller Hakkında Genel Bilgiler
- Termik Santrallerimizin Kapasite (Kullanım) Faktörlerinin İrdelenmesi
- Enerji Piyasalarında Ticari Mağduriyet Nedir?
- Türkiye’de Termik Santrallerde Yaygın Arızalar ve Uzun Duruşların Nedenleri, Sonuçları
- Kömür Yakıtlı Termik Santrallerde Verimlilik Çalışmaları, İyileştirmeler ve Kazanımlar
- Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin Çevreye Olumsuz Etkileri ve Bu Etkilerin Bertaraf
- ÇED Raporlarını Ciddiye Almak Gerekir
- Termik Santrallerde Modern Bakım Yöntemleri
- Kömür Yakıtlı Termik Santrallerde Yangın Tehlike Kaynakları, Riskler ve Kontrol Önlemleri
- Termik Santrallerde Proses Güvenliği
- Termik Santrallerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG)

ÜLKEMİZDE TERMİK SANTRAL KURULUMUNDA MÜHENDİSLİK, YAPIM, KABUL İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER,
ÖNERİLER
- Termik Santral Yapım Sürecinde Edinilen Deneyimler Işığında Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Termik Santral Yapımında Proje Yönetimine Genel Bir Bakış
- Termik Santral Kurulumunda Temel Tasarımdan İşletmeye Almaya Kadar; Yerli Mühendislik, Müşavirlik ve Uygulama Kontrollüğü, Olanaklarımız ve Yapılması Gerekenler
- Termik Santral Kurulumunda Son Yıllarda Yaşanan Bir Olgu: “Çin Faktörü”

TERMİK SANTRAL EKİPMANLARININ YERLİ TASARIM VE ÜRETİMİNDE DURUM TESPİTİ VE YAPILMASI GEREKENLERE YÖNELİK ÖNERİLER
- Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi
- Enerji Makinalarının Yerli Üretiminde Kamu Girişimciliği
- Nükleer Santral Projelerinin Yerli Mühendislik, İmalat, Montaj ve İşletme Açısından İrdelenmesi ve Yapılması Gerekenlere Yönelik Öneriler

Sonuç ve Öneriler
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Geçmiş
Dönem Oda
Yöneticilerimizden
Makina Yüksek
Mühendisi Arslan
Bekir Sanır’ı
Kaybettik…
Mesleğimizin gelişimine büyük katkılar
sunan Makina Yüksek Mühendisi Arslan
Bekir Sanır, 11 Mart 2017 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1960-1962 yıllarında Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Üyeliği'nde bulunan, 1972 yılına kadar
da yayın komisyonu dâhil farklı komisyonlarda başkanlık yapan Arslan Bekir
Sanır’ı sevgiyle anıyoruz…

kım onarım teşkilatlarında incelemede
bulunulmuştur. 1 Kasım 1968 tarihinde,
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut’un isteği
üzerine Sanayi Dairesi Reisliği'nde Otomotiv Şube Müdürü olarak göreve başlamıştır. Nisan 1971’de otomotiv, makine, elektronik sektörleri kapsayan, lisans
anlaşmaları, yabancı sermaye başvurularını değerlendiren Sanayi Dairesi Reis
Muavinliği görevine atanmıştır.

Makina Yüksek Mühendisi Arslan Bekir Sanır, 1948 yılında Ankara Gazi
Lisesi'nden, Haziran 1954 döneminde
İstanbul Teknik Üniversitesinden Makina
Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuş,
1 Eylül 1954'ten 1 Aralık 1968 tarihine
kadar Karayolları Genel Müdürlüğü’nde
çalışmıştır. Alman Hükümetinin davet
ettiği üç makina mühendisi arasında yer
alarak, Şükrü Er ve Cemal Üner ile birlikte 1961 yılının Mart ayında 1 ay süreyle
Almanya’da, makina imalatı yapan ve savaş sonrası kurulan önemli fabrikalarda
incelemelerde bulunmuş, Alman Makina
İmalatçıları Birliği VDMA’nin çalışmaları
hakkında bilgi almıştır. Aynı yıl içinde
Devlet Planlama Teşkilatı'nın ismen davetiyle 6 ay süre ile 5 Yıllık Kalkınma Planının makina sektörü ile ilgili bölümünün
hazırlanması çalışmalarına katılmıştır.

