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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ GENEL
MOBİL AĞI HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

F

arklı seviyelerde
nesne ya da insan ağ yapılarının
meydana getirilmesi,
günümüz gelişmiş sanayi toplumlarının bir
stratejisi olup, yakın bir
gelecekte de dünya çapında giderek yaygınlaşacaktır. Dünyadaki bu
ve benzeri gelişmeleri
en güncel haliyle takip
eden Makina Mühendisleri Odası’nın 47.
Dönem projelerinden
bir tanesi de buna uygun genel bir mobil ağ
yaratmaktır. Üyelerimizden oluşan muazzam
bir dijital ağ yaratmak
ve süreçleri daha etkin bir şekilde
yönetmek için, “Makina Mobil” olarak tanımladığımız projemizi hayata geçirmekteyiz. “Makina Mobil”,
adından da anlaşılacağı üzere, cep
telefonlarında kullanılan mobil bir
uygulamadır. İstanbul, Ankara, Adana şubelerimizde kullanılan “Makina
Mobil”, Kocaeli, Bursa şubelerimizin
ardından diğer şubelerimizde de en
kısa sürede hayata geçirilecektir.
“Makina Mobil”, Oda üyelerinin şube
faaliyetlerinden haberdar olmaları ve

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

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

•

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

“Makina Mobil” uygulamasının modül ve işlevlerini www.mmo.org.tr/
ankara/duyuru/dijital-donusum-uygulamasi-makina-mobil-kullanimda
linkinde yer alan kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.
“Makina Mobil” uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmeniz
veya herhangi bir problemle karşılaşmanız durumunda Makina Mühendisleri Odası’na bağlı ilgili şubelerimizle doğrudan bağlantıya
geçebilirsiniz.
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MİEM

Nisan ayında gerçekleştirilen MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali http://
www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı

MİEM KURS PROGRAMI

Asansör

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

9-11 Nisan 2018

Adana Şube

13 Nisan 2018

13-15 Nisan 2018

Ankara Şube

16 Nisan 2018

13-15 Nisan 2018

Mersin Şube

16 Nisan 2018

20-22 Nisan 2018

İstanbul Şube

24 Nisan 2018

6-7 Nisan 2018

İstanbul Şube

08 Nisan 2018

10-11 Nisan 2018

Ankara Şube

12 Nisan 2018

10-11 Nisan 2018

Bursa Şube

12 Nisan 2018

11-12 Nisan 2018

Mersin Şube

13 Nisan 2018

12-15 Nisan 2018

İstanbul Şube

16 Nisan 2018

17-20 Nisan 2018

Ankara Şube

20 Nisan 2018

24-27 Nisan 2018

Adana Şube

27 Nisan 2018

Ankara Şube

3 Nisan 2018

Diyarbakır Şube

10 Nisan 2018

24-27 Nisan 2018

Samsun Şube

27 Nisan 2018

24-27 Nisan 2018

Ankara Şube

27 Nisan 2018

5-8 Nisan 2018

İstanbul Şube

9 Nisan 2018

16-19 Nisan 2018

Konya Şube

20 Nisan 2018

24-27 Nisan 2018

Bursa Şube

28 Nisan 2018

9-12 Nisan 2018

Bursa Şube

13 Nisan 2018

4-6 Nisan 2018

Ankara Şube

6 Nisan 2018

9-11 Nisan 2018

Konya Şube

11 Nisan 2018

11-13 Nisan 2018

Kayseri Şube

13 Nisan 2018

9 Nisan 2018

Ankara Şube

14 Nisan 2018

Kayseri Şube

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
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24-25 Nisan 2018

Konya Şube

25 Nisan 2018

25-26 Nisan 2018

Denizli Şube

27 Nisan 2018

26-27 Nisan 2018

İzmir Şube

28 Nisan 2018

25-29 Nisan 2018

Mersin Şube

30 Nisan 2018

6-8 Nisan 2018

Mersin Şube

9 Nisan 2018

18-20 Nisan 2018

Samsun Şube

20 Nisan 2018

19-21 Nisan 2018

Kocaeli Şube

21 Nisan 2018

20-22 Nisan 2018

İstanbul Şube

22 Nisan 2018

27-29 Nisan 2018

Bursa Şube

29 Nisan 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün)

11-15 Nisan 2018

İstanbul Şube

15 Nisan 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanı)

17-18 Nisan 2018

İzmir Şube

18 Nisan 2018

2-8 Nisan 2018

Kayseri Şube

9 Nisan 2018

2-8 Nisan 2018

Zonguldak Şube

9 Nisan 2018

2-8 Nisan 2018

Bursa Şube

9 Nisan 2018

5-11 Nisan 2018

Adana Şube

12 Nisan 2018

9-15 Nisan 2018

Denizli Şube

16 Nisan 2018

9-15 Nisan 2018

İstanbul Şube

16 Nisan 2018

9-15 Nisan 2018

İzmir Şube

16 Nisan 2018

16-17 Nisan 2018

Bursa Şube

18 Nisan 2018

27-28 Nisan 2018

Konya Şube

29 Nisan 2018

11-13 Nisan 2018

Samsun Şube

13 Nisan 2018

25-27 Nisan 2018

Denizli Şube

27 Nisan 2018

27-29 Nisan 2018

İstanbul Şube

29 Nisan 2018

6-9 Nisan 2018

Kocaeli Şube

7-15 Nisan 2018

İstanbul Şube

7-15 Nisan 2018

İzmir Şube

14-22 Nisan 2018

Kayseri Şube

5-7 Nisan 2018

İstanbul Şube

9 Nisan 2018

13-15 Nisan 2018

Diyarbakır Şube

16 Nisan 2018

27-29 Nisan 2018

İstanbul Şube

30 Nisan 2018

Havalandırma Tesisatı

Klima Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik

Yangın Tesisatı
Yatırım Hizmetleri Yönetimi
*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan 1957 yılından itibaren
yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi, 2017
yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası
üyelerine gönderilmeye devam edecektir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
http://www.mmo.org.tr web adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks ya
da e-posta:yayin@ mmo.org.tr adresinden de bize ulaşabilirsiniz.

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Sunuş

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin 2018 yılı Nisan sayısında Söyleşi, Basın Açıklaması, Haber,
Sanayi Analizleri, Mühendislik Anlatıları, NGA, Teknoloji Dünyası, İş Güvenliği, Plastikler Dünyası, Kitap
Tanıtımı, MİEM, Makine Mobil, Anma ve Çağrı bölümleri bulunmaktadır.
Söyleşi bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener ile 62 yıl önce yayın
hayatına başlayan, Makina Mühendisleri Odası’nın ilk süreli yayını olan Mühendis ve Makina dergisinin dünü, bugünü ve geleceği hakkında gerçekleştirdiğimiz söyleşimize ulaşabilirsiniz.
Haber bölümünde, MMO 47. Olağan Genel Kurulu haberi ve Sonuç Bildirisi okuyucularımıza sunulmuştur. Sonuç Bildirisi’nde, ülkemizin ekonomik yapısının, özellikle üretim, yatırım, tasarruf, istihdam gibi konularda oldukça kırılgan bir hale geldiği ve izlenen gerici politikalarla eşitlik, özgürlük,
laiklik vb. düşüncelerin her geçen gün aşındırıldığı vurgulanmıştır.
Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in,“Büyüme
Nicelikseldir, İstihdamsız ve Sanayiden Uzaktır” ve “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Ülkemizde
Yapılması Gereken Çok Şey Var” başlıklı yazılı açıklamaları bulunmaktadır. Birinci metinde, yanlış
politikaların sonucunda ülke ekonomisinin yapısal bir krize girdiği ve ikinci metinde ise İSG konusunda çıkarılan yasaların işçi yaralanmaları ve ölümlerinin önüne geçmekte yetersiz olduğu ifade
edilmiştir.
Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez’in Sanayi Sorunları ve Analizleri yazı dizisi şeklinde
hazırladığı iki metnin özetine yer verilmiştir.
Mühendislik Anlatıları bölümünde, Bilge İmamoğlu’nun “Cumhuriyet Dönemi Mirası Havacılık
Sanayi Yapıları” başlıklı metni okuyucularımıza sunulmuştur. Metinde, modernleşmenin bir gereği
olarak inşa edilen erken dönem Cumhuriyet yapılarının yerli üretimle nasıl yapıldığından, bizler için
kültürel, siyasi, toplumsal vb. farklı-derin anlamlara sahip olduğundan bahsedilmiştir.
Nesnelerin Genel Ağı bölümünde, Mart özel sayımızın devamı niteliğinde olan konular, “Dünya
Nesnelerin Genel Ağı Günü”nün ne olduğu ve “Akıllı Dünyadaki Nesneler”in hayatımızdaki yerini gösteren şema ve İTÜ’de Nisan 2017 gerçekleştirilmiş olan “Nesnelerin Genel Ağı Konulu İlk
Fuar”ın ve 2018 yılı Nisan ayı içinde gerçekleştirilecek “IoT Line Fair’18”in haberleri okuyucularımıza sunulmuştur.
Teknoloji Dünyası bölümünde, “Nesnelerin Genel Ağı’nın Toplumsal Etkisiyle Tartışma Zamanı”
başlıklı metnin çevirisine yer verilmiştir. Metinde, mahremiyet, güvenlik, erişim ve yönetişim vb.
konularda NGA’nın gelecekte nasıl şekilleneceği, ne gibi riskler barındırdığı üzerinde durulmuştur.
İş Güvenliği bölümünde, Hüseyin Yaşar, Ersan Gönül ve Burak Erdoğan’ın “İş Sağlığı ve Güvenliği
Açısından Endüstriyel Raf Sistemlerinin Periyodik Kontrolü ve önemi” başlıklı yazımıza ulaşabilirsiniz. Metinde, TS EN 15635 standardına göre endüstriyel raf sistemlerinin kurulumu, kontrolü ve
rafların periyodik olarak kontrol edilmesinde karşılaşılacak riskli durumlar ve bununla ilgili alınması
gereken tedbirlerin neler olduğu anlatılmıştır.
Plastikler Dünyası bölümünde, Odamız tarafından 2001 yılında yayımlanan “Plastikler Dünyası”
isimli kitabımızdan gözden geçirilerek yayına hazırlanan “Plastiklerin Özellikleri ve Tarihçesi” başlıklı
metine yer verilmiştir.
Kitap Tanıtımı bölümünde, “Tahribatlı Malzeme Muayenesi ve Analizi Yöntemleri” ve Ulaşım Trafik
Politikalarında Planlama Gerekliliği” başlıklı kitaplarımızın tanıtımlarına ulaşabilirsiniz.
Anma bölümünde, mesleğimizin gelişimine büyük katkılar sunmuş olan Makina Yüksek Mühendisi
Arslan Bekir Sanır’ın aramızdan ayrılışının birinci yılında hayatına ve meslek yaşamına dair derlediğimiz metni okuyabilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, Meslek İçi Eğitim Merkezimizin aylık eğitim programlarından Nisan ayı eğitim programına ve Çağrı bölümünde ise önümüzdeki aylarda işlenecek konulara ulaşabilirsiniz.
Mühendis ve Makine Güncel dergimizin eski sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölümünden ulaşabilir; dergimiz yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ANMA

ASLAN BEKİR SANIR

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 Üniversitesi'nden 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-
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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



www.mmo.org.tr

Geçmiş
Dönem Oda
Yöneticilerimizden
Makina Yüksek
Mühendisi Arslan
Bekir Sanır’ı
Sevgiyle Anıyoruz...
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. 

SÖYLEŞİ
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YUNUS YENER:
“MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ YAŞAYAN
BİR PLATFORMA DÖNÜŞÜYOR”

Hülya Aydın *

TMMOB Makina
Mühendisleri Odası
(MMO) Başkanı
Yunus Yener ile
62 yıl önce yayın
hayatına başlayan
Odamızın ilk süreli
yayını Mühendis ve
Makina Dergisinin
dünü, bugünü ve
yeni dönemdeki
hedefleri üzerine
konuştuk. Yener,
Mühendis
Makina Dergisi
okuyucularının,
artık hem okur hem
yazar olmasını hayal
ettiklerini ve bunun
için atılacak adımları
da anlattı…
*

Yazı İşleri Müdürlüğünü yürüttüğünüz Mühendis ve Makina
dergisinin yarım yüzyılı geçen
yayıncılık serüvenini konuşacağız. Ama siz de uzun yıllardır yayın faaliyetleri içindesiniz, önce
sizin yayıncılık maceranızdan
başlayalım. Bu ilgi nasıl doğdu,
neler yaptınız bu alanda?

Ben seksenli yılların başında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü’nde okurken, okulun Folklor Kulübü’ne girdim. Çok sevmeme
rağmen bu alanda çok yetenekli değilim galiba. Yani kulübe üye oldum
ama hiç halk oyunu oynamadım.
Yalnız kulübümüzde Folklora Doğru
diye bir dergi çıkarılıyordu ve ben

Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com
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için neler yaparız diye kafa yormaya başlamıştık. Yani Oda’da “birlikte
karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme” anlayışını oluşturan
ve bunu hayata geçirmek için çabalayan arkadaşlarla buluşmamızda
bu döneme denk gelir. Bu yan yana
gelişlerin ve çabaların sonucu arkadaşlarla birlikte 1994 yılında genel
kurula ayrı bir liste çıkardık ve yönetimi devraldık. Böyle olunca ben de
yönetim kuruluna girdim ve yayın
kurulundan sorumlu yönetim kurulu
üyesi olarak Oda’nın yayın çalışmalarını daha geniş bir çerçeveden devam ettirdim.

de onun yayın kurulunda yer aldım.
Ben katıldığımda epey zamandır
kesintiye uğrayan ve artık çıkarılamayan bir haldeydi dergimiz. Kısıtlı
öğrenci imkânlarıyla epeyce uğraşarak birkaç sayı kendimiz çıkardık.
Benim yayıncılığa ilgim de orada
doğdu ve çok şey öğrendim konuya
dair. Çok keyifli bir işti. Bu ilgi ve sevginin neticesinde sanırım, mühendis
olup Oda’ya kayıt yaptırınca öncelikle yayıncılık faaliyetlerine yönelerek Oda’nın Yayın Komisyonu’nda
çalışmaya başladım. İlk göz ağrım
Mühendis ve Makina Dergisi ile aynı
zamanda Oda’da birçok insanla tanışmam da bu sayede oldu. Mesela
geçmiş dönem Oda yöneticimiz ve
halen yayın kurulu üyemiz sevgili
Melih Şahin ile bu komisyonda tanıştım. O dönem Odamız ciddi mali ve
yönetimsel sıkıntılarla boğuşurken,
tüm bu sorunlara rağmen yayın kurulumuz her hafta düzenli toplanıyordu ve sorunları aşıp içerik olarak
nasıl daha iyi yayınlar çıkarırız diye
tartışıyorduk. Derginin periyodunu
düzenli hale getirmeye çalışıyorduk.
Komisyonumuz çok değerli ve çalışkan insanlardan oluşan bir ekipti ve
herkes çok değerli katkılar sunmaya
çalışıyordu. O dönem de arkadaşlarımızla tıpkı şimdi olduğu gibi daha
iyi ve daha güzel bir dergiyi nasıl
çıkarırız diye çok kafa yoruyorduk.
1993 yılında kaybettiğimiz o dönemin Oda Sekreteri sevgili Suat Sezai
Gürü arkadaşımızla da bu konuda
çok mesai harcadık ve birlikte güzel
çalışmalar yaptık. Tabii bu arada Oda
da tanıştığımız ve düşüncelerimizde
yakınlaşıp ortaklaştığımız insanlarla olan dostluğumuz bu arada iyice
ilerledi. Yayın çalışmalarının yanı sıra
onlarla birlikte Oda’mızın gelişmesi

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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Yayıncılık şimdilerde çok daha
zor ama her daim güzel…
1994’te yönetime geldiğinizde
Mühendis ve Makina Dergisi’nin
yanı sıra o dönem Oda’da başka
dergilerde yayımlanıyordu sanırım…
Tabii, Oda yönetimine seçildikten
sonra başka görevlerin yanı sıra yayın işlerinden yönetim adına ben
sorumlu oldum. O dönem Mühendis
Makina ile birlikte halen yayın hayatını sürdüren Endüstri Mühendisliği
Dergisi ve 1980’lerin başından beri
yayımlanan Teknik ve Uygulama
adında toplam üç dergimiz vardı.
Fakat yönetime geldikten kısa süre
sonra 1995 yılında Teknik ve Uygulama Dergisi’ni Mühendis Makina’nın
içine kattık. Çünkü belli sıkıntılar yaşıyorduk ve yayın komisyonumuzda
uzun tartışmalar sonucu yönetime
iki dergiyi birleştirme yönünde eğilim belirtmişti. Yönetim Kurulu da bu
konuda son sözü bana bıraktı ve sonuçta ikisini birleştirerek Mühendis
ve Makina adıyla devam etmesine
karar verdik. O dönem için doğru bir



www.mmo.org.tr

11

karardı belki. Ama hep biraz üzülür
ve kapatmadan da yapabilir miydik
diye sorgularım. Çünkü Teknik ve
Uygulama genç mühendislere de
hitap eden, daha kolay okunabilir,
hem popüler hem teknik yayıncılığı içinde barındıran, bilimsel makalelerden ziyade “technic review”
(teknik değerlendirme yazısı) diye
tabir edilen şeylerin çokça yer aldığı çok güzel bir yayındı. Aslında o
derginin ruhunda bugün Mühendis
ve Makina Güncel dergisi ile bir yıldır yapmaya çalıştığımız dergicilik
anlayışı vardı. Ne yazık ki o dönem
imkânlarımız derginin yaşamasına
izin vermedi. Bugün o alandaki açığı
Mühendis ve Makina Güncel dergisi
ile kapatmak çabasındayız…

Yayınlarımız kısa sürede hak
ettikleri yere geri dönecek
Peki, hem Oda hem ülke mühendislik tarihinin önemli tanıklarından Mühendis ve Makina
dergisine dönelim tekrar. Kendi
pencerenizden derginin yayın
macerasını, önemini ve bugüne
dair güncel hedeflerinizi bizimle
paylaşır mısınız?
Mühendis ve Makina dergisi, Odamızın 1954’teki kuruluşundan bugüne,
neredeyse kesintisiz yayın hayatını
sürdüren ilk göz ağrımız ve halen
gözbebeği olan yayınımızdır. Bazen para bulunamamış üç sayı aynı
anda yayımlanmış. Bazen de periyot
tutturulamamış aylar yıllar sonra ya-

yımlanmış. Çoğu zaman dağıtımda
büyük sıkıntılar yaşanmış ve insanların eline altı ay sonra geçtiği olmuş
derginin. Yani Odanın türlü sıkıntılı
dönemlerinde birçok tedbir alınmış ve birçok şeyden vazgeçilmiş.
Ama hiçbir yönetim Mühendis ve
Makina dergisinden vazgeçmemiş
ve hep özen gösterilmiş onun için.
İyi ki de böyle olmuş ve bugünlere
kadar yaşamış dergimiz. Gerçekten
hem mühendislik tarihi hem Oda tarihi açısından da birçok şeye tanıklık
etmiş çok kıymetli bir yayın. Biz de
yönetime geldikten sonra aynı özeni gösterdik ve göstermeye devam
ediyoruz. Birçok sıkıntıya ve baskıya
rağmen yayınlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Şu an yine çok uzun yıllardır yayımlanan Oda Bülteni dışında,
Mühendis ve Makina, Tesisat Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği
dergileri olmak üzere üç tane periyodik yayınımız var. Bu üç dergi uzun
yıllar TÜBİTAK’ın Ulusal Veri Tabanı
denilen sisteminde yer alıyordu.
Fakat mevcut iktidarın her alanda
yaptığı baskıyı maalesef TÜBİTAK
aracılığıyla bu alanda da çok yoğun
hissettik. Yaklaşık sekiz yıl önce der-
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etkisiyle, 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla
mevcut Mühendis ve Makina dergisi üç ayda bir yayımlanan akademik
bir yayın haline gelirken, Mühendis
ve Makina Güncel dergisi adıyla
aylık yayınlanan ikinci bir yeni derginin yayınına başladık. Yayın kurulumuzda uzun zaman süren tartışmalar sonucu bu kararı aldık. Biraz
önce bahsettiğim şartlar yüzünden
bir zorunluluktu ama bir anlamda
iyi de oldu. Bu ikinci dergi içinde
üyelerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Oda’dan haberler, meslek

gilerimiz TÜBİTAK tarafından bir takım gerekçeler gösterilerek, Ulusal
Veri Tabanı’ndan çıkarıldılar. Gerekçe olarak söyledikleri tüm eksikleri
fazlasıyla yerine getirdiğimiz halde,
yıllardır bu durumu hala çözebilmiş
değiliz. Orada belirlenen kriterler
gereği Mühendis Makina’yı iki dergi
haline getirdik. Böylece akademik
makalelerin yayımlandığı Mühendis
ve Makina’nın yanı sıra artık Mühendis ve Makina Güncel adında ikinci
bir dergimiz daha var artık. Tüm eksiklerimizi tamamladık ve hem ulusal hem uluslararası veri tabanları
ile ilgili başvurularımızı yaptık. Çok
yakın zamanda başvurularımızın sonuçlanacağını ve dergilerimizin tekrar hak ettikleri platformlarda temsil
edilmeye başlayacağına inanıyorum.

Üyelerimiz “yazar-okur” olacak…
Üyelerin çok yakından tanıdığı
ve sahiplendiği Mühendis ve Makina dergisi iki ayrı dergi haline
geldi artık. Bu yeni durum için
nasıl tepkiler aldınız?
Biraz önce anlattığım nedenlerin
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alanlarında ve sahada yaşanan tecrübelerin anlatıldığı bölümler, meslek duayenleri ve eski yöneticilerimizle yapılan röportajlar çok büyük
ilgi gördü. Her geçen gün daha nasıl
iyi bir dergi oluruz diye tartışıyoruz
arkadaşlarımızla. Öncelikle üyelerimizin ve öğrenci üyelerimizin okul
ve meslek hayatlarıyla ilgili her türlü
konu hakkında bize haber ve makale yollayabileceği, yani üyelerimizin
hem yazar hem de okur olduğu bir
yayın haline gelmeyi hedefliyoruz.

13
Yani sektörden teknik ve pratik bilgilerin yanı sıra, mühendislik alanından ilgi çekici haber ve makalelerin yer aldığı, özetle daha popüler,
ambalajsız, okunan ve yaşayan bir
platform haline getirmeye çalışıyoruz Mühendis ve Makina Güncel
Güncel dergisini. Tabii bir yandan
da derginin kendini sektör firmalarının reklamlarıyla finanse etmesini istiyoruz. Ama şu an yolun epey
başındayız ve bunun için biraz daha
yol alıp girişimlerde bulunacağız…

Dijital platformda yerimizi alacağız…
Bilimsel literatüre katkı sunan
ama aynı zamanda yaşayan bir
dergimiz olsun istiyoruz dediniz. Bunu hangi araçlarla sağlamayı planlıyorsunuz, biraz açar
mısınız?
Yaşayan bir dergiden kastımı biraz
anlattım aslında. Üyesiyle bağ kuran
bir dergi olalım diyorum. Aylık bir
yayında, yayın ve dağıtım süreçlerinizi tamamladığınızda bir sürü haber makale vs. güncelliğini yitirebiliyor. Buna bir önlem olarak da dijital
yayıncılığın olanaklarını kullanarak
dergimize ait, etkin kullanılan bir

portal oluşturmak niyetindeyiz. Bu
durum üye ve okurlarımızla kesintiye uğramayan bir ilişki kurmamızı
sağlayacak. Bu dönemde kurmayı
hedeflediğimiz bu portalda, üyelerimizin kendi meslek yaşamlarından
yolladıkları haberler ve teknik bilgi
gibi, kıyıda köşede örtülü kalmış, ayrık tüm bilgiler paylaşılsın, ortaklaştırılıp zenginleştirilsin ve geliştirilsin
istiyoruz. Yani meslekle ilgili her türlü habere açık, gündelik ve pratik
bilgilerin yanı sıra üretimde yaşanan
sıkıntılar ve yol gösterici deneyimlerin özgürce paylaşıldığı bir platform

oluşturacağız. Tabii bunların büyük
bölümünün yansımalarını dergimizde de görelim istiyoruz. Bunun örneklerini son sayılarımızda Mustafa
Yazıcının iş güvenliği konusundaki
yazıları, Bursa Şube Müdürü Serdar
Sönmez’in karbon monoksit zehirlenmeleriyle ilgili yazılarıyla yapmaya başladık. Dijital platformda
bunlara daha çok yer vereceğiz tabii
ve bu süreci kısa zamanda tamamlamak içinde çalışıyoruz. Bu vesileyle
tüm üyelerimizi ve meslektaşlarımızı yazı, görüş öneri ve haberlerle,
sorunlarıyla, dertleriyle, çözümle-
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riyle bu dergiye katkı vermeleri için
çağrıda bulunuyorum.

litikasında geldiği durum içler acısı.
Bilimsel yayınlarda köşe dönmecilik
ve aradan sıyrılma politikası da akademik kıyımla birlikte iyice ayyuka
çıktı. Artık bilimsel argümanlarla
değil, politik referanslarla insanların akademik unvanları ve yerleri
belirleniyor. Kes, kopyala ve yapıştır
makaleler bir anda en kıymetli makaleler olabiliyor. Böyle bir ortamda
çıkarılmaya çalışılan dergilerin, dünyada atıf etkisi yüksek yayınlar olmasını beklemekte hayal tabii. Kısacası,
her tarafın tarumar edildiği, akademik kıyımın yaşandığı, bilim ve mühendisliğin hiç olmadığı bir düzenin
kurulmaya çalışıldığı, mühendislik
mesleğinin başka birçok kıymetli
meslek gibi itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı, özgür düşüncenin katledildiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu ortamda
bilimsel yayın çıkarmaya çabalamak
iğneyle kuyu kazımak gibi. Ama biz
yine de çalışma ilkelerimizden sapmadan yolumuza devam edeceğiz.
İşimiz hiç kolay değil ve bu anlamda
bize katkı sunan tüm arkadaşlarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür

Yayınlarımız mücadele ve
dayanışma ruhumuzun
yansımasıdır…
Ülkemizde mühendislik alanında çok sayıda bilimsel yayın
çıkarılmasına karşılık bu yayınların dünya mühendislik literatürüne atıf bazında etkisi çok az.
Bu durum tek başına ülkemizin
bilimsel yayın politikasındaki
eksiklerle açıklanabilir mi sizce?
Aslında eksikler bir yana, Türkiye’de
bir bilimsel yayın politikasının varlığından bile kuşkularımız var artık. Yani şu an öyle bir politika yok
bence ve var olanda ciddi anlamda
tahrip edildi. Örneğin TÜBİTAK belli
eksiklikleri ve tüm eleştirilerimize
rağmen yine de işleyen, bilimsel yapısı olan bir kurumdu. Bu yapı günümüzde artık teşvik mekanizmasının
bir unsuru haline getirildi. Birilerine
kaynak aktarmak için, farklı araçların
yanı sıra artık bu kurumu da kullanıyorlar. Kısacası, ülkenin bilim po-
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ediyorum. Elbette geçmişten bugüne bize güç veren arkadaşlarımızı da
anmadan geçemeyiz. Teoman Öztürk Ağabey’in sözleri vazgeçilmez
şiarımızdır, yani meslek ve meslektaş sorunlarından yola çıkarak, ülke
problemleri konusunda her daim
sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Dergimizde bunun araçlarından
biri ve dayanışmanın yeri olacak. Kısacası, her zaman olduğu gibi, memleketi dayanışma ve mücadeleyle
güzelleştirme sevdamızı yayıncılığın
yanı sıra yaşamın her alanında sürdürmeye devam edeceğiz… 

HABER
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47. ODA GENEL KURULU
TMMOB Makina
Mühendisleri
Odası’nın (MMO)
47. Olağan Genel
Kurulu 24-25 Mart
2018 tarihlerinde
Ankara’da
Kocatepe Kültür
Merkezi’nde
gerçekleştirildi.