1972 yılında Dünya Bankası'nca
Washington’da düzenlenen iki ay süreli “Proje Değerlendirme ve Ekonomi
Seminerine” katılmıştır. 1971-1975 yıllarında UNIDO tarafından düzenlenen,
teknoloji transferi ve otomotiv sanayi
konusundaki çeşitli toplantılara Sanayi
Bakanlığı temsilcisi olarak katılmıştır.
Ayrıca UNIDO’nun sağladığı bir burs ile
1974 yılında iki ay süre ile Brezilya ve
Meksika’da, o yıllarda oldukça hızı gelişen otomotiv mevzuatı üzerinde çalışmalar yapmıştır. Programın sonunda bir
hafta süre ile İFC yetkilileri ile ülkemizde
kurulma çalışmaları yürütülen dizel motoru imal tesisinin finansmanı konusu
müzakere edilmiş ve gerekli destek kararı alınmıştır. Ancak, takip eden iki yıl içinde ülkemizde bir gelişme sağlanamadığından bu finans desteği iptal edilmiştir.

Karayolları ile ABD AID teşkilatı arasında
organize edilen bir program kapsamında 1 Mart 1968-30 Eylül 1968 tarihleri
arasında ABD’de bulunmuştur. Program
gereği ilk üç ay, karayolların bakım ve
inşaat hizmetlerinde makina kullanımı
ve karayolları teşkilatının incelenmesine
ayrılmış, ikinci üç aylık dönemde makina
imal eden fabrikalarda ve bunların ba-

1 Nisan 1975 tarihinde Hema Dişli
Fabrikası'nda ilk genel müdür olarak
göreve başlamıştır. Nisan 1980 ayında
bu görevden ayrılarak iki yıl süre ile Ercan Holding tarafından Ankara’da kurulan MAN Motor Fabrikası’nın ilk genel müdürlüğüne geçmiştir. 2 yıl süren
bu görevden sonra tekrar Hema Dişli
Fabrikası'na Genel Koordinatör olarak

dönmüştür. Mart 1988’de Coşkunöz
Form Makina Genel Müdürlüğü’ne başlamış, 31 Ocak 1991 tarihine kadar bu
görevi yürütmüştür. 1985-1991 yıllarında TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve bir
dönem başkan vekili olarak görev yapmıştır.
1989 tarihinde kuruluş çalışmalarına
başlanan Makina İmalatçıları Birliği’nin
17 kurucusundan biri olup, ilk yönetim
kurulunda da görev almıştır. 1 Nisan
1991’den 1 Şubat 2008 tarihine kadar
Makina İmalatçıları Birliği'nin ilk genel
sekreteri olarak çalışmış olup, bu tarihten sonra aynı birlikte koordinatör olarak görev yapmıştır. Makina İmalatçıları
Birliği’nin Avrupa Takım Tezgahı İmalatçıları Birliği'ne Kasım 1998 tarihinde asli
üye olarak kabul edilmesinden sonra, bu
kuruluşta Türkiye temsilciliği görevini
yürütmüştür.
1960-1962 yıllarında Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinde
bulunmuş, 1972 yılına kadar da yayın
komisyonu dahil farklı komisyonlarda
başkanlık yapmıştır. 1980-1990 yıllarında, DPT tarafından kurulan otomotiv sanayi sektör kurulunda üye olarak görev
yapmış, aynı zamanda otomotiv yan sanayi çalışma grubu başkanlığını da üstlenmiştir. 1991 yılından sonra, yine DPT
tarafından kurulan Makina ve Metal Eşya
Sektör Kurulu Başkanlığı ve bu kurulun
raportörlüğü görevini yürütmüştür.
Makina Yüksek Mühendisi Arslan Bekir
Sanır’ın 2011 yılında "Türk Otomotiv Sanayii- Kuruluş ve Gelişim Sürecinde Yazılanlar, Belgeler ve Yorumlar" adlı 2 ciltlik
kitabı yayımlanmıştır. 
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MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ ONLİNE MAKALE YÖNETİM SİSTEMİ

Mühendis ve Makina dergimiz akademik alanda, sektörde önemli bir yeri olan, bilim insanları ve uzmanların,
öğrencilerin, mühendislik konularına ilgi duyanların yararlandığı bir başvuru kaynağıdır. 60 yıldır bilimsel çalışmalara verdiği katkıyla yayın hayahttp://omys.mmo.org.tr/muhendismakina/
tını sürdüren dergimiz, AR-GE merOnline Makale Yönetimi
Mühendis ve Makina Dergisi
kezlerinde, kurum ve kuruluşlarda
YAZAR
HAKEM
EDİTÖR
| ANA SAYFA (GİRİŞ SAYFASI) |
çalışanların, bilim insanlarının, öğHOŞGELDİNİZ
rencilerin, uzmanların teorik ve uygulamaya yönelik çalışmalarına yer
vermektedir.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

»

YAZAR GİRİŞİ

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ'ne makale

gönderebilmek için sisteme kayıt olmanız
gerekmektedir. Kayıt olabilmek için sol kısımda

e-Posta :
Şifre :

yer alan [Yeni Kullanıcı] bağlantısına tıklayınız.