MMO Genel Kurul Divan Başkanlığına TMMOB’nin önceki başkanı Mehmet Soğancı oybirliğiyle
seçildi. 108 bin 400 üyeyi 1.107
delegenin temsil edildiği genel
kurulda yönetim kurulunun çalışma raporu değerlendirilip yeni
dönem çalışma programının ana
hatları belirlendi. 25 Mart tarihinde yapılan seçimlerde ise Oda
yönetim, onur ve denetleme kurulları ile MMO’yu TMMOB genel
kurulu, yönetim kurulu, yüksek
onur ve denetim kurullarında
temsil edecek 100 delege seçildi.
Genel kurulun açılış konuşmaları
MMO Başkanı Ali Ekber Çakar ve
TMMOB Başkanı Emin Koramaz
tarafından yapıldı.

MMO Başkanı Ali Ekber Çakar’ın konuşmasında kısaca şunları şöyledi:
Odamızın bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan, eşitlik,
bağımsızlık, demokrasi, barış, özgürlükler mücadelesinde omuz
omuza yürürken Oda ve TMMOB
çalışmalarında sonsuzluğa uğurladığımız bütün değerlerimizi sevgiyle, saygıyla anıyorum. Anılarını
ve mücadelelerini, üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, bağımsız
demokratik bir Türkiye yürüyüşümüzde yaşatacağız.
Direnenlere destek
• Emperyalizme, kapitalizme, neoliberal dönem uygulamaları-
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na, saray rejimine, sömürü, rant,
yolsuzluk, baskı, zulüm, katliam
düzenine karşı direnenlere,

• Yargı usulsüzlüklerini, cezaevi zulümlerini,
• Kadınlar üzerinde estirilen terörü,
kadın cinayetleri ve istismarını,
kadın-erkek eşitsizliklerini,

• Grevli toplu sözleşmeli sendikal
hakları ve alın terleri için mücadele eden emekçilere,

• “Çocuk gelinliği” rezaletini, çocuk istismarı ve çocuk işçi sömürüsünü,

• Ürününe, toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkenin doğal kaynaklarına sahip çıkan köylülere,

• Eğitimi tamamen gericileştiren,
piyasaya açan uygulamaları,

• Kentsel-kırsal, kamusal alanlara
sahip çıkan, rant yağmasına karşı
çıkan herkese,

• Mezhepçi-dinci faşizmi,
• Cumhuriyet, demokrasi, laiklik
düşmanlığını,

• Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa
karşı mücadeleyi yükselten kadınlara,

• Savaş kışkırtıcılığını, halklar arası
milliyetçilik ve düşmanlık tohumlarını eken politikaları,

• Gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı mücadele eden veliler,
kamu çalışanları, akademisyenler,
öğrenciler ve bilimsel-laik eğitim
isteyen herkese,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek birlikleri ve TMMOB’mizin yasasını değiştirme girişimini,
kınadığımızı, buradan hep birlikte
bir kez daha haykıralım.

• Kısaca, demokrasi, laiklik, emek,
barış, eşitlik, özgürlük için mücadele eden bütün ilerici, demokratik güçlere,

Genel Kurul üzerine
Şube genel kurullarımız; ülkemizi,
halkımızı, kamu yararını, meslek,
meslektaş yararını ana eksen olarak
kabul eden; mesleki ve demokratik
mücadeleyi, birini diğerinin önüne
koymadan yürüten çalışma anlayışımızın örgütümüz genelinde benimsendiğini göstermiştir.

destek ve dayanışmamızı ifade etmek istiyorum.
Kınama
• “İş kazası” görünümündeki bütün
iş cinayetlerini; bu cinayetlerin temel nedeni olan sermayenin azami kâr güdüsü ile esnek, taşeron
çalışma sistemini,
• Düşünce, örgütlenme, toplanma,
basın özgürlükleri ve barajsız siyaset yapma hakkını engelleyen
bütün anti-demokratik uygulamaları,

Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri, bu gelişmelerin ülkemiz, halkımız,
mesleğimiz, meslektaşlarımız üzerindeki etkilerini hep birlikte değerlendireceğiz, Şube genel kurulları
ve Oda çalışmalarında dile getirilen
görüşleri harmanlayacağız.

• İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara, gazetecilere,
akademisyenlere, halka yönelik
baskıları,

Daha güçlü bir Oda; üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir Türkiye için
söz üstüne söz koyacak, önümüzdeki dönemin çalışmalarının çerçe-
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vesini belirleyecek; Oda ve TMMOB
organlarında görev alacak arkadaşlarımızı seçeceğiz.
Genel kurulumuz; emperyalizme, faşizme, gericiliğe ve savaşa karşı birlik, mücadele, dayanışma ve demokrasi platformu olacaktır.
Bugün ve yarın yapılacak olan genel kurul ve seçimlerimiz, totaliter
iktidara karşı cumhuriyetçi, laik, demokratik, toplumcu, kamucu bir yanıt olacaktır.
Mesleğimizin demokratik mevzisinin, Odamız ve TMMOB’nin demokrat, halkçı, toplumcu, yurtsever
çizgisinin hassasiyetle korunarak
sürdürülmesi, genel kurulumuzun
tarihi bir sorumluluğu olacaktır.
Dünya durumu
Bugünkü dünya ve Türkiye koşullarına baktığımızda, kapitalizmin dünya
genelinde 1970’lerde içine girdiği
krizle birlikte geliştirdiği neoliberalizmin 2000’lerde doruğa ulaştığını,
aynı zamanda bu politikanın iflasını
ve büyük bir kriz ve durgunluk ürettiğini görüyoruz.
2000’li yıllar, 1989-1991’de sosyalist
ülkelerin çözülüşüyle birlikte “kapitalizmin nihai zaferinin sağlandığı”
ve tek kutuplu bir yenidünya düzeninin oluştuğu yönündeki görüşleri
de sona erdirdi. Biliyoruz ki; bugün,
özellikle Çin ve Rusya’nın yükselişiyle birlikte çok kutuplu yeni bir dünya
söz konusudur.
Başını ABD’nin çektiği emperyalist
sistem; Yugoslavya, Afganistan, Irak,
Libya, Suriye, Yemen, Somali ve daha
birçok örnekte görüldüğü üzere, işgaller yapmakta, işbirlikçileri aracılığıyla iç savaşlar çıkarmakta ve ülkelerin parçalanmasına yol açmaktadır.
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ABD ve diğer emperyalist devletler,
işbirlikçi devletler ve kontrol ettikleri
şeriatçı örgütlerle birlikte milyonlarca insanı katletmekte ve Birinci Dünya Savaşı öncesindeki gibi büyük
göç hareketlerine yol açmaktadırlar.
Bugün hem emperyalist güçler ile
yeni küresel güçler olan Çin ve Rusya arasında; hem de emperyalist
güçler arasındaki iç çelişkilerden de
görülebileceği üzere dünya siyaseti,
çok kutuplu bir şekilde ve bölgesel
çatışmalar üzerinden yeniden şekillenmektedir.
Bu gelişmeler; dünyada, ekonomik,
siyasi, etnik, dinsel-mezhepsel çok
boyutlu sorun ve çatışmaların büyüyeceğini göstermektedir. Yanı başımızdaki Suriye’de yaşananlar, bu sürece dair önemli ipuçları vermektedir.
Bugün, adeta yeni bir “soğuk savaş”ın
yaşandığı, bölgesel çatışmalar üzerinden kozların kapışılacağı bir konjonktüre girilmiştir. Ortadoğu’daki
durum, adeta yeni bir dünya savaşının prototipini andırmaktadır.
Bu durum bölgesel-yerel savaşların ve mülteci akınlarının artması,
toplumsal parçalanma, sosyal hak
kayıpları, işsizlik, yoksullaşma ve
insanlık dışı yaşam koşulları olarak
yansımaktadır.
Kapitalizm ve emperyalizmin insanlığa sunduğu böylesi bir çözülüş; çöküş ve yeni ortaçağ koşullarıdır.
Ülkemizde durum ve demokratik
tutum
Bu dünya ve bölge tablosunun içinde yer alan ülkemizin yüz yüze olduğu iç ve dış sorunlar da oldukça fazladır ve hayli karanlık bir görünüm
sunmaktadır.

Siyasal iktidar neoliberal politikalar
gereği; kamuyu küçültmektedir. Serbestleştirme–özelleştirmeler yoluyla
bütün kamusal kaynak ve varlıkları
tasfiye ederek ülkemizi yoksullaştırmaktadır. İşsizlik ve yoksulluk, sendikasızlaştırma, örgütsüzlük ve güvencesiz çalışma biçimleri yayılmaktadır.
Eğitimde ve bütün toplumsal yaşamda dinselleştirme ve mezhepçilik artarak devam etmektedir.
Emperyalizmin ülkeleri savaş ve işgallerle yıkıma uğratmasına ortak
olunmakta, bölgemizde savaş rüzgarları estirilmektedir.Yanı başımızdaki Ortadoğu coğrafyasında çok
karmaşık süreçler yaşanmaktadır.
Ülkemizde Cumhuriyetin temel kazanımları; laiklik, bilim, Aydınlanma
ve modern toplumsal yaşam dışlanmaktadır.
Üretimi zayıf borç içindeki ekonomi,
eşitsiz gelir dağılımı, kısıtlanan hak ve
özgürlüklerin konuşulması istenmemekte; lidere-şefe biat eden bir toplum oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Ülke bugün çok katmanlı, iktisadi, siyasi bunalım; temsili siyaset, temsili
demokrasi ve parlamentarizmin yok
edildiği bir rejim krizi içindedir.
Demokrasi, hak, hukuk, adalet gibi
kavramlar insanlığın gelişimiyle birlikte toplumsal yaşamla bütünleşerek bugünlere gelmiştir.
Dün barışa yönelik söylenenlerin
doğruluğu sadece düne ait değildir.
Yüzyıllar boyunca edinilmiş deneyimlerin sonucudur.
Bu işler silahla çözülseydi 1925’lerde,
1930’larda ve silahların susmadığı
son 30 küsur yılda çözülürdü.
On binlerce insan öldü, yaralandı,

sakat kaldı, kayboldu. Yüz binlerce
insan sürgünlere gönderildi, mecburi iskana tabi tutuldu. Ama sorun
çözülemedi.Silahlar savaşları, savaşlar toplumsal yıkım ve düşmanlıkları
körükler ve çözümsüzlük getirir. Bu
yolun sonunda çözüm yoktur. Ölüm
var. Gözyaşı var. Kaybedilen halk çocukları var.
Barış ve kardeşliğe dayanmayan,
kültürel farklılıklarını ortaya koymak isteyenlerin savaşla susturulmasına inat; barışı savunanların
“bölücülük”le, “vatan hainliği” ile
susturulmaya çalışılmasının vatan
savunmasıyla hiçbir ilişkisi yoktur.
Sosyal ve kültürel diyalog sağlanmadıkça, barışı sağlamak da mümkün
değildir.
Bugün ülkemizde yaşayan her kültürlü insanın, her aydının, temel insan haklarına, barışa ve demokrasiye
saygılı bir yurttaş olma, dil, din, ırk,
cinsiyet ve inanç farkı gözetmeksizin
bir yaşam ortamının yaratılması için
mücadele etme zorunluluğu vardır.
Demokratik ülkelerde bireyler bu
sorumluluklarını legal örgütlü yapılar içerisinde yer alarak yaparlar. Bu
örgütlü yapılar bazen siyasal partilerdir; bazen bizim gibi demokratik
mesleki kitle örgütleridir.
Biz de MMO olarak; toplumsal ve
mesleki sorumluluklarımız gereği;
komşularımızla her açıdan iyi ilişkiler içinde olmayı, her ülkenin bağımsızlığının ön koşulsuz bir şekilde
tanınmasını, içişlerine hiçbir şekilde
müdahale edilmemesini savunmaya
devam edeceğiz.
Kürt sorununun şiddetten arınarak
barışçı, eşitlikçi, demokratik koşullarda bir arada yaşam çerçevesine
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yerleşmesi istedik ve her zaman isteyeceğiz.

vunmayı ana ilke olarak benimsedik.
Oda olarak düzenlediğimiz etkinliklerde meslek çıkarları, ülkemizin demokratikleşmesi ve kalkınması için
somut çalışmalar yaptık.

Emperyalizmin ve kapitalizmin sömürü, yağma ve talan düzenini teşhir
ettik, teşhir etmeye devam edeceğiz.

On yıllardır emek vererek büyütülen demokratik mevziimizi; Odamız
ve TMMOB’nin geleneksel cumhuriyetçi, demokratik, laik, yurtsever,
barışçı, eşitlikçi, özgürlükçü, kamutoplum yararı eksenli çizgisini hassasiyetle koruyacak bir şekilde yola
devam ettik.

Rant imparatorluğu ve faşizme karşı
mücadele, savaş ve kaosa karşı inatla demokrasi ve barışı aramak için en
güçlü seçenek, toplumsal muhalefetin birlikte mücadelesidir dedik, demeye devam edeceğiz.
Bunları ve mesleki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmek için,
örgütlülüğümüzü güçlendirici ve
saldırılara karşı birlik içinde hazırlıklı
olmayı, mesleki uygulama ve kamusal hizmet niteliğimizi yükseltmeyi
önümüze koymalı, meslek alanlarımız üzerinden siyaset yapmaya devam etmeliyiz.

Halk, kamu, ülke, meslek-meslektaş yararı ilkesini ana eksen olarak
kabul eden; mesleki ve demokratik
mücadeleyi, birini diğerinin önüne
koymadan bütünlüklü bir şekilde
yürüten çalışma anlayışımızın sürekliliğini sağladık.

Örgütlülüğümüz her açıdan ülke
içindir, halk içindir. Örgütlülüğümüz
başka bir Türkiye, başka bir yaşam,
başka bir dünya için olduğu müddetçe bir anlam ifade edeceğini her
yönüyle içselleştirmeliyiz.

Ülkemizde tahakkümü kurulmak istenen gerici-faşist atmosfere, OHAL
uygulamalarına karşı inadına demokrasi, inadına yaşam demeye devam ettik.
Yarının umudu olan bizler; yaşamı
filizlendirmenin, ülkemize hayat vermenin onurunu, kıvancını taşıdık.

Odamız bu çerçevede;siyasal iktidarların tasarruflarını kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden
geçirerek, mesleki bilimsel teknik
uygulamalara dayanarak ülkenin en
karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri durmamıştır.

TMMOB çatısı altında, Anayasa
referandumunda,Adalet Yürüyüşü
ve tüm demokratik eylemliliklerde
halkımızın direnci ile birleştik.
Oda Yönetim Kurulu olarak,

Bundan sonra da bağımsız tutum ile
örgütsel varlık ve ilkelerimizi koruyan sağduyulu duruşumuzu tam bir
uyum içinde sürdürmek, temel tavrımız olmalıdır.

Tüm çalışmalarımızda yanı başımızda olan ve TMMOB’nin bu güç dönemde boyun eğmez tutumunda
özel bir yeri bulunan Birlik Başkanımız Emin Koramaz’a,

İki dönem arası çalışmalar ve
teşekkür

Bütün çalışmaları birlikte yaptığımız
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize,
İl-İlçe Temsilcilerimize, işyeri temsil-

Oda çalışmalarında, meslek alanında
ülke, kamu ve toplum yararını sa-
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cilerimize, komisyonlarda görev alan
üyelerimize,
Odamızın görünmez kahramanları
olan teknik görevlilerimiz ve Oda çalışanlarına,
Etkinliklerimizin düzenleme, danışma ve yürütme kurullarındaki değerlerimize;
Pek çok Oda Raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen Enerji, Sanayi,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ulaşım ve
Trafik Komisyonları ve Çalışma Gruplarımızın üyelerine,
Mesleki demokratik mücadelemizde
bizlerle omuz omuza, kol kola yürüyen dost örgütlere ve görüşlerimizi halkımıza duyuran değerli basın
emekçilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Görev devri ve teşekkür
Sevgili Dostlar,
Şu an Oda yönetiminde bulunan
bizlerin 1996 yılında göreve gelmesinden sonra Odamız; örgütlülük,
çalışma ilkeleri, yönetmelik-mevzuat, kurumsallaşma, mesleki denetim,
mesleki uygulama, çalışan sayısı, ekonomik düzey ve siyasal-toplumsal
gelişmeler karşısında gösterdiği demokratik duyarlılık gibi birçok alanda
çok büyük gelişmeler kat etmiştir.
Bu süreçte, ülkemizin en önemli
demokratik mevzilerinden biri ve
TMMOB’nin motor gücü olan Odamızda aranızda bulunarak sorumluluk aldığım için mutlu olduğumu
belirtmek istiyorum.
1996 yılında Oda Yönetim Kurulu
üyeliği, 1997 yılında Yönetim Kurulu
Sayman üyeliği, 1997-2010 yıllarında Yönetim Kurulu Sekreter üyeliği;
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2010 Nisan’ından itibaren de Emin
Koramaz’dan devraldığım Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevini bugüne
kadar sürdürdüm.

Odamızın birlikte üretme, birlikte
karar alma ve birlikte yönetme ortamında bana da görev alma fırsatı tanıdığınız için mutluyum, onurluyum.

1996’dan bu yana sorumluluk üstlendiğim Oda örgütlülüğüne anlayış
olarak yerleştirmek, katkıda bulunmak istediklerim; kurumsallaşma,
kolektif çalışma, işyerinde çalışma
barışı, Ülke ve toplum sorunları konusunda emek ve demokrasi güçleriyle birlikte toplumsal muhalefet
örgütü olarak mücadele etmek,
Odamızın temsiliyetinde kurum ve
kuruluşlar nezdinde kurumsal saygınlığımızı tesis etmek ve Oda politikalarının sürekliliğini sağlamak
olmuştur.

Geçmişten bu yana Oda organlarında, kurullarda, komisyonlarda ve
çalışma gruplarında birlikte görev
yaptığım, onlarla bir arada olmaktan
onur duyduğum, her birinden çok
şey öğrendiğim örgütlü üyelerimize
ve değerlerimizi paylaşan Oda çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Bütün görevlerde, birlikte olmaktan
onur duyduğum Çağdaş/Demokrat
Mühendisler ekibinin önerisini ve
desteklerini özellikle belirtmek istiyorum.
Odamıza, mesleğimize, meslektaşlarımıza yönelik saldırıların yoğunlaştığı, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın itibarsızlaştırıldığı bir dönemde;
keyfi, kariyerist, benmerkezci davranış yerine biz olmayı, birbirimize
omuz atmak yerine omuzdaşlıklarımızı çoğaltmayı benimsedim.
Birbirimizin elini tutmaktan asla vazgeçmemek gerektiğine inandım.Bu
uğurda mücadele ettim.
Oda yapısında, süreklilik–yenilenme
ilişkisi içinde görev devrine ve yeni
arkadaşlara yer açmak gerektiğine
samimi olarak inanıyorum.
Benim için başkanlıktan ayrılmanın
zamanıdır. Ama hep aranızda olacağım. Oda ve Şube çalışmalarında,
Odanın makina dairesinde bir nefer
olarak yer almaya devam edeceğim.

Zaman zaman birbirimizle tartıştığımız durumlarda bile, sorumluluk üstlendiğim süreçte bizlere hep destek
olan, Odamızın, halkımızın ve ülkemizin çıkarları için birlikte yürüdüğümüz, şu anda aramızda olan olmayan
tüm dostlara teşekkür ediyorum.
Bütün bunları, içinde yer aldığımız,
bugün temsil ettiğimiz çizginin yakın tarihinin temel özellikleri olarak,
yeni dönemi planlarken yol göstermesi amacıyla dile getirdim.
TMMOB
Makina
Mühendisleri
Odası’nın bilinçli, örgütlü üye topluluğuna, ülkemizin aydınlık yüzlü
güzel insanlarına samimi teşekkürlerimi sunuyorum.
Yeni çalışma dönemimizde Oda ve
TMMOB organlarında görev üstlenecek tüm arkadaşlarımızı yürekten
kutluyorum.
Ben, ülkemde; örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı; demokratik planlama ve denetim fikrinin her alanda savunulduğu;
bilginin toplumsallaşmasının sağlandığı, emekten, doğadan, insandan, toplumdan yana ve geleceğimizin örgütlenmesinde kullanıldığı;
çalışanların geleceklerinden kaygı
duymadığı, iş, işsizlik, yoksulluk kay-

gılarının olmadığı; yolsuzluğun,
usulsüzlüğün olmadığı, yeraltı ve
yerüstü kaynaklarımızın uluslararası
sermayeye peşkeş çekilmediği, kamusal denetim alanlarının özelleştirilmediği, ülkenin sanayileşmesinden vazgeçilmediği; OHAL ve OHAL
uygulamalarının olmadığı, sosyal
devletin hakim kılındığı; tüketici
haklarının korunduğu; çalışanların
söz ve karar sahibi olduğu; insanların birbirine saygı gösterdiği, bizlerin
ve çocuklarımızın geleceklerinden
kaygı duymadığı, insanların özgürce
yaşayacağı bir gelecek ütopyasının
gerçekleşmesi dileğiyle…
Sağ olun var olun.
Yaşasın bağımsız, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü Türkiye ülkümüz.
Yaşasın Makina Mühendisleri Odası
örgütlülüğü.
Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.”
TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın
konuşması ise şu şekildedir:
Konuşmama başlamadan önce, geride bıraktığımız iki yıllık çalışma
dönemi boyunca Oda faaliyetlerinin
başarılı ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan Odamızın yönetim
kuruluna, denetleme ve onur kurulu
üyelerine ve oda faaliyetlerine katkı
veren tüm üye ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
Şube ve temsilciliklerimizden başlayarak bugüne kadar başarılı biçimde
örgütlediğimiz Genel Kurul sürecimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
İki gün boyunca yapılacak tartışmalar, alınacak kararlar ve Oda kurullarına yapılacak seçimlerle bu genel
kurul sürecimizin tarihsel birikimimize ve demokratik değerlerimize
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yakışır biçimde tamamlanacağına
inanıyorum.

çirmek için “Özgür Suriye Ordusu”
mensubu cihatçı yapılarla birlikte
başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı tam
7 ay devam etti. Operasyonda onlarca askerimiz hayatını kaybetti.

Değerli Arkadaşlar,
Geçtiğimiz genel kurulumuzdan bu
yana çok büyük zorluklarla dolu iki
yıl geçirdik.

Sınır ötesi operasyon devam ederken önce HDP Belediyelerine yönelik operasyonlar ve kayyım atamaları, ardından da dokunulmazlıkları
kaldırılan HDP Eş Başkanları ve milletvekillerine yönelik tutuklamalar
gerçekleştirildi.

Başta metropoller olmak üzere ülkenin en doğusundan en batısına
kadar yaşanan bombalı saldırılarda
200’e yakın yurttaşımızı hayatını kaybetti.

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonla çok sayıda gazeteci tutuklandı. Sosyal medyada hükümete
yönelik her eleştiri, gözaltına alınma
sebebi haline getirildi.

Başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe girişimi sırasında, aralarında
TBMM’nin de bulunduğu çok sayıda
askeri ve sivil kurum bombalandı ve
bir gecede 250 yurttaşımız hayatını
kaybetti.

OHAL rejimi altında parlamenter
demokrasinin sonu olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi için referanduma
gidildi. Devletin tüm olanaklarının
iktidar partisi için seferber edildiği
referandumda, sandık usulsüzlükleri
ve hukuk dışı YSK kararları ile şaibeli
bir Evet kararı çıktı.

Darbe girişiminden bir hafta sonra
ilan edilen Olağanüstü Hal rejimiyle, yüzbinlerce kişi görevinden ihraç
edildi, basın yayın organları, sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler kapatıldı.
OHAL’in ilk ayında kendimizi fiili
olarak Suriye Savaşı’nın içerisinde
bulduk. Cerablus ve El-Bab’ı ele ge-

HDP Milletvekillerinin ardından
CHP mensubu bir milletvekilinin

de tutuklanmasıyla, ana muhalefet
partisi lideri tarafından Ankara’dan
İstanbul’a kadar 25 gün süren adalet
yürüyüşü gerçekleştirildi.
AKP’li büyükşehir belediye başkanları zorla görevlerinden istifa ettirildiler.
ABD’de görülen Rıza Sarraf Davası ile Sarraf’ın milletvekillerine ve
banka yöneticilerine rüşvet verdiği
ispatlandı.
Ve nihayet Zeytin Dalı Operasyonu ile
bir kez daha komşu ülke topraklarında askeri operasyon gerçekleştirildi.
Kaba hatlarıyla aktardığım bütün bu
gelişmeler iki yıl gibi kısa bir sürede
gerçekleşti. Bu süre boyunca AKP,
Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok
sayarak, parlamentoyu askıya alarak,
yargı organlarını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik
yaşamı kriminalize ederek, toplumu
saflaştırarak halkı şiddet ve korku ile
sindirdi. Geçtiğimiz bu iki yıl, demokrasi tarihimizin en karanlık dönemlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir.
Değerli Arkadaşlar,
15 yıldır tek başına iktidarda bulunan
AKP hükümeti, bunca yıl boyunca
topluma ne vaat ettiyse, şimdi tam
tersini yaşatmaktadır.
Güneydoğu’da OHAL’i kaldırmakla
övündüler, OHAL’i tüm Türkiye’ye
yaydılar.
Kürt sorununda çözüm ve barış vaat
ettiler, çözümsüzlüğü derinleştirdiler.
Ülkede birlik ve beraberlik vaat ettiler, toplumsal kutuplaşmayı artırdılar.
Komşularla sıfır sorun vaat ettiler,
sorun yaşamadığımız bir tek komşu
bırakmadılar.
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Ekonomide istikrar vaat ettiler, krizden
önümüzü göremez hale getirdiler.
Reel sektörün canlandırılmasını vaat
ettiler, sanayiyi bitirme noktasına
getirdiler.
Ülkenin dış borçlarını bitirmeyi vaat
ettiler, ülkeyi dış borç bulamaz hale
getirdiler.
Koalisyonlar dönemini bitirmeyi
vaat ettiler, daha seçimler gelmeden
fiili bir koalisyon düzeni kurdular.
Sevgili Arkadaşlar,
15 yıllık AKP iktidarı döneminde geldiğimiz bu nokta kelimenin gerçek
anlamıyla toplumsal bir trajedidir ve
bu trajedinin sorumlusu AKP hükümetidir.
Bu trajedinin sorumlusu, AKP’nin
üretim yerine ranta, sanayileşme
yerine özelleştirmeye, toplumsal
kalkınma yerine bireysel köşe dönmeciliğe dayalı neoliberal ekonomi
politikalarıdır.
Sadece ekonomide değil, toplumsal yaşamın her alanında çöküşe
yol açan bu politikaların hedefinde
şimdi de şeker fabrikalarımız bulunmaktadır. Cumhuriyetin en elverişsiz
koşullarında büyük yokluklar içinde
kurulan, kurulduğu bölgedeki kentlerin gelişimini sağlayan, ekonomik
değerini aşan toplumsal getirileri
olan 14 şeker fabrikamız özelleştirme kapsamına alınmıştır.
Bizler biliyoruz ki, 1980’li yıllardan
itibaren birbiri ardına yapılan özelleştirmeler bu ülkeye işsizlik, yoksulluk, hayata pahalılığından başka bir
şey getirmedi.
“Verimsizlik”, “zarar eden KİT’leri elden çıkartma” ve “devletin sırtındaki

kamburdan kurtulma” söylemiyle
yapılan özelleştirmeler, sermaye kesimlerinin kasalarını doldururken
halkı daha da yoksullaştırdı.

Bizler üreten, sanayileşen, kalkınan
bir Türkiye için kamu girişimciliğini
savunmaya, kamusal varlıklarımı korumaya devam edeceğiz!

Ülke tarımı, ülke sanayisi bitirildi.
Mühendislik alt yapımız, üretim yeteneğimiz aşındırıldı.

Sevgili Arkadaşlar,

Oysa bu alanlar, tüm gelişmiş kapitalist ülkelerde kamusal bir anlayışla
ele alınmaktadır.
Özellikle küresel krizle birlikte bu
devletler, ülke tarımını, ülke sanayisini ve iç pazarı geliştirici kamusal
önlem ve teşvikleri artırmışlardır.
Bizlere özelleştirme ve serbestleştirme konularında yön ve yol haritası
sunan, sadece krizlerini ve savaşlarını transfer edip ülke kaynaklarımızı
kendi sömürülerine açan emperyalist güçlerin bu yöneliminden mutlaka dersler çıkarılması gerekir.
Ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi,
halkımıza insanca yasam koşullarının
sağlanması ve toplumsal gönencin
artırılması için tarımsal değerler dahil
tüm zenginliklerimize toplumcu bir
bakış açısıyla yaklaşmak zorundayız.
Halkın ortak varlıklarının çok uluslu
şirketlere, sermaye tekellerine satılmasına, tarımsal üretimin bitirilmesine, sanayi tesislerimizin bir bir
kapatılmasına, uluslararası tekellerin
insan sağlığını hiçe sayan ürünleriyle
geleceğimizin karartılmasına kayıtsız kalınamaz
Tüm olumsuz koşullara, iktidarın,
rant ve çıkar çevrelerinin tüm saldırılarına karşın yapmış olduğu onlarca
kongre, sempozyum ve raporlarla
bu hususun altını tekrar tekrar çizen
Makina Mühendisleri Odamızı yürekten kutluyorum.

TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık
çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele etmek ve AKP’nin
yıkım politikalarına karşı ülkemizi,
mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmakla geçti.
Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda
bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu
mücadele, siyasal iktidarın topyekûn
saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de emek ve demokrasi güçlerine büyük bir umut
kaynağı oldu.
İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde
TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa,
laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15
Temmuz Darbe Girişimine nasıl karşı
çıktıysak, AKP’nin darbe bahanesiyle
yürürlüğe koyduğu sivil darbesine
de aynı kararlılıkla karşı çıktık.
Güçler ayrılığını ortadan kaldırarak
tek adam rejimini fiilen uygulamaya
geçiren OHAL Rejimine karşı emek
ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve
kampanyalar gerçekleştirdik.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle
haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının işlerine geri dönmeleri
için girişimlerde bulunduk.
Hukuk devleti anlayışını yok eden,
halk iradesini yok sayan KHK’lerin iptal edilmesi için mücadele ettik.
Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyeleri-
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mize mesleki, ekonomik ve sosyal
alanlarda sahip çıkma mücadelesi
verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin
toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret
gösterdik.

pımızı ortadan kaldırmak için farklı
çabalar içine giriyorlar.
Kamusal yetkilerimizi buduyorlar.
Oda gelirlerimizi düşürüyorlar. Torba
yasalar ile kuruluş kanunumuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle susturulmak, parçalanmak ve bertaraf
edilmek isteniyoruz

Bu dönem boyunca, Odalarımızın
ve İl Koordinasyon Kurullarımızın
düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı
sıra TMMOB bünyesinde merkezi
olarak gerçekleştirdiğimiz Bilirkişilik Çalıştayı, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kongresi, Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, Enerji
Sempozyumu ve Eğitim Sempozyumu etkinliklerimiz gerçekleştirildi.

Bunun yöntemi kimi zaman Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kurulu Raporu oluyor, kimi zaman
yönetmelik değişikliği, kimi zaman
da bakanlıkların İdari ve Mali Denetlemesi oluyor.
Biliyorsunuz en son olarak da yetirince “yerli ve milli” duruş sergilemedikleri için Mesleki Birliklerin isimlerinin ve yasalarının değiştirilmesi için
hummalı bir çalışmaya giriştiler.

Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin
değerleri ve birikimi toplumun tüm
kesimleriyle paylaşılırken, meslek
alanlarımızdaki teknik gelişmeler
üyelerimize aktarıldı.

Daha dün uluslararası gıda tekelleri
istiyor diye bu ülkenin öz kaynaklarıyla kurulan şeker fabrikalarını
satışa çıkartmışlarken hangi “yerli
ve milli” duruştan bahsediyorlar?
AKP’nin derdi ne yerlilikle ne de millilikledir. AKP’nin derdi, birliğimizin
kamusal statüsü ve toplumcu mücadele anlayışıdır.

Yine bu dönem boyunca açtığımız
davalar ve yürüttüğümüz hukuki
mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar
kazandık.
Üyelerimizin haklarını koruma ve
teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli
kazanımlar elde ettik.

Bizlere Anayasayla verilen görev,
meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını
koruma görevimiz yanı sıra mesleğimizin kamu çıkarları yani toplum çıkarları doğrultusunda uygulanması
için çalışmalar yürütmektir.

Halen birliğimizin taraf olduğu
200’ün üzerinde dava hukuk birimimiz tarafından takip edilmektedir.

Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni, anayasa ve yasanın
bize verdiği bu görevleri hakkıyla yerine getirmemizdir. Toplumsal olanı
koruma yolundaki inadımız ve gayretimizdir.

Değerli Arkadaşlar,
Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle iktidarın çok yönlü
saldırılarıyla karşı karşıya kalıyoruz.
Her fırsatta, birliğimizin kamusal statüsünü aşındırmak, mesleki etkinliklerimizi sınırlandırmak ve özerk ya-
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larımızın satılmasına, ülke tarımının
bitirilmesine karşı kamusallığı savunmamızdır.
Gerici, muhafazakar uygulamalar
karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşizan, baskıcı,
ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği,
özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.
AKP demokratik seçimlerle ele geçiremediği her kurumu iftiralarla
karalamayı ve baskılarla sindirmeyi
gelenek haline getirmiştir. Üyeler
nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukarıdan aşağı
operasyonlarla ilerici meslek örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.
Değerli Arkadaşlar,
Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür baskıcı girişimlerin
oluşturacağı açıktır. TMMOB’nin 64
yıllık mücadele tarihinde benzerine
az rastlanan bu saldırılara karşı, daha
sık saf tutmamız gereken günlerden
geçiyoruz. Böylesi günlerde dayanışma daha da önem kazanıyor. Bu
yüzden bu toplantılarımızın hem
örgütümüze yönelik saldırıları püskürtmek, hem de ülkemizin geleceğine yönelik direnç haritasını ortaya
çıkarmak için önemli olduğunu düşünüyorum.
Biliyorum ki, bu baskılar TMMOB’yi
yıldıramayacaktır. Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz
değerlerden asla geri adım atmayacağız. İlerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesi
izin vermeyeceğiz!

23
Sözlerime son vermeden önce buradan özel bir teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürüm 22 yıldır oda
faaliyetlerinin her aşamasında büyük bir gayret ve üretkenlikle görev
yapan ve son dört dönemdir Oda
Başkanlığı görevini başarıyla yerine
getiren Başkanımız Ali Ekber Çakar’a
ve onun şahsında Oda faaliyetlerine
gönül vermiş tüm değerlerimize.
Ali’nin de belirttiği üzere burası bir
okul. Birlikte öğrenme okulu. Eşit,
özgür, bilimin ve demokrasinin egemen olduğu bir ülke için aklımızı bilgimizi emeğimizi birleştirdiğimiz bir
okul.
Ben 20 yılı aşkın birlikteliğimizde ve
mesleki demokratik mücadelemizde Ali Ekber’den çok şey öğrendim.
Ali Ekber benim ve birçoğumuz için

sadece bir mesai arkadaşı değil aynı
zamanda bir dost, bir mücadele arkadaşı, Odanın bugünlere getirilmesinde kolektif üretimin temel taşlarından birisi oldu.
Ali ve bu dönem kurullarda görev
almayacak tüm arkadaşlarımın Oda
çalışmalarından
kopmayacağını,
Odamızın mutfağında aynı gayret ve
özveriyle çalışmaya devam edeceğini, birikimlerini örgütümüzün hizmetine sunmaya devam edeceğini
biliyorum.
Bu nedenle veda etmiyorum, bu
daha başlangıç, mücadeleye devam
diyorum.
Yarın gerçekleştirilecek seçimlerde
yeni seçilecek arkadaşlarımızın da
aynı coşku ve özveriyle çalışacaklarına tüm kalbimle inanıyorum.

Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin
içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en
ufak bir tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla kucaklıyorum.
Teoman Öztürk’lerin, Suat Sezai Gürü’lerin ve bu dönem yitirdiğimiz
sevgili Hasan Akalın’ların şahsında
Oda ve TMMOB çalışmalarında emeği geçmiş tüm değerlerimizi özlem
ve saygıyla anıyorum.
Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize,
üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi dileğiyle hepimize kolaylıklar
diliyorum.”
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MMO 47. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇLARI VE SONUÇ BİLDİRİSİ
AÇIKLANDI
GENEL KURUL SONUÇLARI

T

MMOB Makina Mühendisleri
Odası’nın (MMO) 47. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri, 24-25 Mart
2018 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.
24 Mart’ta Kocatepe Kültür Merkezinde yapılan genel kurulun seçimleri 25 Mart’ta Oda merkez binasında yapıldı. 108 bin 400 üye içinde
her yüz üyeyi bir delegenin temsil
ettiği genel kurul seçimleri bine yakın delegenin katılımıyla yapıldı.

Demokrat
Mühendisler
Yunus Yener
Başkanlığında
yeniden görev
başında

Genel kurulda Odanın 47. dönem
yönetim, onur ve denetleme ku-
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rulları ile MMO’yu TMMOB genel
kurulu, yönetim kurulu, yüksek
onur ve denetleme kurullarında
temsil edecek 100 delege, blok liste olarak seçimlere giren Demokrat
Mühendisler’den oluştu.
Seçimler sonucunda, Oda Yönetim
Kurulu asıl üyeliklerine Yunus Yener,
Abdullah Selçuk Soylu, Elif Öztürk,
Bedri Tekin, Harun Erpolat, İsmail
Odabaşı, Yılmaz Yıldırım, yedek üyeliklere Haydar Şahin, Haydar Dirik,
Serap Özpolat Çete, Vedat İrşi, Özgür
Demirtaş, Pınar Uraz, Fatma Dilek
Öznur,   MMO’yu TMMOB Yönetim

25
Kurulunda temsil etmek üzere şu
anki TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, Tevfik Peker, Hüseyin
Atıcı,  TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na
Salim Melih Şahin, TMMOB Denetleme Kurulu’na İlter Çelik,MMO Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Erdal
Taş, Satılmış Göktaş, Hüseyin Kaya,
Osman Çakıl, Fikret Çaral, Kahraman
Dağdeviren, Muharrem Tanju Sarıca,
Haydar Sancar, Mustafa Varel, Oğuz
Kepez, Orhan Tevfik Okuducu, Aydın
Güçkıran, Ahmet İlbaşı, Levent Tanrısever, Gürsel Yayla, yedek üyeliklere
Hüseyin Kalantar, Alaaddin Eksin,
Taşkın Koçak, Güner Mutlu, Nihat
Çapoğlu, Servet Tetik, Süleyman Noyan, İbrahim Özçakır, Ali Aluç, Saadet
Sayın, Ezgi Kılıç, Muharrem Üşümüş,
Gültekin Keskin, Mahmut Köse, Adil
Kesten,MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine İbrahim Mart, İbrahim Semih
Oktay, Başar Küçükparmak, Zafer
Güzey, Ünal Özmural, yedek üyeliklere Mehmet Selçuk Göndermez,
Nergiz Bilgin, Rıza Erhan Kutlu, Gafur
Onur, Naci Erçolak seçildiler.
Oda Yönetim Kurulu görev dağılımı
ilk toplantısında ise Yönetim Kurulu
Başkanlığına Yunus Yener, Sekreterliğine Elif Öztürk ve Saymanlığına ise
Bedri Tekin getirildi. Harun Erpolat,
İsmail Odabaşı, Yılmaz Yıldırım, Haydar Şahin, Haydar Dirik, Serap Özpolat Çete, Vedat İrşi, Özgür Demirtaş,
Pınar Uraz Fatma Dilek Öznur ise
üyeliğe seçildi.

liği, mesleki denetim büroları, uygulamalı eğitim merkezileri, meslek içi
eğitim merkezleri; akredite muayene, personel belgelendirme, deney
ve kalibrasyon laboratuarı kuruluşları ve işyeri temsilcilikleri ile büyük
bir örgütlüğe sahip olan Odamızın
47. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki
sonuç bildirisini örgütümüze ve kamuoyuna sunar.
Bilindiği üzere bu iktidar döneminde
sanayi, tarım, enerji, ulaşım, sağlık,
eğitim, yerel yönetim vb. kamusal
hizmetler serbestleştirme-özelleştirmelere tabi tutulmuş; bariz bir sanayisizleşme süreci yaşanmış ve ülkemiz rant cenneti haline getirilmiştir.
Kamusal üretim, hizmet ve denetim
fonksiyonlarının tasfiyesi ile birlikte;
kamu idari yapısı ve personel rejimi, neoliberal ve totaliter bir içerikle
kökten bir şekilde değiştirilmiştir.
Türkiye ekonomisi geçirdiği dönüşümler sonucu bugün; üretim, yatırım, tasarruf, istihdam, dış talep
bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin serbestliği, aşırı borçlanma ve rant yağması ile hayli kırılgan
bir yapıdadır. Büyük dış borç yükü

ve toplumsal gereksinimlere yönelik
olmayan “büyük/çılgın projeler”in
kaynak ihtiyacı için, kamusal kaynak
ve varlıkların Varlık Fonu’nda toplanması ve gizlice ipotek edilebilmesi
bile söz konusudur.
Bu politikalara paralel olarak sendikal alan zayıflatılmış, güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaştırılmış, kıdem tazminatlarına el atılmış, birçok
emek düşmanı uygulama ve yoksulluk, ülkemizi sarmıştır.
Geçen yılki Anayasa referandumu ile
de parlamenter temsili demokrasi,
sosyal hukuk devleti, laiklik, temel
insan hakları ve siyasal özgürlüklerin
rafa kaldırılmasının önü tamamen
açılmıştır.
Şimdi de iktidardan düşmemek
için, sonucun önceden belli olacağı seçimlere yönelik uyum yasaları,
mevzuat değişiklikleri yapılmakta;
toplumsal muhalefetin bütün kanatlarına saldırılmakta; milliyetçi-ümmetçi bir cepheleşme siyaseti ile toplum, siyasal, etnik, dinsel-mezhepsel
düşmanlıklara, demokrasi düşmanı
bir zemine yönlendirilmektedir.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
(MMO) 47. Olağan Genel Kurulu, 24
Mart 2018 tarihinde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde 850 delegenin katılımıyla gerçekleşmiştir. 108
bin 400 üyesi, 28 bin 779 öğrenci
üyesi, 18 Şube, 55 il, 43 ilçe temsilci-
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ABD emperyalizminin icazetiyle, 28
Şubat ve 2001 krizlerinin sunduğu
avantajlarla iktidara gelen ve uzunca
bir süre Fethullah Gülen cemaatiyle koalisyon halinde olan iktidarın
“demokrasi tramvayından” nasıl indiğini, ülkemizin 15 Temmuz darbesine nasıl getirildiğini; 15 Temmuz
darbesi fırsat bilinerek ilan edilen
OHAL ile anayasal düzenin nasıl tamamıyla askıya alındığını, TBMM’nin
yok sayılarak KHK’ler ile ülkenin nasıl
yönetildiğini; başta akademisyenler ve kamu emekçileri olmak üzere
birçok meslektaşımızın hukuksuz bir
şekilde görevlerinden nasıl uzaklaştırıldığını; iktidarının devamını savaş
ve kaosta gören anlayışın Kürt sorununu “çözüm ve barış” söylemi ile
bugüne kadar nasıl yönlendirdiğini;
kadınlara yönelik şiddet ve cinayetler ile iş cinayetlerinin nasıl arttığını;
Türk-İslam sentezci, totaliter-faşist
bir rotaya nasıl oturduğunu hep birlikte gördük.

riye topraklarına müdahale etmesi
Türkiye halklarının birlikte yaşama
iradesine yapılmış bir darbedir. Barış içinde birlikte yaşaması gereken
halkların arasına düşmanlık tohumları ekilmektedir. İç ve dış politika,
toplumsal muhalefete kapatılmaya
çalışılmakta; her şey iktidarın sürekliliğini sağlamaya, seçim ve faşizmin
kurumsallaşması hesaplarına bağlanmaktadır.
Bu olumsuzluklara muhalefet edenler ile TMMOB ve Odalarımız; mevzuat düzenlemeleri ve her türlü
antidemokratik uygulama ile uzun
bir süredir tasfiye edilmeye çalışılmaktadır.
Burada görülmesi gereken; demokrasiyi, sosyal hukuk devletini ve
laikliği yok etme çabaları ile kamu
yönetimini, ülke imarını, yapı, kent,
ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, enerji,
maden, su, çevre ve koruma alanları
ile TMMOB ve diğer meslek birliklerinin mevzuatını yeniden düzenlemeye yönelik adımların iç içe geçmiş
olduğudur. Mühendislik eğitimi ve
uygulamalarının niteliksizleştirilmesi ile mühendis işsizliği arasında da
bağlantılar bulunmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen ekonomik-siyasi-ide-

Ülkemiz dış politika alanında,
Suriye’ye yönelik emperyalist müdahalelerin de yönlendirmesiyle ve
iç siyaset-seçim hesapları ile savaş
bataklığına her geçen gün daha
fazla saplanmaktadır. İktidarın ÖSO
gibi cihatçı çeteler ile beraber Su-

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



NİSAN 2018



www.mmo.org.tr

olojik-kültürel-toplumsal dönüşümler ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının dönüştürülmesi arasında açık bir şekilde yapısal
bağlantılar bulunmaktadır.
Ancak belirtmek isteriz ki; MMO 47.
Olağan Genel Kurulu, kamusal mesleki sorumlulukları yerine getirmek,
meslek ve meslektaş yararları ile
demokratik mevzilerimizi korumak,
özelleştirilen tüm kamusal hizmetlerin tekrar kamu eliyle ve toplum
çıkarlarını gözeten bir anlayışla verilmesini sağlamak, Oda-TMMOB çizgisini sürdürerek geleceğe taşımak
için kararlılıkla mücadele etmede
tam bir görüş birliği içindedir.
Odamız, yeni çalışma döneminde,
yukarıda sıralanan sorunların köklü
bir tarzda aşılması ve insanca başka bir yaşam, başka bir Türkiye için;
eşitlikçi, özgürlükçü, barış içinde,
demokratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam bağımsız bir Türkiye için
bütün yurtsever, demokrat, devrimci
güçler ile birlikte mücadeleye kararlılıkla devam edecektir. 
Yaşasın MMO Örgütlülüğü!
Yaşasın TMMOB!
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
47. OLAĞAN GENEL KURULU

SANAYİ ANALİZLERİ

27

TÜRKİYE’NİN DIŞ YATIRIMLARI VE SANAYİ (36)1
Mustafa Sönmez2

Doğrudan yatırım biçimindeki sermaye ihracı, küresel kapitalizmin
bir gerçeği olarak tüm dünyada
artmaktadır. Türkiye, doğrudan yabancı yatırım çekmeye çalışırken
farklı saiklerle doğrudan yatırımlarda da bulunmaktadır. Benzeri ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’nin
hem dış sermaye çekmede hem
de dışarıya yatırımda, küresel kapitalizm ile bütünleşmenin arka
sıralarında olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin dışa yatırım stokunun
2008 sonrası hızlandığı, bu yıl yaklaşık 18 milyar dolar olan dış yatırımların düzenli artışlarla 2016’da
31 milyar doları bulduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’nin dışa yatırımlarının dörtte üçünden fazlası
Avrupa’ya olmaktadır. Dışa yapılan
yatırımların yüzde 68’i finansla ilgilidir. Sanayi kesiminin dış yatırımları yüzde 15’te kalmaktadır. Bunlar
arasında Arçelik, Şişecam, Anadolu
Efes, Ülker, TPAO, Tosyalı Demir Çelik yatırımları öne çıkmaktadır.
Türkiye’nin doğrudan yatırımdan
çok, dünya sermayesi ile borç para
ve dış ticaret üstünden bütünleşmesi daha ön sıradadır.
1
2

Türkiye’nin dış yatırımlarında finans sektörü üçte ikinin üstünde
bir payla ön sıralardadır. Bankalar,
çoğunlukla Avrupa’da şube açarak
kredi bulma, dış ticaret işlemlerine
aracılık etmek için dış yatırımlarda
öncü olmuşlardır. İmalat sanayisi
dahil olmak üzere sanayinin toplam dış yatırımlarda payı yüzde
15’te kalmaktadır. Dışa yatırım yapan sanayi firmalarının, sektörlerinde öne çıkan ve iç pazarı artık
yeterli görmeyen firmalar olması
dikkat çekerken, yatırım yapılan
ülkelerin bakir pazarları, ucuz işgücü, ucuz hammadde ve ucuz enerji
fiyatlarının da yatırımları cezbettiği
söylenmelidir.
Sanayi dışında başta dış taahhüt,
havaalanı işletmeciliği ve iletişim
alanlarında da Türkiye kökenli firmaların dış yatırımları kendilerinden söz ettirmektedir.
Dışa yatırım, küresel kapitalizmin bir gerçeği olmakla birlikte,
Türkiye’de cılız, sistemsiz ve çok
farklı saiklerle yapılmaktadır. Son
yıllarda dışa yatırım kararlarında,
ülkedeki kayırmacı, hukuksuz rejim
icraatları da etkili olmaya başlamış-

tır. AKP rejiminin toplumu kutuplaştırıcı icraatı firmalar dünyasına
da yansımıştır. Kamu ihalelerinde
korunan, kayırılan kesimlerle iktidarın ilişkileri iyice ortaya çıkınca
ve birçok firma rejim tarafından
biata zorlanınca, firmalar için muhtelif coğrafyalar da yatırım yeri seçmede alternatifler arasına girmiştir.
Yoğun işsizlik yaşayan Türkiye’nin
yatırıma ihtiyacı varken firmaların
yatırım yeri olarak yurtdışını seçmeleri, firmalar açısından anlaşılır
bulunsa da ülkedeki iş bekleyen
kitleler açısından olumsuzdur. Ayrıca, yatırımlardan yararlanan yan
sanayiden ileri-geri bağlantılı alt
sektörlere, tedarikçilere kadar bir
dizi kesim açısından da yatırımların dışa akmasının negatif etkileri
hatırlanmalıdır.
Özellikle ülkedeki politik iticiliğin,
artan risklerin etkisiyle verilmiş
yurtdışı yatırım kararlarından cayılması için, ülkede OHAL uygulamasının hızla kaldırılması, demokratik
normların hakim kılındığı bir parlamenter düzene, hukuk devletine
yeniden dönülmesi şarttır. 