Giriş

Yeni Kullanıcı | Şifremi Unuttum

Daha önce kayıt olduysanız, e-posta adresiniz
ve şifrenizi girmeniz yeterlidir.
Şifrenizi hatırlamıyorsanız, şifrenizin e-posta
adresinize gönderilebilmesi için [Şifremi

Aylık periyotlarla yayımlanan dergimiz makina, endüstri, işletme,
sanayi, uçak-havacılık, uzay, sistem,
enerji sistemleri, imalat, üretim,
mekatronik ve otomotiv mühendisi üyelerimize, abonelerimize,
üniversitelerin ilgili bölümlerine,
sektöre ve kamu kurumlarına ücretsiz gönderilmektedir. Ayrıca, www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden de ihtiyacı olan herkesin erişimine
sunulmaktadır.

Unuttum] bağlantısına tıklayınız.

Sistemle ilgili sorularınızı yayin@mmo.org.tr
e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Makalelerinizi Online Sistem Üzerinden Ulaştırabilirsiniz
1/;5)KTKĩ5C[HCUÆ

Mühendis ve Makina dergimiz online kütüphane hizmeti
sunan, dünyanın en çok kullanılan veri tabanlarından biri
olan EBSCO’da taranmaktadır. Ayrıca, dergimize online
üzerinden erişebilirliği artırmak için ulusal ve uluslararası
birçok kurum/kuruluşa başvuruda bulunulmuştur.

2QOLQH0DNDOH<ÐQHWLP6LVWHPLQH*LULí 20<6 
Makale alımları, Online Makale Yönetim Sistemi (OMYS)
üzerinden, http://omys.mmo.org.tr/muhendismakina ad1/;5;C\CT#PC5C[HCUÆXG/CMCNG)ÑPFGTKO5C[HCUÆ
resinden gerçekleştirilmektedir. Dergimize ilk defa makale
gönderecekseniz, www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden yeni kullanıcı olarak kayıt olmalısınız. Kaydınızı yapıp şifrenizi aldıktan sonra makalelerinizi sisteme yükleyebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz makaleler editör tarafından ön değerlendirmeleri yapıldıktan sonra hakemlere gönderilir.
Hakem değerlendirmesinin ardından makalelerinizin kabul edilip edilmediğine, eksikliklerin olup olmadığına dair bilgilendirme mesajı/maili makalelerin iletişim yazarlarına gönderilir. Kabul edilen makaleler en kısa sürede dergimizde
yayımlanırken, eksiklikleri bulunan makaleler için “kör hakemlik” süreci devam ettirilir. Bu makalelerin yazarı veya iletişim yazarları eksikliklerini tamamladıkları metinlerini yine aynı adres üzerinden sisteme yükleyebilirler. OMYS bütün
bu işlemlerin yapıldığı bir sistemdir. Kısacası bu sistem, makale yazarlarına gönderdikleri makalelerin ilk ve son durumlarını görebilme, yani makalelerinin hangi aşamada (editör veya hakem sürecinde) olduğunu öğrenebilme, mevcut
bilgilerini güncelleyebilme, makaleleri hakkında editörle diyalog kurabilme imkânı sunmaktadır.
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Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.
Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar - söyleşiler
yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odasına bağlı mühendislik alanlarıyla sınırlıdır.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na (yapılması esastır).
Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir.
Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulunun güncel gördüğü bazı konuları da,
daha önce kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır.
Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, Editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açısından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta
aracılığıyla bildirilir.
Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir.
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.
Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri
çekme gerekçesini yazılı olarak yayın kuruluna sunmalıdır.
Yayın Kurulunun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.
Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir.
Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.
Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazar/larına aittir.
Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4
(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
3. Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik
cümleler içermemelidir.
5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.
6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan
önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır.
12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir.
14.
15.

Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

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