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 36 ve 37'nin tam metinlerine http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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SANAYİDE KADIN: AZ İŞ, ÇOK SÖMÜRÜ (371)
Türkiye’de özellikle son yıllarda hızlanan dış kaynağa bağımlı büyüme
süreci, kırdan kente göçü hızlandırdığı gibi, kentlerde işgücüne kadın
katılımını da artırmıştır. 2008’de 15
yaş üstü kadınlardan işgücü piyasasına çıkanların oranı yüzde 24,5 ile çok
geri düzeydeydi. İzleyen yıllarda kadınlar hızla işgücü piyasasına çıktılar,
2012’de bu oran yüzde 30’u buldu.
2017’ye gelindiğinde ise kadınların
yüzde 34’e yakının işgücü piyasasına
çıktıkları görülebiliyor. 10 yıl içinde 9
puana yakın bu artış, dikkat çekicidir.
Kadın çalışanın tarım dışındaki sayısının 2004-2017 arası 13 yılda 2,5
milyondan 6,5 milyona çıkarak 4
milyon artması ya da 13 yılda yüzde
160 oranında çoğalması, kadının bağımsızlaşması anlamında da önemli
bir gelişmedir. Hem de kadını evde,
ücretsiz aile emeği olarak tutmak isteyen AKP rejiminin tüm operasyonlarına, aldığı özendirici ve zorlayıcı
önlemlere rağmen.

Daha çok kayıt dışı istihdamın olduğu ve niteliksiz emek isteyen işyerlerinde iş-aş olanağı bulabilen kadınlar,
toplam istihdamdaki yerlerini niceliksel olarak artırmış görünseler de
nitelikli bir katılım henüz söz konusu
değildir.

NİSAN 2018

İmalat sanayisinde (kayıtlı) ücretli kadın sayısı artış halinde olmakla birlikte, özellikle hizmetler sektöründeki
artış temposunun gerisinde kalmaktadır. Bir başka deyişle, sanayisizleşme illetiyle, sektörün, genelde istihdam yaratma yeteneği zayıflamıştır
ve kadınlara iş yaratmada da fazla
ümit vermemektedir.

İşgücüne katılım, iş bulma, işyeri hiyerarşisinde ayrımcılığa uğramanın
yanı sıra, bekleneceği gibi, kadınların
ücreti, erkeklerinkinden genellikle
düşük seyretmektedir. Kadınların kazançları, erkeklerinkinin ancak yüzde
83’ü düzeyinde kalmaktadır. Erkeğe
100 ödeniyorsa, kadına 83 ödenmektedir. Bu fark, bu eşitsizlik, bazı
alt sektörlerde artmaktadır. Örneğin
rafineride 100’e 68’e, tütün-sigara
işyerlerinde 100’e 73’e, makine ve
kimya sanayilerinde 100’e 77’ye varmaktadır.

İmalat sanayisinde kayıtlı kadın ücretli sayısı 893 bini bularak, imalat
sanayisindeki toplam ücretlilerin
ancak yüzde 24,3’üne ulaşmıştır.
Gıda, giyim ve tekstil sektörleri, toplam ücretli kadın istihdamının yüzde
57’sini bulmaktadır ve çoğunlukla
kalifiye emek istemeyen, düşük ücretli bu dallar, kadınların sınırlı da

Dışa bağımlı büyüme süreci, sanayileşmeden çok, inşaat ve hizmet
odaklı geliştiği için sanayide kadına



olsa iş bulabildikleri sektörler olarak
öne çıkmaktadır. Türkiye’de iş sahibi
nüfusun yüzde 5’i yönetici olarak iş
sürecinde yer almaktadır. Çalışanların yüzde 31’ini oluşturan kadınlar,
yönetici pozisyonunda olanların ancak yüzde 14’ünü oluşturmaktadırlar.
Yani yöneticilerin yüzde 86’sı erkeklerden oluşmaktadır. Teknisyen pozisyonunda da kadınlar dörtte birlik
bir yer kaplamaktadırlar.

SGK verilerine göre, 2010’da 590
bine yaklaşan kadın ücretli istihdamı, 2017’ye gelindiğinde 893 bine
kadar çıktı. Bu, 7 yılda yüzde 51 artış
demektir. Son 7 yılda imalat sanayisinde 303 bin yeni iş, kadınlar için
açılırken, ekonominin genelinde kadınlara 1 milyon 656 bin yeni iş yaratıldığı dikkate alındığında, imalat
sanayisinden kadına çok az iş çıktığı
söylenebilir. Son 7 yılda kadınlara
yaratılan güvenceli işlerden ancak
yüzde 18’i imalat sanayisinde söz konusu olabilmiştir.

Kadın istihdamının sektörlerdeki
dağılımına bakıldığında tarımın payının gerilediğini, tarım dışı payının
da hızla arttığını, ama daha çok da
hizmetler sektöründe kadının kendisine istihdam olanağı bulduğunu
görmekteyiz.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel

istihdam imkanları da sınırlı ölçüde
yaşanmıştır. Kadın, daha çok giyim,
gıda, tekstil gibi nitelikli emek gerektirmeyen sektörlerde ağırlıkla istihdam edilmiş, üretim hiyerarşisinde
daha çok yönetilen ve karar süreçlerinin dışında tutulan bir pozisyona sıkıştırılmıştır. Kadın çalışanların çoğunun, cinsiyet ayrımcılığına uğrayarak
ücretleri de erkek ücretlilerin gerisinde tutulmuştur.
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Türkiye, geleneksel olarak toplumsal
cinsiyet eşitsizliklerinin güçlü olduğu
bir ülkedir. Bu eşitsizliklerin azaltılabilmesi için kadınların işgücüne katılımları ve istihdamları teşvik edilmelidir. Ama bunun yanı sıra yaratılan
işlerin sosyal güvenlik ve iş yasaları
kapsamında olması sağlanmalıdır.
Erkekler kadar kadın çalışanların da
temel örgütlenme haklarını kullanmaları önündeki her tür engel kaldırılmalıdır. Kadın çalışanların eşit değerdeki işlerine eşit ücret ödenmesi
gerekir.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve temel
işçi haklarının korunmasını gözeten
politikalara daha çok odaklanmak
gerekir.

BASIN AÇIKLAMASI
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BÜYÜME NİCELİKSELDİR, İSTİHDAMSIZ VE
SANAYİDEN UZAKTIR
T

ürkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl hayata
geçirilen yeni milli gelir hesaplarına göre
2017 yılında yüzde 7,4 oranında büyümüştür.
Öncelikle altını çizmek isteriz ki, güvenilirlik
sorunları içeren yeni milli serinin eski seri ile
bağı kopartılmış, iktisadi bir karşılaştırma olanağı ortadan kalkmıştır.

Oda Başkanı
Yunus Yener,
büyüme
üzerine
30 Mart
2018
tarihinde
yazılı bir
açıklama
yaptı.

Ülkemizin 2017 yılını yüzde 7,4’lük bir büyümenin yanında, yüzde 12’ye yakın enflasyon
ve yüzde 11’e yakın işsizlik ile kapatması, öncelikle söz konusu “büyüme”nin istihdam ve
refah yaratmayan yanına dikkat çekmektedir.
Bu büyümenin sanayinin belkemiği olan
imalat sanayiine yansımadığı da ortadadır.
Ekonomi, 2016 yılında yüzde 3,2’lik büyümeden 2017 yılında yüzde 7,4’e tırmanırken,
imalat sanayi istihdamı ve kapasite kullanımı yerinde saymıştır. Sanayide 2016’ya göre
2017’deki artış yüzde 1,6 ile sınırlı kalırken,
imalat sanayiinde yüzde 1 gibi oldukça sınırlı
kalan bir artış ancak sağlanabilmiş; resmi işsizlik oranı da yüzde 11'de kalıcı hale gelmiştir. Tarım dışı işsizlik yüzde 13, genç işsizliği
ise yüzde 21'i bulmuştur.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranında ise
2016’ya göre 2017’de 1 puanlık artış gerçekleşmiştir. Bu artış, GSYH artışı ile karşılaştırıldığında, büyüme oranının kapasite kullanım
oranlarına yansımadığı görülmektedir. 2018
Mart ayı verisine göre kapasite kullanım oranı
2016 yılının da gerisinde kalarak iki puan birden düşmesi ve yüzde 77’lere gelmesi, aynı
zamanda sanayide kan kaybının devam ettiğini göstermektedir.
Tüm bu veriler, büyümeye sanayi ve istihdamın eşlik etmediğini ortaya koymaktadır.

Son günlerde dış dünyadaki gelişmelerin de
etkisiyle, Türk Lirası hızlanan bir tempo ile
değer kaybetmeye başlamış ve dışa bağımlılığın bir sonucu olarak birçok olumsuzluğu
da beraberinde getirmiştir. Olumsuzlukların
başında sanayide yükselen maliyetler yer
almaktadır. Sanayicinin ürettiği ürünlerdeki
fiyat artışlarının, yani Yİ-ÜFE’nin 2016 yılında
yüzde 9,94’ten 2017’de yüzde 15,47’ye sıçraması, bunun bir göstergesidir.
Parlak büyümenin arka yüzünde bir dizi kırılganlığı besleyici öğenin olduğu, bugün artık
daha net görülmektedir. İktidarın kefaletiyle
açılan kredi musluklarının ortaya çıkardığı iç
talep desteğiyle gerçekleşen büyüme, beraberinde 47 milyar doları bulan bir cari açık
yaratmış ve cari açık/GSYİH oranı yüzde 6'yı
bulmuştur. Büyüme telaşıyla kamuda verilen
bütçe açıkları, sermayeye sağlanan teşvikler
nedeniyle azalan kamu gelirleri, cari açığın
yanı sıra kamu açığını da ortaya çıkarmış ve
böylece ekonomi, hızlı bir biçimde “çifte açık”
tehlikesi ile yüz yüze kalmıştır.
Yanlış yönetilen Türkiye ekonomisi, geçici
parıltılara kurban edilerek daha zor bir darboğaza sürüklenmektedir. Sanayide yapısal sorunlar ağırlaşmış, işsizlik ve enflasyon çift hanelerde kalıcı hale gelmişken, yüzde 7,4’lük
büyüme oranı başarı değil, acil olarak ele alınması gereken bir çarpıklığı yansıtmaktadır.
Bu durumu aşmak, sadece niceliksel büyüme
sorununa endekslenmekten vazgeçip, sanayi
ve istihdamı merkezine alan, toplumsal refahı
hedefleyen kalkınmacı bir büyüme anlayışı
ile mümkündür.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Başkanı
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA
ÜLKEMİZDE YAPILMASI GEREKEN ÇOK
ŞEY VAR
28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve
Güvenliği Günü dolayısıyla belirtmek isteriz, işçi sağlığı ve iş
güvenliği (İSG) alanında ülkemizde atılması gereken birçok
adım bulunmaktadır. İş kazaları
sonucu toplu ölümlerin artması
nedeniyle 2012 yılında çıkarılan
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasası da bir çözüm olmamıştır.
Yasa ilk gündeme geldiğinde ve
üzerinde değişiklikler yapılması
sırasında iş kazaları ve meslek
hastalıklarının bu yasa ve mevzuat ile önlenemeyeceğini hep
söyledik. Ayrıca yasa ile birlikte
iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin yönetmelikler defalarca
değiştirildi ancak kazalar ve iş ci-

Oda Yönetim
Kurulu Başkanı
Yunus Yener,
28 Nisan Dünya
İşçi Sağlığı
ve Güvenliği
Günü nedeniyle
27 Nisan 2018
tarihinde bir basın
açıklaması yaptı.
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nayetleri artarak devam etmektedir.İSG ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması, kararların
alınması ve işyerlerinde denetime ilişkin kararlar bugüne kadar
diğer sosyal tarafların görüşleri
önemsenmeden tek başına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından alınmıştır.
Gelinen nokta göstermektedir
ki Bakanlık doğru kararlar almamakta ve uygulayamamaktadır.
Bu gerçeklerden hareketle İSG
alanına yönelik önerilerimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
•

“Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” bileşenleri, hükümet ve işveren ağırlıklı bir
yapıdan çıkarılmalı, sendikalar, üniversiteler, TMMOB,
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TTB ağırlıklı hale getirilmeli ve
kararları tavsiye niteliğinden çıkarılarak bağlayıcı olmalıdır.
•

•

İş Yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Yasası ve ilgili bütün
mevzuatta yapılan düzenlemeler işverenlerin çıkarları doğrultusundadır. Esnek ve kuralsız
çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren,
kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve
yetkileri budayan bu mevzuat
iptal edilmelidir. Tüm mevzuat
ve denetim mekanizması yeniden düzenlenmeli, konunun taraflarının katılımı ile ekseni insan
olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır.

alınması zorunluluğu mevzuatta
yeniden yer almalıdır.
•

•

•

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için
üretim ve hizmet süreçlerinde
“önce insan, önce sağlık, önce
işçi güvenliği” anlayışı yerleştirilmeli, İSG önlem ve uygulamalarına öncelik verilmelidir.
Yapılacak tüm düzenlemelerde
işyerlerinde İSG’nin sağlanmasında asıl sorumluluğun işverende olduğu gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır.

•

Uygulamada çocuk işçiliğin önüne geçilmeli, çocuk işçiler örgün
eğitime yönlendirilmelidir.

•

Kadınlara ve kadın emeğine yönelik tüm olumsuz uygulamalar
kaldırılmalı; eşit işe eşit ücret
uygulanmalı, istihdamda fırsat
eşitliği sağlanmalıdır.

•

Önceki yasalarda bulunan ”işyeri
kurma izni” ve “işletme belgesi”

•

İSİG ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar, sektör, çalışan sayısı
vb. hiçbir ayrım olmaksızın bütün işyerlerini ve tüm çalışanları
kapsamalıdır. Kamu kuruluşlarında ve 50’nin altında çalışanın
olduğu az tehlikeli işyerlerinde,
uzman ve hekim çalıştırılması
uygulaması, 2020 yılı beklenmeden hemen başlatılmalıdır.
Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı çalışma
yasaklanmalıdır. Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, çalışanların sosyal ve ekonomik koşulları iyileştirilmelidir.
İş kazalarının büyük çoğunluğunun küçük ölçekli işyerlerinde
olduğu gözetilerek İSİG Kurulu
oluşturma zorunluluğu en az 30
çalışanın bulunduğu işyerlerini
de kapsamalı, bu sayı kademeli
olarak daha da aşağıya çekilmelidir. İşyerinin bir bütün olduğu
gerçeğinden hareketle, alt işveren bulunan işyerlerinde tek
bir İSİG Kurulu olmalıdır. Kurul
oluşturulması ve karar mekanizmaları demokratikleştirilmelidir.
Çalışan temsilcilerinin iş güvenceleri sendika temsilciliği ile eş
düzeye getirilmelidir.

ğımsızlık, çalışma süreleri, yıllık
izinleri, kişisel gelişim eğitimleri
vb. hususlar yeniden düzenlenmelidir.
•

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki,
100’den fazla çalışanın bulunduğu sanayi işletmelerinde “tam
zamanlı” iş güvenliği mühendisi
çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir. 10’dan az çalışanın
bulunduğu işyerlerinde İSİG hizmet bedelinin karşılanmasında
SGK prim kaynakları kullanılmamalı bütçede bu kalem için ayrı
bir kaynak tahsis edilmelidir.

•

Lisans sonrası İSG eğitimlerinin
üniversiteler, TMMOB’ye bağlı
ilgili meslek odaları ve TTB tarafından verilmesi, sertifikalandırılması ve böylelikle çağdaş
bilimsel-mesleki yaklaşımların
egemen olması sağlanmalıdır.

•

6331 sayılı Yasa ile işverenlerin
önlem alma yükümlülüğü ve
devletin denetim görevi azal-

İşyerlerinde İSG’nin sağlanması
bir ekip işidir. Bu ekipte hekimler, mühendisler, teknik personel, sağlık personeli ve iş hijyenisti, ergonomist, psikolog vb.
personel yer almalıdır. İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri
ve İSİG konularında görev yapan tüm personelin mesleki ba-
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•

tılarak sorumluluk iş güvenliği
uzmanları, işyeri hekimleri ve
çalışanlara yüklenmiştir. İşyeri
hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının yaptıkları tespitler, saptadıkları gereklilik ve öneriler
yerine getirilmeden iş kazası ve
meslek hastalıklarından sorumlu tutulmaları ve belgelerinin
askıya alınması, adaletsiz bir uygulamadır. İşyeri hekimleri ve iş
güvenliği uzmanlarının mesleki
bağımsızlıkları ve iş güvenceleri
korunmalıdır. Bakanlık kamusal
denetim yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
•

•

•

Uzman ve hekim tarafından “tespit ve öneri defteri”ne yazılan
hususların, İSİG KATİP sistemine
girişinin yapılmasını sağlayacak
bir altyapı oluşturulmalıdır. Buraya girilen bilgiler anında ÇSGB
tarafından izlenmelidir.

•

Ülkemizde son dönemlerde
yaşanan iş kazaları göstermektedir ki ÇSGB ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlığın
kazaların meydana gelmesinde kusurları bulunmaktadır. Bu
nedenle iş kazaları ve meslek
hastalıkları sonucunda kusuru
bulunan kamu görevlilerinin
yargılanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında
görev yapan işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanlarının asli görevlerinin yanında aynı kurum
içinde veya diğer kurum/kuruluşlarda görevlendirilmeleri yani
ek iş yükü, uzmanlığın belirli bir
yetkinlikle uygulanmasını ortadan kaldırıcı niteliktedir. İşyeri
Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarına başka görev verilmemelidir.
Tüm çalışanlara hak ve sorumlulukları ile İSİG konusunda sürekli
eğitim verilmeli, bu eğitimler,
işverenin süre ve içeriğe müdahalesi önlenecek tarzda gerçekleştirilmelidir. Eğitimler ilgili
meslek örgütleri tarafından verilmelidir.
Eğitim-öğretim müfredatı, temel eğitimden başlanarak, İSİG
konusunu da içerecek şekilde
yeniden düzenlenmeli, bütün
okullarda İSİG eğitimi yapılmalıdır. Üniversitelerde İSİG alanında
yaygın olarak uygulanan yüksek
lisans ve doktora programları
sertifika yükseltme aracı olmaktan çıkartılıp akademik bilimsel
bir alan olarak görülmelidir.
Çalışanlar ile işverenler arasında İSİG duyarlılığı ve bilincinin
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oluşması sağlıklı ve güvenli işyerinin oluşumu ile paralellik
taşımaktadır. Bunun için güvenlik kültürü, aile kültürü, toplumsal işçi sağlığı ve iş güvenliği
kültürü bir arada oluşturulmalı
ve özendirilmelidir.
•

SGK tarafından yayımlanan İş
Kazası ve Meslek Hastalıkları
İstatistikleri gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. İşyerlerinde
kaza ve meslek hastalıklarına
ait bilgiler bir veri tabanında
toplanmalı, bu bilgilerden ölçme ve değerlendirme amaçlı
yararlanılmalıdır.

•

Bakanlık, SGK tarafından yapılan
incelemeler sonrası hazırlanan
iş kazaları ve meslek hastalıkları
inceleme raporlarına ilişkin olarak kamuoyu ile sadece sayılar
değil kaza ve hastalıkların kök
nedenlerine inilebilecek detaylı
analizler de paylaşmalıdır.

•

Meslek hastalıkları sadece tazminat konusu olarak ele alınmamalı, öncelik önlemeye verilmeli, meslek hastalıklarının
tespiti, tedavisi ve tazmini yönündeki tüm yasal ve idari engeller kaldırılmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Başkanı
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CUMHURIYET DÖNEMI ENDÜSTRI MIRASI

HAVACILIK SANAYI YAPILARI

*

Bilge İmamoğlu**

C

umhuriyet devriminin getirdiği modernleşme programı,
çok yönlü ve farklı bileşenleri
olan bütüncül bir modernleşme/batılılaşma sürecini öngörecek şekilde
tanımlanmış ve ifade edilmiştir. Politik ve yönetsel olduğu kadar toplumsal, kültürel ve gündelik hayata
dair açılımları da olan bu süreç, bu
ülkede yapılı çevrenin oluşumunun,
mimarlık düşünce ve pratiğinin ve
kentsel gelişimin geçen yüzyıldaki
tarihinin her köşesine izlerini bırakmıştır. Modern dönem mimarlık tarihimiz üzerine çalışmalar da büyük
oranda bu izleri takip ederek, yapılı
çevrenin sosyal yaşamı, kültürel-politik alanı ve dolayısıyla gündelik hayatı cumhuriyetin amaç ve idealleri
çerçevesinde yeni baştan üretmesi
ile ilişkilendirilen örnekler üzerinde
odaklanmaktadır. Mimarlığın her
şeyden önce ve büyük oranda kültürel bir üretim alanı olduğu düşünüldüğünde böylesi bir yoğunlaşma
garipsenemez. Bununla birlikte, bu
ülkenin ve insanlarının geçen yüzyıl
*
**

yaşadıklarına ve bu sürecin ürettiği yapılı çevreye dair kavrayışımızı
genişletmek adına, modernleşme
sürecinin endüstriyel ve teknolojik
açılımları da içeren farklı bileşenlerini, ayrı ayrı odağa almak gerekli bir
çaba olacaktır.
Mimarlık tarihi çalışmasına konu edinilmiş nesneler üzerinden düşünüldüğünde son dönemde böylesi bir
genişlemenin yaşanmakta olduğu
öne sürülebilir. Yakın zamanda Cumhuriyetin ilk on yıllarına ait büyük
ölçekli endüstri yatırımları, özellikle
içerdikleri işçi konut kompleksleri
ile çalışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar, Cumhuriyet’in “muasır medeniyetler seviyesi” hedefinin sadece
kültürel-politik alanla sınırlı olmayıp
ekonomik ve endüstriyel açılımları
da olduğunu hatırlatıyorlar. 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde ilk ifadelerini
bulan ulusal egemenliğin ekonomik
egemenlik ile sağlamlaştırılması düşüncesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun
son döneminde içinde bulunduğu

yarı-sömürge durumu deneyimlemiş Cumhuriyet’in kurucu özneleri
için bağımsızlaşma sürecinin yaşamsal parçalarından birini ifade eder.
Bu anlamda Cumhuriyet’in ilk on
yılları boyunca Anadolu’nun çeşitli
bölgelerinde kurulmuş olan büyük
ölçekli sanayi girişimleri, sadece
batılılaşma sürecinin yan ürünleri
olarak değil, modernleşme programının merkezi bileşenleri olarak
değerlendirilmelidir. Bu girişimlerin
fiziksel ürünleri olan yapı gruplarının ve bunların kentsel etkilerinin
mimarlık tarihi çalışmalarına dahil
edilmesi, aynı zamanda Cumhuriyet
dönemi üzerinden yapılı çevrenin
tarihinin yanında, ekonomi tarihi,
sanayi ve teknoloji tarihi, emek tarihi
gibi başka alanlarda da bilginin artması ve bu alanlar arasında etkileşim
ve ortaklığın derinleşmesi şansını
doğuracaktır.
Havacılık sanayi ve tarihi bu anlamda önemli alt başlıklardandır. Daha

Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-III" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
ODTÜ, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
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Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında, havacılığın özellikle askeri
alanda hızla artan etkisi Osmanlı
subayları tarafından bizzat cephede
gözlenmiş ve bir hava gücü oluşturmak için çalışmalara başlanmıştır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarıyla birlikte ise
askeri ve sivil alanda etkili bir havacılık için daha kapsamlı girişimlerde
bulunulur. Bu doğrultuda ilk olarak
1925 yılında, Türk Tayyare Cemiyeti
kurulur (1935’te Türk Hava Kurumu (THK) adını alacaktır). Kurumun
amaçları, “Türkiye’de havacılığın askeri, iktisadi ve sosyal önemini tanıtmak, havacılığa gerekli olan personel ve malzemeyi sağlamak ve Türk
gençliğine havacılığı sevdirmek”1
olarak belirlenir. Kurum kuruluşundan itibaren ordu için uçak alımı
yapmış, mali yardım sağlamış, uçuş
eğitimi almak üzere yurtdışına öğrenci göndermiş, Türkkuşu Havacılık
Okulu ve Uçak Makinist Okulu gibi
okulların açılmasını sağlar.

Yine Cumhuriyet’in ilk yıllarında
THK’nin kurulmasıyla eş zamanlı
olarak Türkiye’de uçak üretimi gerçekleştirebilmek için de girişimlere
başlanır. Balkan, I. Dünya Savaşı ve
Kurtuluş Savaşı boyunca edinilen
havacılık deneyimi, uçak ve yedek
parça sağlanmasında dışa bağımlı
olmanın ciddi sorunlar yarattığını
göstermiştir. Pratik ve teknik aksaklıkların dışında üretici ülkelerin uçak
ve malzeme teslimini siyasi baskı
aracı olarak kullanması da bu anlamda yaşanmış sorunlardan olmuştur2.
Bu deneyim üzerine, milli bir uçak
sanayinin kurulması, mali zorluklara rağmen Cumhuriyet yönetiminin
önemle üzerinde durduğu konulardan olur. Bu doğrultuda öncül
olarak I. Dünya Savaşı’nın ardından
imzalanan Versailles Barış Antlaşması uyarınca kendi ülkesinde uçak
üretemeyen ve başka ülkelerde kurduğu fabrikalarla üretimini sürdürmek isteyen ve Rusya ve Polonya’da
benzer yatırımlar gerçekleştiren3
Almanya’nın ortaklığından yararlanılması düşünülür.
1925 yılında, Alman Junkers Flugzeugwerke
AG
şirketi ile Türk Tayyare Cemiyeti ortaklığında, üç milyon lira sermaye ile
merkezi Ankara olmak üzere Tayyare
Otomobil ve Motor Türk Anonim
Şirketi (TOMTAŞ)

Etimesgut Uçak Fabrikası
1
2
3
4
5

Tayhani, İ. 2001. Atatürk’ün Bağımsızlık Politikası ve Uçak Sanayi, Türk Hava Kurumu, Ankara, s. 189.
Deniz, T. 2004. Türk Uçak Üretimi, Ertem Matbaa, Ankara, s. 9.
Tayhani, a.g.e., s. 217.
Deniz, a.g.e., s. 9.
Deniz, a.g.e., s. 9-21.
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kurulur. TOMTAŞ kuruluş sözleşmesi
gereği Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan her türlü uçağı ve motoru
üretecek ve bunların revizyonunu
yapacaktır. Bu amaçla Kayseri’de bir
uçak ve motor fabrikası, Eskişehir’de
bir onarım ve bakım tesisi kurulmasına karar verilir. Bunun dışında şirket
Türkiye’de havayolu taşımacılığı ve
işletmesi ve petrol aramaları yapabilecektir 4.
1925 yılının sonunda Kayseri’deki
fabrikanın kurulması için gereken
her türlü malzeme Almanya’dan getirilir. Fabrika Ekim 1926’da 50 Türk,
120 Alman çalışanıyla üretime geçer.
Fabrikanın ilk etapta, yine Junkers
şirketine lisanslı uçaklardan Junkers
A20’lerden 250 adet üretmesi planlanır. Fakat daha hiç uçak üretilemeden taraflar arasında çeşitli konular
üzerinden derinleşen anlaşmazlık
sonucu 1928 yılında TOMTAŞ’ın kapatılmasına karar verilir. Milli Savunma Bakanlığı’na devredilen tesisler
1932 yılında Kayseri Tayyare Fabrikası adı ile tekrar faaliyete geçer ve yabancı patentli uçak üretiminde kullanılır. 1950 yılından bugüne kadar
ise bu tesisler Hava İkmal ve Bakım
Merkezi olarak kullanılmaya devam
etmektedir 5.
Kayseri ve Eskişehir’deki uçak fabrikalarının ardından 1930’lu yıllarda özel sektörün de uçak üretimi
alanına girdiği görülür. Bu yöndeki
girişim, demiryolu ihaleleri alarak
demiryolu inşaatında başarı göstermesi ile tanınmış ve bunun üzerine
Demirağ soyadını almış olan müte-

35
etmesi gibi olayların doğurduğu zorluklarla 1943 yılında tesisler kapatılır.

Deniz (2004)

ahhit Nuri Demirağ’dan gelir 6. Demirağ İstanbul, Beşiktaş’ta bugün
Deniz Müzesi olarak kullanılan binayı 1937 yılında uçak fabrikası olarak
yaptırır ve Yeşilköy’de bugün Atatürk
Hava Limanı olarak kullanılan alanda
bir uçuş sahası, “Nuri Demirağ Gök
Uçuş Okulu”, uçak tamir atölyesi,
hangarlar, ve deniz uçakları için sa-

hilde bir kızaktan oluşan Yeşilköy
tesislerini 1941 yılında gerçekleştirir.
Okul 1943 yılına kadar 290 pilot yetiştirir, Beşiktaş’taki atölyelerde uçak
mühendisi Selahattin Reşit Alan
yönetiminde ND-36 ve ND-38 gibi
eğitim ve turizme yönelik uçaklar
geliştirilir ve üretilir. Fakat kısa süre
sonra THK’nin verdiği siparişleri iptal

Havacılık ve Spor (1941-1948, THK )

6
7

İkinci Dünya Savaşı yıllarına gelindiğinde daha geniş ölçekli ve öz
kaynaklara dayalı bir uçak sanayinin
kurumsallaştırılması ihtiyacı kendisini daha güçlü olarak hissettirmeye
başlar. 1941 yılında, devrin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve THK Başkanı
Şükrü Koçak tarafından, ulusal havacılığın kendi kendine yeterli ve tam
bağımsız bir endüstri kolu olarak hayata geçirebilmesi için birbiriyle ilişkili üç önemli karar alınır. Buna göre
Ankara’da bir uçak ve motor fabrikası kurulması, uçak mühendisliği
eğitimi veren bir teknik üniversite
kurulması, ve bu iki kuruluşa hizmet
verecek bir araştırma-geliştirme enstitüsünün temelini oluşturacak bir
aerodinamik araştırmalar merkezi
kurulması kararlaştırılır 7.
Bu yıllara kadar ortaya konan girişimler bu anlamda THK’ye belli oranda bir altyapı sağlamıştır, bununla
birlikte savaş koşullarında Türkiye’ye
sığınmış olan yabancı teknik uzmanlar bu anlamda itici bir güç sağlamıştır. Savaşın başlamasıyla Türkiye’ye
sığınan Alman ve Polonyalı uçak
mühendisi ve teknisyenlerinin de
girişimiyle THK, Etimesgut’ta daha
önce kurulmuş olan atölyelerin genişletilmesiyle Uçak Fabrikası projesini 1942 yılında gerçekleştirir. Bu
yıl 5.840 m2’lik bir alanda kurulan
fabrika artan faaliyetle birlikte genişler ve 1945 yılında 13.790 m2’lik
bir tesis haline gelir. Sekiz milyon li-

Deniz, a.g.e., s. 29-34; Tayhani, a.g.e., s. 229-232.
Ziylan, A. 1998. “Rüzgar Tüneli, Savunma Sanayii, Atatürkçülük,” Aselsan, sayı 48.
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ralık bir yatırım olan Etimesgut Uçak
Fabrikası’nda 1200 işçi ve Türklerin
yanında başta müdür Wedrychowski
olmak üzere 35 kadar Polonyalı mühendis ve teknisyen görev alır. 1945
yılında uçak fabrikasına paralel olarak uçak motor fabrikası projelendirilir ve 1948 yılında Atatürk Orman
Çiftliği arazisinde 60.000 m2’lik bir
alanda kurulur. Fabrika için 4.5 milyon lira, makine teçhizatı ile birlikte
toplam 9 milyon lira harcanır. Lisansör firma İngiliz De Havilland’dır,
makineler İngiltere, Amerika ve
İsviçre’den temin edilir. Bir süre yabancı lisanslı uçak motoru imalatı ve
onarımı yapan fabrika kapasitesinin
çok altında çalıştırılmış, pek çok yan
üretimde (musluk, piston, kuyu tulumbası vb.) bulunmuştur.

birim, 1952 yılına kadar 16 tip uçak
tasarımı gerçekleştirmiş, bunlardan
12’si sonuçlandırılmış ve bu süreçte
126 adet Türk tasarımı uçak üretilmiştir. Bu projeler arasında deneysel
delta kanat planör gibi öncü teknolojilere sahip olan THK 13, Paris’te
havacılık fuarında sergilenmiş ve
ilgi görmüş, ambulans/turizm uçağı olarak tasarlanmış olan THK 5/5A
Danimarka’ya ihraç edilmiştir.
Ankara rüzgar tüneli (ART) de bu
doğrultuda, uçak tasarım ve geliştirme sürecinde gerekli araştırmageliştirme altyapısını ve uçuş öncesi
ölçümleri sağlama işleviyle ihtiyaç
duyulmuş önemli bir bileşen olarak
gerçekleştirilmiştir. Rüzgar tünelleri,
havada hareket eden ya da bir hava
akımının etkisinde kalan her türlü
araç ve yapının üzerine etki eden
aerodinamik kuvvet ve momentlerin
bulunması, akım şeklinin ve yapısının belirlenmesinde kullanılan araçlardır. Gerçek uçuş öncesinde ölçekli
modeller yoluyla gözlem ve test imkanı sağlayan tesisler olarak rüzgar
tünelleri, 20. yy. başından itibaren
havacılığın gelişiminde önemli bir

Etimesgut uçak fabrikası girişiminin
önemli özelliklerinden bir tanesi,
yurtdışından patentli uçakların üretim ve revizyonunun yanında tamamı yerli tasarım uçaklar geliştirmek
üzere bir etüt bürosunu içeriyor olmasıdır. 6 yüksek mühendis, 4 mühendis ve 11 teknik ressam olmak
üzere 21 kişilik bir ekipten oluşan bu

Etimesgut Uçak Motor Fabrikası
8

Özcan, N. 1986. Ankara Rüzgar Tünelinin Kuruluşu ve Geçmişi Hakkında, Yayınlanmamış Rapor.
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rol sahibi olmuştur. Etimesgut Uçak
Fabrikası ile eş zamanlı olarak rüzgar
tünelinin kurulması kararı, ülkedeki
havacılık sanayi adına hedeflenenlerin, havacılığa dair teknolojinin ülke
sınırları içinde üretilmesini de içerdiğinin önemli bir işaretidir.
Bir rüzgar tüneli inşa etmeye dair ilk
adım 1941 yılında İsviçre ile yapılan
görüşmelerle atılmış fakat bu sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine 1944 yılında İngiliz Holst şirketiyle anlaşılır
ve ART’in yapımı 1947 yılında Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetiminde MEB ve THK üyelerinden oluşan
bir komisyon tarafından başlatılır.
Yer olarak uçak fabrikası arazisi değil, yapının eğitime yönelik işlevi
öne çıkarılarak kurulması düşünülen
üniversite kampüsü seçilir (bugünkü Gazi Üniversitesi bölgesi). 1949
yılında The British Thomson-Houston şirketi çalışanları ve Türk öğrenci
ve öğretmenleri tarafından tünelin
montajına başlanır ve 1950 yılında
işler duruma getirilir. ART için MEB
ve THK’nun bu yıla kadar toplam iki
buçuk milyon lira harcamıştır. İnşa
edildiği dönem için ART’nin büyüklüğü ve teknolojisi itibarıyla
Balkanlar dahil yakın coğrafyada bir benzerinin olmadığı ve
Avrupa’nın önde gelen rüzgar
tünellerinden olduğu anlaşılmaktadır 8.
ART, araştırma-geliştirme işlevi
ve teknoloji üretmeye yönelik vurgusuyla Türkiye’de yapılı çevrenin tarihi açısından
oldukça kendine has ve çalışılmamış bir tipolojiye işaret
etmekte, bu anlamda ilk ve
uzun süre için tek örnek olarak

37

Kare Ankara (VEKAM, 2004)

önem kazanmaktadır. Yapının hacminin oldukça büyük
bir kısmını, planda da görülebildiği gibi, kapalı devre
olarak çalışan tünelin kendisi
kapsamaktadır. Bu anlamda
yapının pek çok endüstri binası gibi sadece bazı makineleri içeren bir kabuk ya da
kaporta olmaktan öte, kendisinin bilgi üretmek üzere
tasarlanmış bir makine olduğu gözlemi anlamlı olacaktır.
Tünel dışında yapının geri kalan kısmı, gerekli gözlemlerin

Kare Ankara (VEKAM, 2004)
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yapılabilmesi için kullanılan kontrol
odası, hava akımını üreten pervanenin gerekli motor donanımını içeren
bölümler ve idari ve bakıma yönelik
personelin kullanımı için bazı odalardan oluşmaktadır. Tünelin dairesel kesitleri, dönemin ülke şartları
için oldukça zorlayıcı bir betonarme
uygulamasının gerçekleştirildiğini
ortaya koymaktadır.

fabrikasında ise 1959’da üretim durdurulur, 1963’den sonra traktör üretimine başlanır. 1968 yılında fabrika
MKEK Tekstil Makineleri Fabrikası’na
dönüştürülür, daha sonra ise kapatılır. Günümüzde kısmen Türkkuşu Genel Müdürlüğü tarafından Etimesgut
Eğitim Merkezi olarak, kısmen de
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.

Üretken fakat oldukça kısa bir dönemin ardından 1950’li yıllarla birlikte
havacılık sanayi kuruluşlarının bir
bir kapatılması ile ART de amaçsız
kalmıştır. Bu on yıl içinde değişen
dünya konjonktürü, soğuk savaş
döneminde Türkiye’nin üstlendiği
yeni uluslararası rol, Marshall planı
gibi gelişmelerle endüstriyel atılımdan vazgeçilmesi ve yoğun olarak
tarımsal üretime yönelinmesi gibi
etkilerle Türkiye Cumhuriyeti uçak
üretmekten vazgeçmiş ve ihtiyacını ekonomik yardım çerçevesinde
A.B.D.’den alınan uçak ve motorlarla
sağlama yoluna gitmiştir. Amerikan Lockheed şirketinden alınan jet
uçaklarının silahlı kuvvetler envanterine girdiği yıllarda aslında THK-16
kodlu ve Mehmetçik isminde eğitime yönelik bir jet tasarımının THK
tarafından geliştirilmekte olduğu
bilinmektedir9.

ART ise 1955 yılında Milli Savunma
Bakanlığı’na (MSB) devredilir. MSB
tarafından tünelin çalıştırılması
için bir çok girişimde bulunulur. Bu
kapsamda çalışma grupları kurulur, konferanslar düzenlenir, birçok
mühendis eğitimlere gönderilir,
Theodore von Karman gibi dünyaca
ünlü bilim adamlarından danışmalık
hizmeti alınır. Bu yollarla elde edilen
raporlar rüzgar tünelinin kapasite ve
olanaklarını övse de, girişimlerden
bir sonuç alınamaz ve Rüzgar Tüneli
1990’lı yıllara kadar ancak depo olarak kullanılabilir.
1993 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK)
bağlı Savunma Sanayii Araştırma
ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile
mülkiyet sahibi MSB arasında bir
protokol imzalanıp tesisin işletimi
TÜBİTAK-SAGE’ye verilir. Aynı yıl TÜBİTAK-SAGE tarafından ART’yi yeniden çalıştırmak için bir proje başlatır. Proje kapsamında yapılan bakım
ve modernizasyon çalışmaları 1998
yılı ortasında bitirildiğinde, inşasından yaklaşık 50 sene sonra ülkemiz,
deneysel aerodinamik alanında hizmet verebilecek bir altyapıya kavuşmuştur.

Bu gelişmelerin üzerine 1952 yılında
uçak fabrikası, 1954 yılında da uçak
motoru fabrikası Makine ve Kimya
Endüstrisi Kurumuna (MKEK) devredilir. MKEK bir süre eski tasarımları
geliştirerek uçak üretimine devam
eder. Motor fabrikası 1955’te traktör imalatına geçerek bugünkü Türk
Traktör Fabrikası haline getirilir. Uçak
9

Deniz, a.g.e., s. 48.
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Rüzgar Tünelinin ve bu çalışmada
isimleri geçmiş Kayseri, Eskişehir,
İstanbul ve Ankara’daki fabrika ve
atölye binalarının taşıdıkları anlam,
havacılık sanayi ve tarihi bağlamının
ötesindedir. Bu yapılar hammadde,
insan kaynakları ve bilgi ve teknoloji anlamında öz kaynaklara dayalı
endüstriyel üretime dair girişimin
kalıtları olarak bu coğrafya için oldukça sıra dışı bir dönemin tanıklarıdırlar. Gelecekte de bu kimlikleriyle
toplumsal bellekte hak ettikleri yerin
sağlanması ve bu amaçla fiziksel olarak korunarak gelecek kuşaklara aktarılmaları önemlidir.
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DÜNYA NESNELERİN GENEL AĞI GÜNÜ
Nesnelerin Genel Ağı
(NGA) Kurulu, dünya
üzerindeki çok sayıda
deneyimli - genç girişimci ve KOBİ üyesinin
NGA'nın gelişen dünyası
hakkında bilgi edinmesine, NGA teknolojilerini
keşfetmesine ve sektördeki akranlarıyla bağlantı kurmasına yardımcı
olmak amacıyla oluşturulmuş bir örgüttür. NGA
Kurulu yenilikçi insanların yeni ürün ve fikirlerle
tanışmalarını sağlamak,
ilgilerini canlı tutmak ve
NGA’nın ekosistemini
hızlandırmak için 9 Nisan 2010 tarihini Dünya
NGA Günü olarak kutlamaktadır.
Daha fazla bilgi için: https://
www.iotday.org/about
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NESNELERİN İNTERNETİ

NESNELERİN GENEL AĞI KONULU İLK FUAR
*
İTÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İ

lk defa 1999 yılında Kevin Ashton tarafından kullanılan Nesnelerin Genel Ağı fikri, cihazlar arası
bağlantı kurmak için radyo frekansı tanıma teknolojisi (RFID) üzerine
odaklanır. Günümüz NGA’sı buna
benzemekle birlikte, cihazlar ara-

*
1

sında bilgi alışverişini IP ağı üzerinden sağlıyor.1 Ashton’ın terimi
kullanımının ardından, 2000’li yılların başından itibaren dünyada,
özellikle Avrupa ve Amerika’da
NGA hızla yaygınlaşmaya, üzerine
araştırmalar yapılmaya, etkinlikler

düzenlenmeye başlanmış ve süreç
içinde gündelik hayatın bir parçası
haline gelmiştir.
Peki insanların, araştırmacı ve yatırımcıların ilgisini çeken Nesnelerin
Genel Ağı nedir? NGA, Makinalar
Arası Haberleşme (Machine to

İTÜ Kurumsal İletişim ofisi (http://ipd.itu.edu.tr/ofisler/kurumsal-iletisim-ofisi) tarafından yapılan orijinal haberden derlenmiştir.
Ashton, K. “That Internet of Things Thing,” www.rfidjournal.com/articles/view?4986, son erişim tarihi: 26.02.2017.
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Machine Communication) kavramının daha kapsamlı bir hali olup,
çevremizdeki nesnelerin genel
ağ ortamında birbiriyle ve başka
nesnelerle bağlantıya geçip veri
alışverişinin
gerçekleştirilmesini içeren bir nesne ağı yapısıdır.
Buradaki nesneler, algılayabilen,
kayıt tutabilen, yorum yapabilen,
bilgi aktarabilen hem kendi başına
hem de diğer nesnelerle birlikte
işleyen nesnelerdir.2 Gündelik hayatta kullandığımız bu nesneler
(sağlık, otomobil, ev, işyeri ve benzeri alanlar), akıllı telefonlar veya
internet ağı üzerinden kişilere veri
akışında bulunmaktadır.
Dünyada hızla yaygınlaşan Nesnelerin Genel Ağı fikriyle ilgili

2

ülkemizdeki bilimsel çalışmalar,
yatırımlar, etkinlikler ise son zamanlarda başlamıştır. Dünya’da
gözlenen hızlı gelişmelere kıyasla
ülkemizde görülen geçikmeden
kaynaklı bu boşluğu doldurmak,
NGA’nın ne olduğunu topluma
anlatmak-tanıtmak için düzenlenen etkinliklerden ilki de Elektrik ve Elektronik Mühendisleri
Enstitüsü’nün İTÜ kolu olan İTÜ
IEEE’ye bağlı Avrupa Elektrik Mühendisliği Öğrencileri Birliği (EESTEC) İstanbul Yerel Komitesi tarafından 30 Nisan 2017 tarihinde “IoT
Line Fair”'17 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Fuarda, NGA’nın,
NGA Ekosistemi’nin ve akıllı ürünlerin ne olduğu, toplum tarafından

nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili
konulara yer verilmiştir.
Girişimcilerin konuya dair bakış
açıları ve ürünleriyle ilgili sunumların yanı sıra, dijitalleşme, akıllı
şehir, akıllı ürünler, akıllı endüstri
ve benzeri konularda hazırlanan
projelerin de yer aldığı etkinlikte, C# uygulamaları oluşturmayı
ve veri alıp göndermeyi içeren
“Windows 10 IoT Core ve Turta IoT
HAT”, dilimizde sesli komutları tanıyıp seslendirebilen bir Android
cihaz ve kullanılan, kullanıcıdan
öğrenebilen bir mobil asistan
olan “CEYD-A Akıllı Asistan” ile
atölye çalışmaları da katılımcılarla
paylaşılmıştır.

Bozkurt Yüksel, A. E. 2015. “Nesnelerin İnternetinin Hukuki Yönden İncelenmesi,” D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi cilt: 17, sayı: 2, s. 113-139
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Akıllı Dünyadaki Nesneler

*

Akıllı Telefon Tespit Etme
Hava Kirliliği
Fabrikalardan kaynaklanan CO2 emisyonlarının, otomobillerin yol açtığı kirliliğin ve çiftliklerde üretilen
zehirli gazların kontrol edilmesi.

Orman Yangını Tespit Etme
Dikkat edilmesi gereken bölgeleri tanımlamak için
yanıcı gazların ve önleyici yangın koşullarının takip
edilmesi.

Bağların Kalitesini Artırma
Üzüm ve üzüm asmasındaki şeker miktarını kontrol
etmek amacıyla bağlardaki toprağın neminin ve
üzümün gövde çapının takip edilmesi.

Yavru Hayvanların Bakımı
Çifliklerdeki yavru hayvanların sağlıklı olmasını ve
hayatta kalmasını sağlamak için gelişme koşullarının
kontrol edilmesi.

Sporcu Bakımı
Yüksek performans merkezlerinde ve alanlarında,
sporcu sağlığının takip edilmesi.

Yapıların Sağlamlığı
Binalarda, köprülerde ve tarihi eserlerde görülen
salınımların ve malzeme koşullarının takip edilmesi.

Sevkiyat Koşullarının Kalitesi
Sigortalama amacıyla kullanılması için titreşimlerin, darbelerin,
konteyner açıklıklarının veya soğuk tedarik sistemlerinin
bakımının takip edilmesi.
MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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iPhone, Android ve genel olarak Wi-Fi veya Bluetooth
arayüzleri ile çalışan herhangi bir cihazın konumunun
tespit edilmesi.

Sınır İhlali Kontrolü
Yasak alanlardaki sınır ihlallerinin kontrol edilmesi ve
kişilerin tespit edilmesi.

Radyasyon Seviyeleri
Nükleer güç istasyonlarını çevreleyen alanlarda
radyasyon sızıntısının dağınık bir şekilde
ölçülmesi.

43

Akıllı Yollar
İklim koşulları, kazalar veya trafik tıkanıklıkları
gibi beklenmedik olaylar karşısında ikazların ve
yönlendirmelerin yapılması.

Elektromanyetik Seviyeleri
Baz istasyonları ve Wi-Fi yönlendiricileri tarafından
yayılan enerjinin ölçülmesi.

Akıllı Işıklandırma
İklim koşullarına adapte olabilen akıllı sokak lambalarının
kullanılması.

Trafik Tıkanıklığı

Akıllı Alışveriş

Sürüş ve yürüyüş güzergâhlarını optimum
hale getirmek amacıyla araç ve yayaların
durumunun takip edilmesi.

Satış noktalarında müşteri alışkanlıklarına, tercihlerine,
ürünlerdeki bileşenlere alerjilerinin olup olmadığına veya
ürünlerin son kullanım tarihlerinin geçip geçmediğine
bağlı olarak tavsiyelerde bulunulması.

Gürültü Haritaları
Gürültülü alanlarda ve merkezî bölgelerde gürültü seviyelerinin gerçek zamanlı olarak takip edilmesi.

Su Sızıntıları
Tankların dışındaki sıvıların ve borularda basınç
değişimlerinin tespit edilmesi.

Atıkların Yönetimi
Konteynerlerdeki çöp seviyesinin tespit edilerek en uygun çöp toplama güzergâhlarının
tespit edilmesi.

Akıllı Park
Şehirlerdeki park yerlerinin elverişliliğinin takip
edilmesi.

Su Kalitesi
Nehir ve denizlerde yaşayan hayvan türlerinin
hayatını idame ettirmesi için içilebilir suyun
uygunluğunun tespit edilmesi.

Sulama Alanları
Sulama yapılan alanlarda su tasarrufu
sağlamak için kuru kalan yerlerin tespit edilerek
sulanması.

Otomatik Araç Teşhisi
CANBus'tan (Bir aracın içerisinde yer alan hava yastıkları,
frenler gibi farklı elemanların iletişim kurmasını sağlayan
kontrol elemanı veri ağı) acil servise gerçek zamanlı uyarılar
göndermek veya sürücülere tavsiyelerde bulunmak için bilgi
toplanması.

Öge Konumu
Kişisel ögelerin liman ve benzeri geniş geniş alanlardaki
kişisel ögelerin tespit edilmesi.
*

Bu metin, http://www.libelium.com/wp-content/
themes/libelium/images/content/applications/libelium_smart_world_infographic_big.png adresinden
dilimize Dr. Ümit Keskin tarafından çevrilmiştir.
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IoT Line Fair ’18

İ

TÜ IEEE’ye bağlı EESTEC İstanbul
Yerel Komitesi tarafından düzenlenen ve bu sene 7 Nisan’da
IoT Türkiye iş birliğiyle üçüncüsü
gerçekleşecek olan IoT Line Fair,
Türkiye’nin ilk IoT & Akıllı Ürünler
Fuarı olma sıfatını taşıyor.

tecrübelerini paylaşabileceği Türkiye
IoT Ekosistemini bir araya getiren bir
networking ortamını ve de yapılacak
catering servisini kapsıyor.
IoT ekosistemindeki uzman şirket,
kişi ve startuplar ile IoT alanını merak
eden öğrencilerin bir araya gelmesi
ve Türkiye’de aktif olarak çalışılmaya
başlanmış bu sektör hakkında bilgi
edinebilmesi amacıyla düzenlenen
etkinlik her kitleye hitap edebilecek
bir program içeriyor ve 1000 kişiye
ulaşan yüksek bir katılım hedefliyor.

Etkinlik, Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) ve akıllı ürünler konularıyla alakalı sunumlardan oluşan
konferansları, gün boyunca katılımcıların masaları dolaşarak IoT alanında çalışan şirket ve startupların
çalışmalarını inceleyebileceği ve dinleyebileceği bir fuar ortamını, nesnelerin interneti meraklısı herkesin

Etkinlikte sunum yapacaklar arasında önemli şirket ve kuruluşlar bu-

lunuyor. Fuarda yer alacak şirket ve
startupları www.iotlinefair.com adresinden takip edebilirsiniz.
Şirketlerin IoT’ye bakışı ve mevcut
çalışmaları, dijitalleşme, akıllı şehir, akıllı ürünler, akıllı endüstri gibi
globalde IoT konseptlerinde yapılan
çalışmalar, kurumsal başarı hikayeleri, startup’ların konulara bakışı ve
çalışmaları, ekosistemin önemi gibi
pek çok konunun masaya yatırılacağı etkinlikte, IoT tüm boyutlarıyla
ve oldukça geniş bir perspektiften,
hem büyük şirketler hem de startuplar tarafından ele alınıyor.

Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü
Salon: Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Tarih: 7 Nisan 2018
Facebook Sayfası:
https://www.facebook.com/iotlinefair
Bilgi, Teaser Videosu ve Kayıt:
http://www.iotlinefair.com

KONFERANS SALONU PROGRAMI
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NESNELERİN GENEL AĞI'NIN TOPLUMSAL ETKİSİYLE
İLGİLİ TARTIŞMA ZAMANI
Time for Debate About the Societal Impact of the Internet of Things1
Jeremy Crump 2

Tüketici
cihazlarının
ve
“Nesnelerin Genel Ağı'nı”
oluşturan diğer nesnelerin
yaygınlığı ve birbirine bağlanabilirliğinin artmasına rağmen, bu teknolojinin muhtemel sosyal etkileri hakkında
çok az şey bilinmektedir. Jeremy Crump, İngiliz Bilgisayar Derneği'ndeki Nesnelerin
Genel Ağı Çalışma Grubu'nun
başkanı ve Cisco Systems
şirketinde bir yöneticidir.
2013 yılının Şubat ayında Ian
Brown (Oxford İnternet Enstitüsü) ile Nesnelerin Genel
Ağı'nın toplumsal etkisi üzerine İngiliz Bilgisayar Derne-

1

ği ve Oxford İnternet Enstitüsü
tarafından ortak düzenlenen bir
seminerde oturum başkanlığı
yaptı; burada sunulan katkıların bir özeti İngiliz Bilgisayar
Derneği'nin internet sayfasında
yayımlandı.

7 Nisan 2013 tarihinde ABD
Federal Ticaret Komisyonu
'otomobiller, elektrikli cihazlar ve tıbbi cihazlar gibi tüketici cihazlarının artan bağlanabilirliğiyle
ortaya çıkan tüketici mahremiyeti
ve güvenliği sorunları', başka bir
deyişle, Nesnelerin Genel Ağı'nın
(NGA) vatandaşların günlük yaşamına etkisiyle ilgili katkı sunulması için bir çağrı yayımladı. Bu
çağrının temel amacı, mevcut teknolojik gelişmenin durumunun ne
olduğunu ve nasıl gelişeceğini belirlemek için gereken bilgiyi elde
etmekti, fakat aynı zamanda mahremiyetle ilgili risklerin potansiyel
toplumsal faydalara göre nasıl
değerlendirilmesi gerektiği konusundaki görüşlere de bakmaktı.
NGA hakkında aslında çok da yeni

1

2

http://blogs.oii.ox.ac.uk/policy/time-for-debate-about-the-societal-impact-of-the-internet-of-things/ internet adresinde yayımlanan bu yazı, Dr. Ümit Keskin
tarafından dilimize çevrilmiştir.
Bilimsel metin sorumlusu, Oxfort Internet Enstitüsü, Oxford Üniversitesi
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İkinci Nesnelerin Genel Ağı Avrupa Konferansı: Avrupa için Bir Yol Haritası, 2010. Fotoğraf: Pierre Metivier

olmayan pek çok bilgi var. Gömülü
hesaplama, sensör ağları ve makinadan makinaya iletişim uzun
zamandan beri biliniyordu. Mark
Weiser 1990 yılında Xerox PARC
şirketinde yaygın hesaplama (ve
prototipleme) konseptini geliştiriyordu. NGA ile ilgili akıllı arabalar,
akıllı konutlar, giyilebilir hesaplama gibi büyük fikirlerin çoğu, zaten 1995 yılında sadece internetin
kitlesel olarak popülarite kazanmasından önce yayımlanan Nicholas Negroponte'nin Dijital Olmak
eserinde ve benzeri diğer eserler-
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de öngörülmekteydi. “Nesnelerin
Genel Ağı” terimi 1999 yılından
günümüze kadar biliniyordu. Yeni
olan, bu fikirleri toplumsal ölçekte uygulanabilir kılan teknolojik
değişimdeki hızdır. Federal Ticaret
Komisyonu'nun ilgisi, NGA'nın potansiyel önemi konusunda artan
bir farkındalığı ve benimsenmesiyle ilgili kamuya açık tartışmaların
düzenlemesine dair ihtiyacı yansıtmaktadır.
Cihazların maliyeti ve boyutu
azaldığı ve ağa erişim yaygınlaştı-
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ğı için, sadece büyük sanayilerin
değil, aynı zamanda tüm tüketim
alanlarının, kamu hizmetlerinin ve
konutsal yaşamın dönüştürülebileceği açıktır. Ağa bağlı cihazların
sayısının önümüzdeki birkaç yıl
içinde hızlı bir şekilde artacağı görünmektedir. Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD), ergenlik
çağında iki çocuğu olan bir ailenin
internete bağlı 10 adet cihaza sahip
olabileceğini tahmini olarak hesaplarken, 2022 yılında bu miktar 50
veya daha büyük bir sayıya erişebilir. OECD bölgesinde, hanehalkının
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kullandığı bağlı cihaz sayısı, bugün
tahmini olarak hesaplanan 1,7 milyardan 2022 yılına kadar 14 milyara
yükselebilir. Akıllı şehirler, akıllı ulaşım ve akıllı ölçüm gibi programlar
yakında etkisini göstermeye başlayacaktır. Diğer ülkelerde, özellikle
Çin ve Kore'de, tüm yeni şehirler
akıllı altyapı esaslarına göre inşa
edilmektedir. Bu, teknoloji şirketlerine Batı ekonomilerinde daha
sonra uygulanabilecek modeller
geliştirme fırsatı vermektedir.
Şirketler ve hükümetler gibi yapılar, bunu hem yeni istihdam ve
büyümenin temeli olarak hem de
mevcut kaynakların daha verimli kullanılması için yeni bir yatırım
fırsatı olarak görüyorlar. Birleşik
Krallık Hükümeti, NGA konusunda Teknoloji Strateji Kurulu gözetiminde bir iş kolu finanse ediyor
ve NGA konusu, Birleşik Krallık'ın
Dijital Ekonomi Stratejisi ile ilgili
olarak Ticaret, İnovasyon ve Vasıflar
(BIS) Departmanı'nın danışmanlığını yaptığı (büyük/fazla veri, bulut
bilişim, akıllı şehirler ve elektronik
ticaretin yanı sıra ele alınan) beş temadan biridir.
Üretilecek olan muazzam miktardaki bilgi, büyük/fazla verinin toplanması ve analiz edilmesi için daha
fazla fırsat sağlayacaktır. Sonuç olarak, mahremiyet, şeffaflık ve hesap
verebilirlik konularıyla ilgili yeni ortaya çıkan bir gündem bulunmaktadır. Kritik olan toplumsal altyapının
temelini oluşturacak etkileşimli sistemlerin karmaşıklığını anlamamız
ve yönetebilmemiz konusunda da
zorluklar yer almaktadır.
Federal Ticaret Komisyonu'nun bu

meseleler hakkında kamuoyu tartışması düzenlemekle ilgili fikirleri
başka yapılarca da desteklenmektedir. Şubat ayında, Oxford İnternet
Enstitüsü ve İngiliz Bilgisayar Derneği (Bilgi Teknolojileri Yetkili Enstitüsü), İngiliz Bilgisayar Derneği'nin
halk eğitimi ve bu alandaki lobi
faaliyetlerini nasıl yerine getirmesi
gerektiği konusundaki düşüncesine
yardımcı olmak için ortak bir seminer düzenledi. Katkıların bir özeti,
İngiliz Bilgisayar Derneği'nin internet sitesinde yayımlanmıştır.
Seminerdeki tartışmalar geniş kapsamlıydı. İnternetin bir sonraki aşaması düşünüldüğünde, trenin zaten
kaçtığı konusunda şüphe olmadığı,
görülecektir. Büyük kurumsal yatırımların, devlet teşviklerinin ve
girişimsel coşkunun derecesi değişmeyecektir. Ekonomi kapsamında
faaliyet gösteren birçok sektörde
zaten tüketiciler tarafından hissedilen ya da yakın zamanda olacak
değişiklikler bulunmaktadır. Akıllı
ölçüm, akıllı şebeke ve ulaşım otomasyonu (arabalar dahil olmak
üzere) bununla ilgili örneklerdir. Bu
tartışmanın çoğu risklere odaklanmıştı. Denetim ve hesap verebilirliğe büyük önem veren bir toplumda, süreçleri ve faaliyetleri izlemek
için erken uygulamaların genellikle
sensörler ve etiketlemenin kullanımıyla ilgili olması sanırım şaşırtıcı
değildir. Bu, özellikle yüksek derecede alt yüklenicilik içeren endüstriyel
yapılar açısından caziptir.
Daha geniş toplumsal riskler de tartışıldı. Federal Ticaret Komisyonu'na
gelince, mahremiyet gündemi en
göze çarpan konudur. Veri koruma

yönetiminin temelini oluşturan varsayımlar, özellikle de bunun veri
minimizasyonuna olan bağımlılığı
hesaba katıldığında, verilerin her
yerde yaygın bir şekilde bulunduğu
bir çağda bireylerin mahremiyetini
korumak için yeterli olmayacaktır
ve bu, gerçek bir endişe yaratmaktadır. Birleşik Krallık’ın düzenleyicisi
olan Hükümet Bilişim Temsilcisi'nin
potansiyel ticaret hacmi ile başa
çıkmak için donatılıp donatılmayacağı da açık değildir. Mahremiyetin
yanı sıra, güvenlik ve kritik altyapının korunmasıyla ilgili de endişe
duyulmaktadır. NGA'ya olan güvenin artması, siber güvenliğin pek
çok açıdan önemli hale gelmesini
sağlayacaktır. Gerçek zamanlı olarak işleyen karmaşık, geniş, dağınık
sistemler arasındaki etkileşimlerin
karmaşıklığı ve öngörülmeyen ve
muhtemelen öngörülemeyen neticeleriyle ve bireylerin ve toplulukların refahını doğrudan etkileyen
sonuçlarla ilgili sorunlar da bulunmaktadır.
NGA kapsamındaki toplumsal araştırmalar açısından muazzam fırsatlar ve acil bir ihtiyaç söz konusudur.
Nispeten az sayıda sistem yerleştirildiği için, toplumsal etkilerle ilgili veriler şimdiye dek sınırlı kalmıştır. Bu
hızlı bir şekilde değişecektir. Hükümetler danıştığı ve İngiliz Bilgisayar
Derneği gibi organlar resmî tavsiyelerde bulunma konusunda istekli olduğu için, mahremiyet ve güvenlik,
erişim ve yönetişim ile ilgili kamusal
tartışmaların gerçek kanıtlar ve güvenilir analizler temelinde yapılması
gerçekten arzu edilmektedir.
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PERİYODİK KONTROL

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından
Endüstriyel Raf Sistemlerinin
Periyodik Kontrolü ve Önemi
Hüseyin Yaşar1, Ersan Gönül2, Burak Erdoğan3
Endüstriyel depo raf sistemleri,
işletmelere azami istifleme ve
depolama alanı oluşturarak, deponun
maksimum alan ile kullanımını
sağlayan konstrüksiyonlardır. Bu
konstrüksiyonlar farklı sektörlerde
faaliyet gösteren firmalarda çok
sayıda ve çeşitlerde bulunmakta
olup, iş sağlığı ve güvenliği açısından
yüksek risk potansiyeline sahip olan
yerler olarak tanımlanmaktadır.
Bu sebeple, ilgili standartlarda
da belirtildiği üzere, endüstriyel
raf sistemlerinin riskleri sürekli ve
sistemli bir şekilde kontrol altında
tutulması gerekmektedir. Raf
sistemlerinin muayenesi, iş kazası
ve meslek hastalıklarının en aza
indirilmesi ve yasal yükümlülüklerin
yerine getirilmesi için önemli
şartlardan biridir. Bu çalışmada,
endüstriyel raf sistemlerinin periyodik
olarak kontrol edilmesinin iş sağlığı
ve iş güvenliği açısından önemi ve TS
EN 15635 standardına göre kontrolü
anlatılmaktadır. Ayrıca, endüstriyel
raf sistemlerinin kontrollerinde
karşılaşılan riskli durumlardan
bahsedilmektedir.
1
2
3

1. GİRİŞ
Günümüz üretim, depolama ve lojistik süreçlerinde firmalar, birim zamanda ve alanda daha fazla üretim ve depolama yapabilmeyi hedeflemektedirler. Bu doğrultuda depolanan hammadde veya ürünlerinin
daha az yer kaplaması için dikey yönde çok katlı istiflemeye başlamışlardır. Bu istiflemelerde depolanacak malzemelerin daha kullanışlı ve
güvenli bir şekilde saklanabilmesi için endüstriyel depo raf sistemlernine ihtiyaç vardır. Endüstriyel depo raf sistemlerinin gelişmesi ile birlikte
şu an birçok ihtiyaca hitap eden farklı boyutlarda ve taşıma kapasitesine sahip raf sistemleri kullanılmaktadır.
Raflarda depolanacak yükler genellikle paletli veya kasalar şeklindedir.
Raflar, dikey çerçeveler, kirişler ve zemin plakaları dahil olmak üzere
çelik bileşenlerden meydana gelmektedir. Raf sistemlerinde yüklerin
depolanacağı bölgeye iletilebilmesi için endüstriyel kaldırma iletme
makinaları kullanılmaktadır. Bu sebeple, araçların rahatlıkla hareket
edebileceği koridorların bulunduğu depolar inşa edilmektedir. Depoya
kurulacak olan raf sistemlerinde üç boyutlu yatay ve düşey yönlerde
desteklenmiş çelik dikey çerçeveler, kirişler ve koruyucu ekipmanlar
kullanılmaktadır. Raf sistemleri standartlaştırılmış olmalarına rağmen,
her üretici firmanın bu standartlara ve teknik prensiplere uyan farklı
çözümleri olabilir [1].
Raf sistemleri tasarlanan her yapı gibi,
•

Amaca uygun tasarlanmalıdır.

•

Uygun imalat yöntemleri ile üretilmeli ve yeterli dayanımda olmalıdır.

TMMOB Makina Müh. Odası Bursa Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezi - huseyin.yasarbursa@mmo.org.tr
TMMOB Makina Müh. Odası Bursa Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezi - ersan.gonul@mmo.org.tr
Dr., TMMOB Makina Müh. Odası Bursa Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezi - burak.erdoganbursa@mmo.org.tr
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• TS EN 15635- Çelik statik saklama sistemleriSaklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı

Tablo 1. Örnek Raf Görseli ve Raf Bileşenleri
a Dikey çerçeve
b   Kiriş
c Palet destek çubuğu
d   Kiriş rakor kilidi
e   Kiriş ucu rakoru
f   Taban levha
g   Ayak koruyucu
h  Sprinkler desteği
i Dikey şasi
j   Sıra aralayıcı
k  Ayar sacı
l   Ankraj
m  Çerçeve bariyeri

•

Kurulum ve kullanım aşamalarında tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.

•

Güvenli kullanımı sağlamak amacıyla kurulum ve işletme aşaması kontrolleri yapılmalıdır.

Depolarda bulunan en yaygın raf tipleri şunlardır:
•

Ayarlanabilir palet raf sistemleri

•

Hareket edebilir raf sistemleri

•

Konsol kollu raf sistemleri

•

Dinamik kayar raf sistemleri

•

İçine girilebilir raf sistemleri

•

Geri itmeli raf sistemleri

•

Otomatik raf sistemleri [2]

• TS EN 15095+A1- Güçle çalışan mobil depolama carousel (döner) sistemi, sıralama ve
raflama sistemi ve depolama lifti - Güvenlik
kuralları
• TS EN 16691- Çelik statik depolama sistemleri - Ayarlanabilir palet raf sistemleri - Deprem
için tasarım kuralları
Avrupa Birliği İstif Makinaları Federasyonu’nun
(FEM) bir alt kolu olan Avrupa Birliği Depo ve
Raf Sistemleri Federasyonu (ERF) ve Depolama
Ekipmanları Üretici Birliği (SEMA) raf sistemleri
ile ilgili kuruluşlardır.

2. RAF SİSTEMLERİNİN ÜRETİMİ, KURULUMU
VE KULLANIMI

Raf sistemlerinin üretimi, yetkin üreticiler tarafından, ilgili
standartlara ve komisyonlar tarafından belirlenen teknik ilkelere uygun olarak üretilmelidir. Montajı yapılacak
olan raf sistemleri için uyulması gereken genel prensipler
aşağıda belirtilmektedir. Raf sistemlerinin montajı TS EN
15620 ve TS EN 15635 standartlarına bağlı kalınarak gerçekleştirilmelidir.
• Raf sistemlerinin kurulumları yapılmadan önce depoda gerçekleşecek olan operasyonlarla ilgili tedarikçi
firma ve kullanıcı firma tarafından gereklilikler belirlenmelidir.
•

Raf sistemlerinin standartlaştırılması adına bu yapıların
üretiminde, montajında ve işletme aşamasında kullanılmak üzere oluşturulmuş standart dökümanlar şunlardır:

Raf ekipmanlarının montajı ve kurulumu, sadece bu
konuda gerekli eğitimleri almış kalifiye personel tarafından standartlarla belirlenmiş kurallara göre yapılmalıdır.

•

Raf çerçevelerinin sabitleneceği zemin belirlenen kalitede ve montaj tolerans aralıklarına uygun olmalıdır.

•

TS EN 15878- Çelik statik depolama sistemleri - Terimler ve tarifler

•

Sırt sırta raf sistemlerinin kurulduğu depolarda, sıra
aralayıcılar kullanılmalıdır.

•

TS EN 15512- Çelik statik depolama sistemleri - Ayarlanabilir palet raf sistemleri - Yapısal tasarım kuralları

•

Raf sistemleri özellikle istifleme ekipmanlarının çalıştığı bölgelerde zemine sabitlenmelidir.

•

TS EN 15620- Çelik statik depolama sistemleri - Ayarlanabilir palet raf sistemleri - Çarpılma ve aralık toleransları

•

Depolama kompartımanlarını oluşturan kirişlerin dikey çerçeve ile bağlantıları yapıldıktan sonra, kirişlerin
çıkmasını engelleyici kilitler takılmalıdır.

•

TS EN 15629- Çelik statik saklama sistemleri - Saklama
ekipmanlarının özellikleri

•

Raf sıralarının aralarında bulunan koridorlar, istifleme
ekipmanının serbestçe hareket edebileceği şekilde
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tasarlanmalıdır. Fakat bazı durumlarda kılavuz raylarla
kullanılan istifleme ekipmanlarında yükleme ünitesi
dönebildiği için daha dar koridorlar yapılabilmektedir.
•

Raf sistemi, istifleme ekipmanlarının çarpma ile vereceği hasarları azaltmak için koruyucu önlemler
alınmalıdır.

•

Raf sistemine yapılabilecek maksimum yükleme belirlenmelidir. Maksimum yükleme kütlelerinin ve uyarıların bulunduğu notlar raf sırasının başına operatörün
rahatlıkla görebileceği bir yere asılmalıdır. Yükleme esnasında maksimum yükleme sınırı asla aşılmamalıdır.

•

Raf sistemlerinin kurulumu tamamlandıktan sonra uzman personeller tarafından montaj kontrolleri yapılarak kullanıcı firmaya teslim edilmelidir.

•

Raf sistemlerinin yerleşimi ve montajı tedarikçi firmaya danışılmadan kesinlikle değiştirilmemelidir. Ayrıca
raf bileşenlerine üretici onayı olmadan tadilat veya
eklemeler yapılması uygun değildir [2].

2.1 Raf Sistemlerinin Kullanımında TS EN
15635 Standartı
TS EN 15635 standardı çelik depolama sistemlerinin
kullanımı, bakımı ve denetlenmesi aşamalarında dikkat
edilmesi gereken kuralları tanımlamaktadır. Standart,
kullanım esnasında güvenli olmayan veya yapının zarar görmesine sebep olabilecek riskleri en aza indirmeyi
amaçlamaktadır. Bunun yanında, bu işlemleri yapacak
kuruluşların veya kişilerin tanımını yapmakla birlikte görev ve sorumluluklarını belirtmektedir.
•

Kullanıcı: Raf sistemlerini kullanan firma ya da kuruluş.

•

Tedarikçi: Raf sistemlerinin üretiminde veya satışında
yer almış, kullanıcı ile irtibatta olup kurulumu yapan
firma.

•

PRSES: Kullanıcı firma tarafından yetkilendirilmiş, rafların güvenliğinden sorumlu personel.

•

İnspektör: Raf sistemlerinin en fazla 12 aylık aralıklarla

İnspektör
(Uzman Denetçi)
Tedarikçi

PRSES

Firma Denetçisi
Şekil 1. PRSES Personeli Sorumlukları
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denetimini gerçekleştiren eğitimli ve tecrübeli bağımsız kuruluş personeli.

2.2 Raf Sistemlerinde İş Güvenliği
Lojistik süreci içerisinde depo alanları yüksek derecede
risk ve tehlike potansiyeli olan yerler olarak tanımlanmaktadır. Depolar, risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde
kontrol altında tutulması gereken yerlerdir. Dolayısıyla
muhtemel depo risklerinin gerçekleşmeden önce tanımlanması ve her biri için gerekli tedbirlerinin alınması
gerekmektedir. İstiflemede emniyetin sağlanmasının en
temel kuralı depodaki yüklerin düz bir zemine yerleştirilmesi ve alttaki yükün ya da rafın ölçülerini tehlikeli
olacak şekilde aşmamasıdır. İstifleme emniyetine ilişkin
depolarda kullanılması gereken emniyet kontrol listelerinin hazırlanması ve periyodik olarak gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi; iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, işçi sağlığı ve güvenliği ile
ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri
için karşılanması gereken şartları içerir. İyi bir sistemin
varlığı şu avantajları sunar:
•

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çabalarda artış,

•

İş kazası ve meslek hastalıklarında azalma,

•

Çalışanlarda motivasyon.

2.3 TS EN 15635’e Göre Raf Sistemlerinin
Periyodik Kontrolleri
Firma sahalarında kullanınılan iş ekipmanlarının kullanımında, iş sağlığı ve güvenliği açısından riskleri azaltmak
veya bertaraf etmek için bağımsız kuruluşlarca kontroller gerçekleştirilerek, gerekli önlemler alınır ve raporlar
tutulur. Ülkemizde bu kontrol faaliyetlerinin belirlenmesinden ve takip edilmesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı sorumludur. Bakanlık tarafından oluşturulan iş
ekipmanları yönetmeliğinde raflar ile ilgili doğrudan
bir madde olmamasına karşın, 25.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İş
Kullanıcı
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Genel Yükümlülükler bölümü madde
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Tablo 2. Hata Tipleri ve Örnek Fotoğraflar

•

•

•

•
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•

•

•

•
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•
•
•
•
•

•

•

•

5’te belirtildiği üzere, “İşveren, işyerinde kullanılacak iş
ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın
çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi
için gerekli tüm tedbirleri alır.” Bu maddeden anlaşılacağı
üzere, rafların periyodik kontrollerinin ilgili standartlarda
belirtildiği gibi yapılması gerekmektedir [4].
Raf sistemlerinin periyodik kontrolleri, TS EN 15635 standardının 9.4 bölümünde şu ifadelerle belirtilmiştir. Depolama ekipmanı, güvenlik açısından ve özellikle oluşan
herhangi bir hasar için düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Tamiratlar, zamanında ve sistemin devam eden emniyeti
dikkate alınarak etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Hasar
azaltma prosedürünün bir parçası olarak bulunan tüm
hasar veya diğer güvenlik problemleri ve değerlendirmeler kaydedilmelidir.
Raf sistemlerinde temel olarak kontrolü yapılan hatalar
ve örnek şekiller Tablo 2’de  verilmiştir.
TS EN 15635 standartında kontrol bölgeleri ve kontrol
sıklığı, “Tüm depolama ekipmanlarının denetimi düzenli
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olarak sistematik bir şekilde yapılmalı ve normal olarak,
gerekli bulunmadıkça hasarların çoğunun oluşma eğilimi
gösterdiği zemin seviyesinden kontroller gerçekleştirilmelidir. Üst düzey bir inceleme yapılması gerekiyorsa (isteniyorsa), denetimi gerçekleştirmek için güvenli bir erişim
yöntemi kullanılmalıdır.” şeklinde ifade edilmiştir. Kontrollerin sıklığı ve kapsamı, ilgili bölümdeki çeşitli faktörlere
bağlıdır ve PRSES personeli tarafından ambarın çalışma
koşullarına uyacak şekilde belirlenmelidir. Bunlar, ambarın
boyutları, personelin ve kullanılan ekipmanın çalışma sıklığı ve çalışma şeklini etkileyebilecek durumlardır [3].
Depolarda karşılaşılan hatalar ve uygunsuzluklar genellikle şu sebeplerden meydana gelmektedir [3].
•

•

•

Uzman denetçi kontrolü: En fazla 12 aylık periyotlarla raf sisteminin bu konuda eğitimli ve tecrübeli
ve bağımsız bir uzman tarafından denetlenmesidir.
Denetçi kontroller sonucunda gözlemlerini ve tespitlerini ve gerekli gördüğü aksiyonları PRSES personeline sunmalıdır [3].

2.5 Kontrol Yöntemleri

Kullanıma bağlı hasarlar
- Arızalı lift operasyonu

•

Kritik bölgelerin belirlenmesi

- Operatörün eğitim kalitesi

•

Gözle kontrol

Uygun olmayan ekipman kullanımı

•

Manyetik Parçacık Testi (Gerekli görüldüğünde)

- Orijinal kaldırma ekipmanındaki değişiklikler

•

Penetrant Testi (Gerekli görüldüğünde)

- Kaldırma ekipmanının kötü durumu

2.6 Hasar - Sapma Ölçümleri ve Risk Seviyeleri

- Yükleme aksesuarlarındaki kusurlar
Uygun olmayan depo şartları
- Çok küçük boşluklar
- Çok küçük koridor genişlikleri
- İyi temizlenemeyen ambar ve dökülen malzemeler
- İyi olmayan aydınlatma
- Zemin yetersizlikleri
•

Depolanan malzemenin sebep olduğu hasarlar ve
uygunsuzluklar (korozyon vs.)

•

Montaj hataları ve uygunsuzlukları.

2.4 Raporlama Çeşitleri
•

Gözle kontrol: Rafların güvenliğinden ve bakımından sorumlu personel (PRSES) tarafından haftalık
ya da belirli aralıklarla gözle yapılan kontrollerdir.
Kontrollere ait raporlar tutulmalıdır [3].

Rafların durum tespitinin yapılması için farklı kontrol yöntemleri kullanılarak aşağıdaki gibi bir yol izlenmektedir.

- Kullanılan paletlerin kalitesi veya orijinal tipe göre
değişiklikler

•

•

Derhal raporlama: Depoda çalışan herhangi bir
kişi tarafından raf sistemi bileşenlerinde bir eksiklik veya hasar görüldüğünde ya da istifleme ekipmanını kullanan operatör bir raf bileşenlerine bir
hasar verdiğinde derhal PRSES personeline haber
vermelidir [3].
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Raf bileşenleri istifleme ekipmanının çarpmaları sonucu
Şekil 2 ve Şekil 3’te gösterildiği gibi, hasar almış ise hasarların derinliklikleri ve boyutları ölçülerek risk seviyeleri
belirlenir. Bu şekillerde verilen kurallar büyük ölçüde sınırlanmış göçüklerde, çentiklerde, bükülmelerde, yırtıklarda ve parçalanmalarda uygulanmamaktadır.
Kirişlerde kalıcı deformasyon meydana geldiyse veya
maksimum sehim kiriş açıklığı L uzunluğunun verilen
deformasyon miktarını geçtiyse yapının aşırı yüklemeye
maruz kaldığı düşünülür. Standart esas alınarak hasar/
sapma ölçümleri yapılır ve belirtilen limitler dahilinde risk
seviyesi belirlenir.
Raf sistemlerinin kontrolleri esnasında tespit edilen hasarlar ve sehimler yukarıda verilen şekillerdeki gibi ölçülmektedir. Ölçüsü belirlenen hasarın ya da sehimin hangi risk grubunda yer alacağı Tablo 3’te verilen değerlere
göre belirlenir.
TS EN 15635 standartında hasarların büyüklüğüne göre
risk seviyeleri belirlenmiştir. Risk seviyeleri Tablo 4’te verilmiştir.
Kontroller esnasında belirlenen risk gruplarına göre her
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Şekil 2. Ayak ve Çerçeve Destekleri Hasar Ölçümleri

Tablo 3. Hasar ve Sehim Ölçülerine Göre Risk Seviyeleri [3]
Hasar ve Sehim Risk Seviyeleri (x: ölçülen değer- mm)
Bölge

Kırmızı Risk

Turuncu Risk

Yeşil Seviye

Ayaklar (Ön/ Yan)

x≥ 6 mm/ x≥ 10 mm

6≥ x ≥ 3 mm/ 10> x ≥
5 mm

3≥ x / 5> x

Çerçeve Destekleri

x≥ 20 mm

20≥ x ≥ 10 mm

10> x

Kiriş (L boyunda)

x≥ L/200

-

L/200> x

Şekil 3. Kiriş Sehim Ölçümü
Tablo 4. Risk Seviyeleri ve Tanımları [3]
Risk Seviyeleri

Risk Durumu

Yeşil Seviye

Sadece gözetim gereklidir.

En kısa sürede müdahale
Turuncu Seviye

edilmesi gereken tehlikeli
hasarlar

Kırmızı Seviye

Açıklama
Bu kategoride meydana gelen hasarların hiç biri yukarıda bulunan limitleri geçmemelidir. Bu seviyede raf kapasitesinin azaltılmasına veya sistemin tamir görmesine gerek yoktur. Bu durumda raf güvenli ve kullanılabilir olarak düşünülebilir.

Bu risk seviyesinde hasar görmüş parçanın değişimi ile sonuçlanmalıdır. Bu durumda hasar görmüş parçalardaki yüklemeler
boşaltılmalıdır ve bu parça tamir edilene kadar yükleme yapılmamalıdır. Kullanım için ise gerekli tamirler yapılmadan ve parçalar
güvenli olarak belgelendirilmediği sürece kullanılmamalıdır. 4 hafta içerisinde eksiklerin giderilmemesi durumunda raf sistemi
kırmızı seviyeye geçmektedir.

Derhal müdahale edilmesi Bu risk seviyesinde kritik olarak tanımlanan hata bölgeleri tamir edilmek üzere acilen boşaltılmalı ve izole edilmelidir. Tamirler
gereken tehlikeli hasarlar

genelde parça değişimleri ile gerçekleştirilir. Tamir edilmeden önce kesinlikle kullanılmamalıdır.
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Şekil 4. Örnek Raf Etiketleri

Raf Sistemi Hasar Aldı
Raf İnspektörü veya Depolama Ekipmanlarının Güvenliğinden Sorumlu Personel
(PRSES) hasarın incelenmesi ve CEN kodlarına göre risk seviyesinin belirlenmesi
Kırmızı Risk

Turuncu Risk

Tüm yükler derhal boşaltılır
ve tekrar kullanmadan önce
hasarlar tamir edilir

1. Tamir için hatanın
tanımlanması

Kullanıma
geri döner

Şekil 5. Raf Sistemleri Hasar Akış Şeması
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Ölçüler kaydedilir
ve 12 aylık periyot
içinde yapılacak
kontrol belirlenir

2. Yedek parka
siparişlerinin verilmesi

Hasarın
artması
durumunda
veya tamirin
yapılması 4
haftayı
geçtiyse

Tüm hasar görmüş
parçalar
değiştirildiyse veya
gerekli tüm tamir
işlemleri yapıldıysa

Yeşil
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3. Hatalar giderilene
kadar sistemin tekrar
yüklenmemesinden
emin olunması
4. En kısa zamanda
tamirin
yapılması
Tüm hasar
görmüş
parçalar
değiştirildiyse
veya gerekli tüm
tamir işlemleri
yapılysa
Kullanıma geri döner

Eğer
hasarın
boyutu
arttıysa

Eğer normal
kontrol
seviyelerinde
izleme sürelerinde
bir değişiklik yoksa

Kullanıma devam
edilir

57
bir raf bölmesinin 1- 1,5 m yüksekliğindeki kirişine Şekil
4’te verilen etiketler yapıştırılarak işaretlemeler yapılır.

sistemlerinin tüm projeleri, bilgilendirme ve uyarı notları
kullanıcı firmalara teslim edilmelidir.

Hasar almış raf bileşenleri sebebiyle risk değerlendirilmesi yapılacak olan raflarda Şekil 5’te verilen akış diyagramından yararlanılımaktadır.

Raf sistemlerinde çarpmalara bağlı hasarları en aza indirebilmek için, istifleme makinalarının güvenilir olması,
bakımlarının ve kontrollerinin zamanında yapılması gerekmektedir. İstifleme yapmak amacıyla bu araçları kullanan ve depo bölgelerinde çalışan personel sürekli eğitimden geçirilmelidir.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Raflar, firmaların kullanılabilir alanlarının verimli olarak
değerlendirilmesine olanak sağlayan iş ekipmanlarıdır.
Bu sebeple lojistik ve depolama süreçlerinin önemli bir
aşamasında yer almaktadır. Raflar standartlar ve teknik
prensiplerle tasarlanan ve üretilen çelik konstrüksiyonlar olup, montajında cıvatalı, kaynaklı ve geçmeli birleştirmeler kullanılmaktadır. Bu birleştirmelerin etkinliği,
raf sisteminin imalat, montaj ve işletme aşamalarında
kontrol edilmelidir. Bunun yanında istifleme işlemleri,
endüstriyel kaldırma iletme makinaları ile raf sistemlerinin koridorları arasında gerçekleştirildiği için çarpmalar
raf bileşenlerinde kalıcı hasarlara hatta çökmelere neden olabilmektedir.
İş kazalarının azaltılması ve sıfıra indirilmesi amacı ile
TS EN 15635 standardına göre raf sistemlerinin periyodik kontrolleri bağımsız kuruluşlarca uzman personeller
tarafından en fazla 12 aylık periyotlarla yapılmalıdır. Bunun haricinde rafların güvenliğinden sorumlu personel
(PRSES) veya görevlendirdiği başka bir personel tarafından raflar haftalık periyotlarla kontrol edilmelidir. Kullanıcı tarafından belirlenen ve rafların güvenliğinden sorumlu personel tarafından rafların denetimi planlanmalı ve
gerekli takipler yapılmalıdır.
Rafların TS EN 15635 standardına göre periyodik kontrollerini içeren maddeler İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne eklenmeli ve
bu kontroller zorunlu tutulmalıdır.
Yapılan kontrollerde raf sisteminde kuruluma ve kullanıma bağlı uygunsuzluklar ve hasarlar tespit edilmiştir.
Uygun olmayan montaj işlemleri sonucu stabil olmayan
raf sistemlerinde küçük çarpmalarda dahi büyük hasarlar
oluşmaktadır. Bu sebeple raf sistemlerinin kurulumunu
gerçekleştiren personeller için eğitim programları oluşturulmalı ve montaj yetkisine sahip olabilmesi için sınava
tabi tutulmalıdır. Ayrıca raf sistemlerinin kurulumunda iş
sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Tedarikçi firmalar tarafından kullanılmaya hazır verilen raf

Kullanıcı firmalar tarafından rafların güvenliğinden sorumlu personel (PRSES) ataması yapılmalıdır. PRSES personelinin eğitimleri için ilgili standartlara uyumlu eğitim
programları oluşturulmalıdır.
Raf bileşenlerinin tamiratında üretici firmanın onayı olmadan konstrüksiyona müdahale edilmemelidir. Ayrıca
hasarlı bileşenler üretici firma tarafından onaylı ve orijinal bileşenlerle değiştirilmelidir.
Raf sistemlerinin kullanımında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalı ve aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
• Raf sistemine yüklemeler esnasında hasar verilmemeli
ve buna karşı önlemler alınmalıdır.
• Personel konstrüksiyonun yüklemesinde ve yüklü
konstrüksiyona yaklaşmaması konusunda uyarılmalıdır.
• Raf sistemindeki yüklerin hareket etmesi ve düşmesi
engellenmelidir. İdeal yükleme koşullarına uyulmalıdır.
• Raflarda meydana gelen olası hasarlar sorumlu personele derhal rapor edilmelidir. Hasar sonucu değerlendirme yapılmalı ve risk seviyesine göre gerekli önlemler alınmalıdır.
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PLASTİKLER DÜNYASI

Plastiklerin Özellikleri ve Tarihçesi1
Hikmet Yaşar

1. TARİHÇE
20. Yüzyılın başlarından itibaren “Organik Kimya” konusunda hızlı tempoda gelişmeler olurken sayısız kimyasal
madde yanında, plastik hammadde veya maddelerine
de yönelik bir- çok sentezler yapılmıştır. Ancak, o zamanki koşullarda plastikler, kullanım gereksinimi veya tüketim yeri pek görülmemesi nedeniyle belirli bir süre sonra,
birçok aşamalardan da geçerek toplumun yararlanmasına verilebilmişlerdir.
Bütün bu gelişmeler sırasında plastik dünyasına açılan ilk
önemli pencere, Amerikalı bir iş adamının iyi bir bilardo
topu yaptırmak istemesi ve buna büyük bir maddi ödül
koyması üze- rine, “BAEKELAND” tarafından sentezi yapı1

lan fenol-formaldehit reçinesi (Bakelit) iledir. Bundan günümüze kadar hızlı bir süreçte araştırmalar ve yatırımlar
yapılarak üstün nitelikli plastikler kütle üretimiyle dünya
pazarlarına verilmişlerdir. Böylece sanayi devrimi içinde
plastikler de layık oldukları yeri almışlardır.
Bazı plastiklerin ilk bulunuş yılı ile, teknolojik problemlerinin çözülerek insanlığın hizmetine girdiği yıllar aşağıda
verilen Tablo 1’de görülmektedir.

2. PLASTİKLERİN ELDE EDİLMELERİ
Bir plastikte polimeri oluşturan ana gruplar plastik türüne göre değişik sayılarda olur. Ayrıca bu gruplar doğrusal,
dallanmış veya çapraz bağlı bir yapı oluşturur. Grupların

Bu yazı Odamız tarafından 2001 yılında yayımlanan "Plastikler Dünyası" isimli kitabımızdan gözden geçirilerek yayına hazırlaşmıştır.
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Tablo 1. Bazı Plastiklerin Bulunuş ve Kullanım Yılları
PLASTİĞİN ADI

İLK BULUNUŞU

KULLANIM

Akril nitril

1943

1943

Akrilonitril butadien stiren

1969

1970

Aramid (aromatik poliamid)

-

1972

Asetal

-

1960

Epoksi

1947

1950

Fenol formaldehit

1907

1909

Kazein formaldehit

1879

1879

Melamin formaldehit

1938

1938

Poliamid (nylon)

1928

1940

Poliester

1940

1943

Polieterimid

1982

1982

Polietilen, alçak yoğunluklu

1936

1950

-

1954

Polikarbonat

1956

1956

Polimetil metakrilat

1928

1928

-

1956

Polipropilen oksit

1966

1967

Polistiren

1930

1937

-

1962

Poliüretan

1938

1938

Polivinil asetat

1920

1932

Poliviniliden klorid

1941

1941

Selüloz asetat

1865

1900

Selüloz nitrat

1838

1870

Silikon plastiği

-

1945

1921

1921

Polietilen, yüksek yoğunluklu

Polipropilen

Politetra fuor etilen

Üre formaldehit

bir moleküldeki sayısına “Polimerizasyon derecesi” denir.
Grup molekül kütlesi ile polimerizasyon derecesinin çarpımı da plastiğin molekül kütlesini verir.
Bu kavramlar Polivinil klorid örneğiyle açıklanabilir:
Polivinil klorid polimerinin monomeri olan vinil klorid’in

mol kütlesi 63, polimerizasyon derecesi
de 1000 olduğuna göre, Polivinil kloridin
mol kütlesi: 63x1000 = 63.000 olur.
Plastiklerde mol kütlesi genelde 10.000 1.000.000 arasındadır.
Daha çok petrol, belirli ölçüde de kömür
ve diğer kaynaklara dayalı olan plastik
üretiminde tepkime yürüdükçe başlangıç
maddelerinin özellikleri bir süreçte azar
azar değişir, polimerleşme sona erince
de başlangıç maddelerinden tamamen
farklı yeni bir ürün oluşur. Örnek olarak
etilen gazından katı bir plastik olan polietilenin elde edilmesi gösterilebilir.
Her plastik polimerinin bir başlangıç monomeri vardır. Belirli sayıda monomer bir
tepkime ile polimer zincirini oluştururlar.
Tablo 2'de buna ait örnekler görülmektedir. Tablodan da görüldüğü üzere, polimeri oluşturan monomerler ana grup
haline geçerken çift bağların açılması gibi
bazı yapısal değişikliklere uğrar.
Polimerleşme sonunda ele geçen ürünler
doğal renkli (mum beyazı, saydam vs.)
olmakla beraber özel olarak renklendirilmiş, kullanım kolaylığı ve amacı bakımlarından da tablet, toz, plastisol, film, levha,
blok, profil ya da değişik biçimlendirilmiş
halde piyasaya sürülür.
Polimerizasyon süreçleri Carothers ve
Flory tarafından iki ana grupta toplanmıştır. Bunlar "KATILMA (Addition)" ve
"YOĞUNLAŞMA (Condensation)" polimerlerizasyonlarıdır.

2.1 Katılma Polimerizasyonu
Yukarıda da ifade edildiği gibi, katılma
polimerizasyonu monomer çift (bazen de
üçlü) bağlarının belirli sıcaklık, basınç ve
katalitik etki koşullarında açılarak ürünün
mol kütlesine bağlı miktarda birleşmelerinden ibaretr. Bu kimyasal olaylar sırasın-
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Tablo 2. Bazı Plastiklerin Monomerleriyle Bu Monomerlerin Polimer İçindeki Tekrar Halleri
(Ana Gruplar)
Polimerin Adı

Monomer

Ana Grup

Polietilen

CH2 = CH2

CH2

CH2

Polivinil Klorid

CH2 = CHCL

CH2

CHCL

CH3
Poliizobutilen

CH3

CH2= C

CH2

CH3
CH2 = CH

Polistiren

CH2 = CH

H-N (CH22)5 C-OH

Polikaprolaktam

H

C
CH3

H

Yapısal farklılık gösteren homopolimer veya kopolimerlerin yalnız başlarına özellikleri yeterli olmadığı
durumlarda iki veya daha fazla sayıda plastiğin özel
yöntemlerle istenen özelliklerde homojen hale getirilmesidir. Moleküller arası kovalent bağlar, Van der
Waals Kuvvetleri gibi faktörler farklı moleküllerin rijit
bir kütle meydana getirmesini sağlar. Böylece plastik
kullanımından beklenilen optimal veya ara özellik
değerleri ile ucuz maliyet ve daha başka isteklere
ulaşılabilir.
Plastik alaşımlarının yapımında kullanılan başlangıç
polimerleri toz, granül, lateks veya çözelti halinde
olabilir. Tablo 3’te bazı plastik alaşımlarının özellikleri
görülmektedir.

N (CH2)5 C

O

2.2 Plastik Alaşım ve Harmanları

O

da genelde yan ürün açığa çıkmaz. Bu yolla elde edilen
termoplast ürünler yalnız bir cins monomer kullanılması
halinde “Homopo- limer”, birden fazla cins monomer kullanılması halinde de “Kopolimer” olarak elde edilirler.
Katılma polimerizasyonu için halojenli bir homopolimer
oluşum denklemi örnek olarak aşağıda gösterilmiştir:

Plastik biçimlendirme sırasında da bazen granül halindeki farklı iki veya daha fazla tür plastik manuel
olarak karıştırılarak, alaşımlar kadar mükemmel değilse de bir dereceye kadar istenen özelliklere yaklaşan ürünler elde edilir.

CH2 = CH + CH2 = CH+ .... n tane (-CH2-CH-)n

Plastik alaşımı hazırlamada ve harmanlamada fazla

x

x

x

Burada x halojeni yerine Klor alınırsa “Polivinil klorid”
meydana gelir:

Tablo 3. ABS Alaşımlarının Tipik Özellikleri
(*) ABS/

ABS/

ABS/

ABS/PU

PC

PVC

PVC

FON

Rijit

Rijit

Rijit

Rijit

Darbeli Çentik 22.5°C'de

5.57

6.67

8.12

4.33

5.14

Termoplast plastikler sıcaklık uygulamakla yapısal kristal-amorf durumuna bağlı olarak yavaş yavaş yumuşar ve erirler. Bir biçimlendirme cihazında (parça haline
getirildikten sonra ufalanırsa) yeniden biçimlendirilebilir. Malzemenin arka arkaya devamlı şekilde cihazda
işlenmesi sonucu mekanik ve diğer bazı özelliklerinde
düşmeler görülür. Bu nedenle kırpıntı veya araiş denilen
kullanılmış plastik parçacıkları saf malzemeye az oranda
katılmalıdır. Elde edilecek parça veya ürün niteliğine göre
bu oran yüzde 9-15 kadardır.

Deneyi J/cm -40 °C'de

0.81

0.70

0.59

1.24

-

Çekme Dayanımı, kg/cm2

576

383

211

313

518

56.4

37.5

20.7

30.7

50.8

Esneklik mod. kg/mm2

260

225

70.3

154.5

246

(22.50°C de) N/mm2

2548

2205

688

1514

2411

118

102

50

82

115

8.5 At.de

117.7

63.2

73.2

82.5

148.5

Katılma polimerizasyonu ile elde edilen önemli termoplast plastik örnekleri PA, PB, PC, PE, PETP, PMMA, PP, PS,
PVAC, PVC, PVDC, PI, kopolimerlerden de ABS, A/MMA,
E/P, SB, VC/MA örnek olarak verilebilir.

1
4.6 At.de

126

71

89.6

95.7

158.4

1.14

1.21

1.13

1.04

1.13

ÖZELLİK

CH2 = CH + CH2 = CH+ .... n tane (-CH2-CH-)n
Cl

Cl
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N/mm2

Sertlik, Rockwell R. 22.5°C'de
Isıyla Eğilme Sıcaklığı °C

Yoğunluk, gr/cm3 22.5°C'de

(*) Plastik sembollerine bakınız.

ABS/POLİSÜL
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sayıda plastik kullanılırsa da yaygın olanlar akrilik, poliamid, polikarbonat, polipropilen, poliester (termoplast) ve
polistirendir.

2.3 Yoğuşma Polimerizasyonu
İki veya daha fazla tür monomerin özel koşullarda bir
kimyasal tepkimeye girerek belirli sayılarda birleşmeleri
ve ortamdan su (bazen de amonyak veya başka küçük bir
molekül) ayrı- larak bir polimer oluşturmalarıdır. Aşağıdaki örnekte bir organik asitle alkolün yoğuşma polimerini
oluşturdukları genel bir formül görülmektedir:
Somut örnek olarak Barkelit reçinesini verebiliriz:
xHO - ROH + xHOCO - R' - COOH  HO (-R- OCO - R'- COO)x
H+(2+1) H2O
2 nC6H5OH + nCH2OH  nH2O + -C6H5OH-CH2C6H5OH-CH2- ... n tane
Yoğuşma polimerizasyonu ile elde edilen ürünlere Termoset Plastikler denir. Bunlar ısı ile yumuşamazlar, ancak
basınç ve ısı uygulaması ile bir kalıpta biçimlendirilebilirler. Biçimlenmiş parça kırılıp ufalanarak kalıpta yeniden
biçimlendirilemez.*
Plastik polimerlerinin mol ağırlığı, bileşim ve fonksiyonel
gruplarla moleküller arası bağların niteliği onların özelliklerini belirler. Bu özelliklerin başlıcaları görünüm, optik ve diğer fiziksel özellikler, mekanik, kimyasal, ısısal ve
elektriksel özelliklerdir.*

pılarıyla ilgili olup, sanayide ve günlük hayatta kullanılan
çok iyi optik özelliklere sahip ürünler elde edilmiştir. Polimetilme takrilat, polikarbonat, kristal polistiren, selüloz
asetat bunların yaygın örnekleridir.
Plastiklerin katkısız yoğunlukları 0.9-2 gr/cm3 kadardır.

2.5 Mekanik Özellikler
Türlerine göre plastiklerin mekanik özellikleri çok büyük
dağılım gösterir. Yüksek mekanik özelliklere sahip olanlarınki demir dışı metallerinkine yaklaşır. Bununla beraber,
bazı plastikler için aşınma dayanımı, uzama değerleri
metallerinkinden yüksek olabilir. Mesela, oto cam silici
motorunun poliamid dişlisi, hiç yağlanmadan, arabanın
ömrü boyunca hizmet görür. Sertlik, basma ve çekme dayanımları ise, genelde metallerinkinden daha düşük değerlerdedir.
Yaygın kullanılan plastiklerin mekanik özellikleri Tablo
4’te verilmiştir.
Şekil 1’de plastiklere ait tipik bir gerilme-uzama grafiği,
Şekil 2’de de değişik mekanik özelliklere sahip plastiklerin
grafikleri görülmektedir.
Sürünme dayanımı plastikler için de çok önemli bir mekanik özelliktir. Statik ölçümler teknoloji gereksinimlerini
her zaman yeterli bir şekilde karşılayamamaktadır. Biçimlendirilmiş bir plastik parça basınç, sıcaklık, kimyasal
ortam gibi faktörlerle belirli bir süre zorlanırsa ilk andaki
mekanik değerlerinde düşmeler görülür (Tablo 5).

2.4 Görünüm, Optik ve Diğer Fiziksel Özellikler
Kopma
Uzaması

Plastiğin görünümü onun biçimi, rengi, opak veya saydam oluşu, yüzeyinin parlak ya da mat oluşu, varsa yüzeysel üretim kusurları gibi özelliklerini belirler.

Akma Uzaması

Plastiklerin renkli görünümü genelde pigment veya boyar maddelerle sağlanır.
Akma
Dayanımı

Plastiklerin ışığı farklı derecelerde geçirmeleri onların ya*

Kopma
Dayanımı

Gerilme

Bazı plastiklerin saydamlık derecesi %92 ile camınkine
ulaşır. Bunlar da azo ve anilin sınıfı boyar maddelerle yine
saydam, titan dioksit ve diğer çeşitli metal oksitler, karbon
siyahı gibi maddelerle de mat olarak boyanabilirler.

Uzama

Şekil 1. Plastiklere ait Tipik Bir GerilmeUzama Grafiği

Yaygın kullanılan yoğuşma polimerizasyon ürünlerine örnek olarak EP, MF, PF, PI, UF verilebilir.
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Tablo 4. Yaygın Kullanılan Plastiklerin Özellikleri
Akrilonitril

Çekme ve darbe dayanımları yüksek, uzaması az

Asetal

Çekme, darbe dayanımı, sertlik ve uzama yüksek

Epoksi

Asetal ile aynı özelliklerde

Fenolik

Sert, kırılgan, çekme dayanımı dolgu maddesine göre yüksek veya düşük, uzaması çok az

Melamin

Fenolik gibi, ancak çekme dayanımı daha yüksek

Poliamid

Çekme dayanımı, uzaması ve aşınma dayanımı yüksek

Poliester,ts

Darbe dayanımı ve uzaması düşük

Poliester, tp

Darbe ve çekme dayanımı yüksek

Polikarbonat

Çekme, sürünme ve darbe dayanımı ile uzaması yüksek

Polietilen, yy

Darbe dayanımı yüksek

Poliimid

Çekme ve darbe dayanımı yüksek, sürünme dayanımı yüksek (yükleme sonu dayanım değişimi az)

Poliüretan

Çekme dayanımı değişik, darbe dayanımı yüksek, uzaması çok fazla

Polivinilklorid

Çekme dayanımı ve esneklik değişik

Silikon

Mekanik özellikler zayıf, ısıl direnci yüksek

Sülfon

Çekme, basma, sürünme dayanımı yüksek (Sıcakta da bu özelliklerini korur.)

Yumuşak ve Dayanıklı

Sert ve Kırılgan

Yumuşak ve Zayıf

(1) : Akma ve çekme dayanımlarıyla esneklik
modülü yüksek, uzama vasat değerlerde.
(2) : Akma yok, çekme vasat, esneklik modülü
yüksek, uzama çok az.
(3) : Akma değeri ve esneklik modülü düşük,
uzama yüksek.

1

Sert ve Çok Dayanıklı

2

Sert ve Dayanıklı

3

(4) : Akma ve çekme dayanımları yüksek, esneklik modülü yüksek, uzama vasat değerlerde.
(5) : Akma ve çekme dayanımları yüksekçe,
kırılma tokluğu yüksek.

5

4

Şekil 2. Değişik Mekanik Özelliklerdeki Plastiklerin Gerilme
Uzama Grafikleri
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Tablo 5. Bazı Plastiklerde Sıcaklık, Yükleme ve Süreye Bağlı Olarak Sürünme Modüllerinin Değişimi
İŞLEMLER
Plastik Türü

Deney
Sıc. (°C)

Yükleme Gerilmesi

1 Saat
Yüklemede
Sürünme
Modülü

1000 Saat
Yük. Sürünme
Mod.

kg/mm2 , N/mm2

kg/mm2 , N/mm2

Yükleme Süresi
(Saat)

kg/cm2, N/cm2

Modül Değişimi
(%)
(*)

ABS

22
70

70
35

686
343

1000
*

239
77

2344
755

210
15

2059
147

12
80

Akrilik

22
50

70
35

686
343

10
*

288
188

2824
2843

240
140

2353
1373

16
25

22
84

70
35

686
343

1000
*

281
127

2755
1245

119
63

1167
618

57
50

Poliamid 6

22
120

140
70

1373
686

*
*

337
49

3304
480

212
32

2079
314

37
35

Poliamid 6.6

90

98

961

*

64

672

50

490

22

Poliamid 6.12

125

211

2068

*

513

5027

365

3577

29

Poliamid 6.10
(%60 cam lifi)

23
23

351
703

3440
6889

*
*

1476
1075

14465
10535

974
928

9545
9094

34
14

Poliester,
(termoset)

22
22

140
211

1372
2068

*
*

963
984

9437
9643

654
548

6409
5370

32
44

PET (termoplast)

22

75

735

*

309

3028

265

2597

14

PET (%30 cam. t)

22

422

4136

*

934

9153

680

6664

27

Poolietilen, (yy)

22

88

862

*

39

382

15

147

60

Polikarbonat

22
125

211
35

2068
343

*
*

242
105

2372
1029

218
39

2136
382

10
63

Polikarbonat
(%40 cam tak.)

54
54

211
351

2068
3440

*
*

731
717

7164
7027

527
703

5165
6889

28
2

Poliimid cam. t.

197

176

1725

100

2003

19629

1898

18600

5

Polipropilen

20
60

35
42

343
412

1000
*

105
34

1029
333

46
21

685
206

56
38

Polistiren
(darbe day.)

22
22

140
70

1372
686

30
1000

309
190

3028
1862

140
127

1372
1245

54
33

PTFE

22

35

343

*

35

343

16

157

54

PTFE (%25 cam.t)

20

70

686

*

83

813

43

421

48

PU (%40 cam. t.)

23

35

343

*

112

1098

88

862

21

Sülfon

22

281

2754

*

246

2411

217

2127

12

Vinil (sert)

20

102

1000

30

308

3018

291

2852

6

Vinil (sert)

22

70

686

1000

232

2274

126

1235

46

Asetal

(*) 1 ve 1000 saat yükleme ile modüllerinin fark oranı yüzdesidir.
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Plastiklerin sert, yumuşak veya elastik olmalarını nitelendiren önemli bir kavram da “KOHEZYON ENERJİSİ
YOĞUNLUĞU”dur. Moleküllerin çekim enerjilerinin yüksek olduğu, veya düşük olduğu oranlarda plastikler rijit veya yumuşak olabilmektedir. Bir bakıma kohezyon
enerjisi yoğunluğu plastiklerin belirli mekanik özelliklerini tariflemektedir. Kohezyon enerjisi yoğunluğu birimi
kalori/cm3tür. Tablo 6’da bazı plastikler için bu değerler
görülmektedir.
Tablo incelendiğinde, Polietilen (AY), Poliizobutilen ve
Poliizopren’in rijitlikleri az, aksine mekanik özellikleri çok
iyi olan, örnek olarak da sanayide hadde yatağı olarak
kullanılabilen ısıl işlemi yapılmış Poliheksametilen adipamide (naylon) ait kohezyon enerjisi yoğunluğunun da
büyük olduğu görülür.
Homopolimer veya kopolimerlere belirli amaçlar için
katılan dolgu maddeleri onların değişik ve iyileştirilmiş
mekanik özellikler kazanmasını sağlar. Örnek olarak cam
lifi veya asbest’in katıldığı plastiğin çekme dayanımını
artrması (uzamasını azaltması) ve boyut kararlığını iyileştirilmesi verilebilir. Bunun aksine maliyeti ucuzlatmak
için plastiğe aşırı miktarda katılan odun unu çekme dayanımını önemli ölçüde azaltır.
Plastiklerin mekanik özellikleriyle ilgili önemli Türk Standardları aşağıda gösterilmiştir:
Çekme özellikleri (ve uzama) :

TS 1398

Basınç dayanımı

:

TS 1096

Darbe dayanımı, izod

:

TS 1005

Sertlik

:

TS 1326

2.6 Elektriksel Özellikler
Özel bir amaçla üretilmedikçe plastiklerin hemen hemen
hepsi yalıtkan olup iyi bir dielektrik özelliğine sahiptir.
(Volt/mm olarak).
Dielektrik sabiti, herhangi bir maddeden yapılmış kondansatörün kapasitesi ile aynı kondansatörde dielektrik
madde olarak hava (veya boşluk) bulunduğu zaman göstereceği kapasite (sığa) arasındaki orandır.
Yıllar önce, plastikler sanayideki yerini almamış iken
elektrik kablosu üretiminde yalıtkan madde olarak lastik
kullanılırdı. Üretim güçlüğü ve zaman kaybı yanında bu
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tür yalıtkanlar aradan yıllar geçince yapı bozunmasıyla
tehlikeli akım kaçaklarına neden olurdu. Plastikler sayesinde dayanıklı ve istenilen kalitede yalıtmaya sahip
elektrik malzemelerini ekonomik olarak yapmak mümkün olabilmiştir. Biraz ısının açığa çıktığı bazı elektrik
devre elemanları yapımında sıradan termoplast plastiklerin kullanımı sakıncalı ise de yumuşama sıcaklığı yüksek, hatta bazı dolgularla ısısal özellikleri daha da iyileştirilen termoplastlar ve termoset ürünler bu tür üretimlere
iyi bir çözüm getirirler. Fenol formaldehit, melamin formaldehit ve halojenli plastikler tipik birer örnek olarak
verilebilirler. Dielektrik dayanımını artran, ısısal özelliklerini iyileştiren başlıca dolgu maddeleri mika, asbest ve
antimon trioksitr.
Alışılagelenin dışında, bazen, özel amaçlar için plastiğin
belirli derecede iletken olması istenir. Sıradan plastikler
için bu amaca, bileşimine metal tozları, grafit, karbon siyahı gibi maddeler katılarak ulaşılabilir. Son zamanlarda
üzerinde çalışılan “POLİASETİLEN” ve benzeri plastiklerin
dolgu maddesine gerek kalmadan iletken özelliklere sahip olduğu bilinmekte olup, kablo yapımı ve diğer metalden yapılan elektrik malzemeleri için bakıra alternatif
olabileceğine ümitle bakılmaktadır.
Plastik maddelerin dielektrik dayanımları TS 1397, dielektrik sabitleri de TS 1224’teki deneylerle ölçülmektedir.

2.7 Kimyasal Özellikler
Genelde çoğu plastik maddeler belirli derişimlerde asitlere ve bazlara karşı dirençlidirler. Bu direnç plastik türlerine göre az çok değişmektedir. PE- PTFE, PP, Epoksi, Poliester, Sülfon, Vinil plastikleri kuvvetli asitlere ve bazlara
dirençli tipik örneklerdir. Akrilik, Fenolik, Poliasetal ve termoplast poliester ise kuvvetli asit ve bazlara karşı direnç
göstermeyen ürünlerdir.
Keza açık hava koşullarında da her plastik değişik şekillerde etkilenir.
Plastiklerin kimyasal dirençleri Tablo 6’da, açık hava koşullarından etkilenmeleri de Tablo 7’de görülmektedir.
Polibutilen, Polikarbonat ve tefon grubunun açık hava
koşullarına en dayanıklı plastikler olduğu anlaşılmaktadır.

2.8 Çözünürlükler
Fenol formaldehit, melamin formaldehit, poliester gibi
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Tablo 6. Bazı Plastiklerin Kohezyon Enerjisi Yoğunlukları
Polimer Adı

Tekrarlanan Birim (Ana Grup)

Poliakrilonitril

Kohezyon En. Yoğ.
3

3

(cal/cm )

J/cm

–CH2 CHCN–

(237)

991.8

Polietilen, (Ay)

–CH2 –CH2–

(62)

259.5

Polietilen terefalat

–CH2 CH2 OCOC6H4 COO–

(114)

477

Poliheksametilen adipamid

NH(CH2 )6 NHCO (CH2 )4 CO–

(185)

774.2

Poliizobutilen

–CH2C (CH3 )2–

(65)

272

Polimetil metakrilat

–CH2C(CH3)2 (COOCH3)–

(83)

347.3

Polistiren

–CH2CH (C6H5)–

(74)

309.7

Polivinil asetat

–CH2CH (OCOCH3)–

(88)

368.3

Polivinil klorid

–CH2CHCl–

(91)

380.8

Poliizopren

–CH2C (CH3) = CH-CH2

(67)

280.4

termoset plastiklerden kalıplanmış parçalarla PE, PP, PVC,
PA, PTFE gibi yüksek mol ağırlıklı polimerler çözücülere
karşı çok dirençli maddelerdir. Selüloz plastikleri (selüloz
asetat, selüloz nitrat gibi) akrilik, vinil asetat, polistiren
gibi maddeler de üniversal çözücülere direnç gösteremeyip çözünürler. Çözünürlük dereceleri de plastik ve çözücü türlerine göre değişim gösterir (Tablo 8).

genleşmesi (boyca), ısıya dayanıklı- lık, eğilme sıcaklığı,
erime sıcaklığı, yumuşama sıcaklığı, yanma oranı ve yanma ürünlerinin incelenmesidir.

Plastiklerin çözünürlük özelliğinden yararlanılarak onların dispersiyon haline getirilmeleri ve yapıştırılmaları sağlanır. Dispersiyon haline getirilmeleri lak ve boya yapımı
için çok önemlidir.

Eğilme, yumuşama ve erime sıcaklıkları daha çok termoplast ürünler için bahis konusudur. Termoset ürünler ise genelde daha yüksek ısısal özelliklere sahiptirler.
Termoplastlar genelde 50-125°C sıcaklıktaki ortamlarda
kullanılabildiği halde termosetler 110-300°C'lerde bile
dayanıklıdırlar. Keza yanma özellikleri de plastiklerde çok
değişiktir. Küçük bir alevle hemen tutuşabilen selüloz nitrata karşılık bek aleviyle adeta döğüşen silikon plastiği ve
termoset poliimid bu konuda tipik örneklerdir.

Kimya sanayi ile kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerindeki donanımın plastikten yapılması halinde kimyasal ve
çözünürlük özellikleri de dikkatle incelenmelidir.
Belirli plastiklerle kaplanmış bir metal parça veya yüzeyin yeniden temiz hale getirilmesi söz konusu olduğunda
bazı kimyasal maddeler kullanılarak, tahriple bu amaca
ulaşır (Tablo 9).
Plastiklerin değişik derişimlerdeki asit ve alkalilerle çözücülere dirençleri TS 710’daki deneylerle saptanmaktadır.

2.9 Isısal Özellikler
Plastiklerin en önemli ısısal özellikleri ısı iletkenliği, ısı

Plastikler genelde çok küçük ısı genleşmesi katsayısı ve ısı
iletkenlik katsayısına sahiptirler. Özellikle köpük plastik haline getirildikten sonra yalıtım değerleri daha da yükselir.

Plastiklerin bazı ısısal özellikleri aşağıdaki standartlarla
tayin edilmektedir.
Isı iletkenliği

TS

388

Isı genleşmesi (boyca)

TS

1065

Eğilme sıcaklığı

TS

1400 ve TS 1402

Vicat yumuşama noktası

TS

1825

Erime akış indisi

TS

1323
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Tablo 7. Açık Hava Koşullarında Bazı Plastiklerin Mekanik Özelliklerindeki Değişmeler
Süre (Yıl)

Çekme Dayanımı
Değişmesi (%)

Uzama Değişmesi
(%)

(1)

1

0

0

Florida

(1)

10

-3

-24

Akrilik

Florida

(1)

1

0

0

Akrilik

Florida

(1)

3

-4

-5

Akrilik

Bristol

(2)

5

-23

-49

Poliamid

Florida

1

-21

-

Poliamid

Florida

5

-11

-78

Poliamid

Florida

15

-34

-80

Polibutilen

Arizona (3)

2

-

0

Polikarbonat

Arizona ve Florida

3

-1

+1

Plastik Türü

Kaldığı Bölge

Poliasetal

Florida

Poliasetal

Poliester

DAĞILIM BÜYÜK

Polietilen

Londra

(4)

1

-12

-12

Polietilen

Londra

(4)

3

-14

-20

Polistiren

Los Angeles (5)

1

-11

-

Polistiren

Los Angeles (5)

2

-9

-15

Polisülfon

Malverne (6)

1

+5 -(-9)

-

Polisülfon

Malverne (6)

2

-6 -(-10)

-

Tefon 6

Florida

15

-2

0

Tefon 7

Florida

15

16

5

Poliüretan

DAĞILIM BÜYÜK

Vinil Plastikleri

Genelde çekme yüksek, uzamalar düşük gözlenmiştir.

Bölgelerin iklim özellikleri:
(1)

:

Yağışlı, sıcak (tropikal)

(2)

:

Ilık ve yağışlı (nemli)

(3)

:

Sıcak ve kurak

(4)

:

Ilık ve yağışlı (nemli)

(5)

:

Ilık ve yağışlı (nemli)

(6)

:

Soğuk ve yağışlı (nemli)
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Tablo 8. Bazı Plastiklerin Çözünürlükleri
PLASTİK
Etil Selüloz

Selüloz
Asetat

Selüloz
Butirat

Selüloz
Nitrat

PMMA

PS

Vinil Asetat

Vinil Asetat
Klorid

Aseton

0

+

+

+

+

0

+

0

Benzen

0

-

-

+

+

+

-

-

Cellosolve

0

-

0

+

+

-

+

-

Dioksan

+

+

+

+

-

+

+

+

Etilen diklorid

+

-

+

-

+

+

+

+

Etilen glikol

-

0

-

0

-

-

-

-

Etanol

0

-

-

-

-

-

+

-

Eter

0

-

-

-

-

+

+

-

Toluen

0

-

-

-

+

+

+

-

ÇÖZÜCÜ

+ : çözünür

- : çözünmez

0 : az çözünür

Tablo 9. Yapısal Bozulma ile Plastiklerin Çözünmesi
Plastik Türü

Kimyasal Madde

Epoksi

Derişik sülfat asiti, sıcak

Fenci formaldehit vb.

Sodyum hidroksit çözeltisi, sıcak

Poliamid

Formik asit çözeltisi, %90'lık

Polietilen

Tetrahidronaftalin, toluen, çikloheksan,
sıcak

Polietilen tereftalat

0-Klorofenal, fenol ve krezol karışımları

Bazı polimerler özel kimyasal maddelerle sıcakta işleme
tabi tutulduğunda yapısal bozulma ile çözünürler.
Termoplast plastikler, ısı ile yumuşamalarından yararlanılarak çeşitli yöntemlerle biçimlendirilirler. Termosetler
de nispeten ısıya dayanıklı olduklarından elektrik malzemeleri yapımında fazla miktarda kullanılırlar.
Bazı sıvı polimerler uygun soğuma hızlarına sahip olduklarından çeliklere su vermede başarıyla kullanılmaya
başlanmıştır. Isısal özellikler bakımından yağların yerine
geçebilecek olan Polialkilen glikol, su verme çatlak riskini
büyük ölçüde azaltmakta ve malzemeye boyut kararlılığı
sağlama avantajlarına sahiptir.
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KİTAP TANITIMI

Kitap Adı: Tahribatlı Malzeme
Muayenesi ve Analizi Yöntemleri

Kitap

68

Sayfa Sayısı: 582
Yayın No: MMO/685-4
Yayın Yeri: İzmir
Kitap Türü: Teknik Kitaplar

T

ahribatlı malzeme muayene
yöntemleri, sanayimizde, üniversitelerde ve teknik okullarda mevcut olan tüm mühendis,
teknisyen vb. çalışanların mesleki
eğitimlerini ve gelişimlerini sağlayacaktır. Asıl olarak da Makina, İnşaat,
Metalurji ve Endüstri Mühendislik disiplinlerindeki tüm üretimlerin kalite
kontrollerinde büyük önem teşkil etmektedir. Bu kitaplar doğru, güvenli
tasarım ve konstrüksiyonu, enerji ve
üretim verimliliğinden, işçi sağlığı ve
güvenliğiyle, halkın can ve mal güvenliğine kadar birçok konuyu doğrudan ilgilendirmektedir.
Bugün birçok mühendislik disiplinlerinde, kaynaklı yapılan üretimlerde gerekli olan kalite kontrol gerekliliklerinin (tahribatsız malzeme
muayene yöntemleri) yerine geti-
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rilmemesinden dolayı sanayimizde
güvenli bir makine imalatı gerçekleştirilememektedir. Bu kalite kontrol
uygulamaları özellikle statik ve dinamik yüklerle çalışan tüm ekipmanlar
(asansör, basınçlı kap, enerji, hareketli ekipmanlar vb.) ile yaşamın birçok
noktasında kullanıldığı için kaza risklerini önleyici bir etken olmaktadır.
Bu kitap çekme, eğme, sertlik, çentik,
darbe, yorulma, sürünme gibi tüm
tahribatlı malzeme muayene yöntemleri ile yine tahribatlı malzeme
muayene yöntemlerine giren malzeme iç yapı ve kimyasal bileşim analiz yöntemlerini içermektedir. Kitap;
sadece mühendislik öğrencilerinin
değil, tahribatlı malzeme muayene
yöntemleri konularında çalışan tasarım, üretim, montaj, bakım vb. işleriyle uğraşan mühendislerin de yararlanabileceği bir içeriğe sahiptir.
Bu denli kapsamlı kitapları hazırlayan
değerli Hocamız Prof. Dr. Süleyman
Karadeniz’e Odamız adına çok teşekkür ediyoruz. Kitabımızı; endüstrimize, meslek ve meslektaşlarımıza katkı
sağlaması, çalışmalarında rehber olması dileğiyle saygıyla sunarız.

KİTAP TANITIMI
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ULAŞIM VE TRAFİK POLİTİKALARINDA
PLANLAMA GEREKLİLİĞİ
T

MMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), iki yılda bir
güncellediği Ulaşım ve Trafik Politikalarında Planlama
Gerekliliği Oda Raporu'nda ulaşım politikalarını etraflıca değerlendirmektedir. Konunun ülkemizdeki ele alınışı, yıllara ve
ulaşım türlerine göre yük ve yolcu taşımacılığı, sektörel yapının AB ve diğer ülkelerle karşılaştırılması, çevre kirliliğine
etki, altyapı yatırımlarında arazi israfı ve maliyetler, resmi belgelerde konunun ele alınışı, karayolu trafik güvenliği ve trafik
kazaları raporda irdelenmektedir. Raporun tamamına https://
www.mmo.org.tr/kitaplar/ulasim-ve-trafik-politikalarindaplanlama-gerekliligi-2 linkinden ulaşmak mümkündür. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla rapordaki önemli
bazı konu ve önerilerin özetini aşağıda kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Türkiye’de uzun bir süreden beri karayolu taşımacılığına verilen aşırı önem, diğer taşıma türlerinin ihmal edilmesine yol
açmıştır. Sonuçta verimsiz yol kullanımı, yüksek yatırım maliyetleri, enerji ve arazi kayıpları, gürültü, çevre tahribi, hava
kirliliği, verimsiz araç parkı, her yıl artan trafik kazaları ve dışa
bağımlılıkla birlikte bugün ulaşımda yaşanan kaosun oluşmasına neden olunmuştur.

Sayfa Sayısı: 90
Yayın No: 675
Yayın Yeri: Ankara
Kitap Türü: Oda Raporu

*

1950’de ülkemizde yolcu taşımalarının yüzde 49,9’u karayolu, yüzde 42,2’si demiryolu ile; yük taşımalarının ise yüzde
55,1’i demiryolu, yüzde 17,1’i karayolu ile yapılmaktaydı. Ancak Marshall planı çerçevesinde Türkiye’ye dayatılan ulaşım
politikası uyarınca demiryolları atıl bırakılarak karayolu merkezli ulaşım politikası benimsenmiştir. Bu nedenle bugün
yolcu ve yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 90’ı karayolu ile
yapılmaktadır. Demiryolu yolcu taşımacılığı ise yüzde 1’e, yük
taşımacılığı yüzde 4’e gerilemiştir. Taşımacılığın tamamına
yakını karayolu ile yapıldığı için karayolu güvenlik problemi
ön plana çıkmaktadır.
Karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu kombine taşımacılığının tek bir taşıma zinciri oluşturacak şekilde entegrasyonu
ve buna yönelik yeterli fiziki kapasiteye sahip yükleme, boşaltma ve aktarma terminalleri, altyapısı ve elektronik ağ ve
işlemleri yoktur. Bu noktada ulaşımın toplumsal gereksinimler doğrultusunda planlandığı; karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, suyolu ve boru hatlarının teknik ve ekonomik

Raporun tam metnine https://www.mmo.org.tr/kitaplar bölümünden ulaşabilirsiniz.
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açıdan uyumlu olduğu, kaynakların rasyonel kullanıldığı,
toplu ve bütünleştirilmiş bir ulaştırma sisteminin geliştirilmesi ülkemizin öncelikli gereksinimidir. Aşağıdaki önerilerimiz
esasen bu çerçevede ve bilimsel-teknik uygulama gereklilikleri doğrultusunda belirlenmiştir.
• Ulaşım kapasitesini toplum yararına politikalar ile yönlendirip gerekli yatırımları yapmak devletin görevi olmalıdır.
Ulaştırma altyapısı ve işletmelerine yönelik özelleştirmeler
durdurulmalı, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ihaleleri ve Borç
Üstlenim Yönetmeliği ile üstlenilen hazine ve araç geçiş
garantileri iptal edilmelidir.
• İlgili AB mevzuatına uyum çalışmaları, 2918 sayılı Trafik
Kanunu ve ulaşımla ilgili tüm proje ve karar süreçlerinde
meslek odaları, meslek örgütleri ve üniversitelerin görüşleri alınmalıdır.
• Ulaşım politikaları insan öncelikli, yatırımda ve işletmecilikte kaynakları verimli kullanan, çevresel, kentsel, tarihi
dokuyu koruyucu olmalıdır.
• Yapılacak “ulaşım ana planı”nın uzun ve kısa erimli hedefleri ve stratejisi olmalı, plan metinlerinde yazılanlar hayata
geçirilmelidir.
• Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ve kentler arası
ulaşım ile kent içi ulaşım politikaları ülke genelinde birbirleri ile entegre olacak şekilde planlanmalı ve kombinetoplu taşımacılık yaygınlaştırılmalıdır.
• Trafik güvenliği, ulaşımda karayollarının payının azaltılması ve kaza riski en az olan diğer taşıma türlerine ağırlık
verilmesi ile sağlanmalıdır. Demiryoluna göre iki kat, suyoluna göre neredeyse üç kat fazla enerji tüketen karayolu
yatırımları durdurulmalı veya gözden geçirilmelidir. Yatırım maliyetleri, enerji tüketimi, çevresel etkiler, emisyon
değerleri dikkate alınarak öncelik demiryolu ve denizyoluna verilmeli, mevcut sistemlerin kapasite ve verimlilikleri
geliştirilerek tam kullanımı ile petrol bağımlılığının azaltılması hedeflenmelidir.
• Demiryolu yatırımlarında sadece yolcu taşımacılığında
kullanılan yüksek hızlı tren ile yetinilmemeli, yük taşımacılığı gündeme alınmalıdır. Demiryolu konvansiyonel hat
uzunlukları artırılmalı, hat yenileme işlemleri ve elektrifikasyonuna hız verilmeli, ulaşım güvenliğini etkileyen hatların bakım ve onarımı için bütçe ayrılmalıdır.
• Tüm ulaşım sektörünü kapsayacak merkezi elektronik bir
veri tabanı ve ağı oluşturulmalı, altyapısı ve işlenmesi uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
• Araçlardan kaynaklanan çevre ve hava kirliliğini azaltmak
ve araçların Avrupa Emisyon Normuna göre üretilmeleri
için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, çevre dostu ve
egzoz emisyonlarında düşük gaz oranları ihtiva eden alternatif yakıt türlerinin kullanımı teşvik edilmelidir. Emisyon
denetimlerinin MMO tarafından yapılması sağlanmalıdır.
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• Yol üstyapısında deformasyona, ekonomik zarara, trafik
kazaları ve can güvenliğine yol açan ağır taşıt oranının düşürülmesi için önlemler alınmalı, yüksek yakıt tüketimine
sahip taşıtlar ile eski araçlar kullanımdan çekilmeli, bu çalışmaya kamu sektöründeki çok sayıdaki binek taşıtından
başlanmalıdır. Kamunun binek aracı olarak 1400 cc motor
hacminden büyük araç satın alması-kiralaması yasaklanmalı, mevcut parktaki araçlar değiştirilmelidir.
• Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülerek araç, gereç ve kadro yönünden güçlendirilmeli ve
ulaşım sistemleri yönetimini üstlenen Bakanlık kapsamına
alınmalıdır.
• Trafik Güvenliği Kurulu ve İl Trafik Komisyonlarında
TMMOB ve ilgili meslek odaları temsil edilmelidir.
• Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kaza tespit tutanakları zabıta, yol/trafik konusunda eğitim almış inşaat/
makina mühendisleri, araç tekniği üzerine MMO tarafından belgelendirilmiş makina mühendisleri ile doktorlar
tarafından ortaklaşa yapılmalıdır.
• Bilirkişilik yapacaklarda ilgili meslek odası tarafından eğitilip belgelendirilmiş olmaları şartı aranmalıdır.
• Kamuda kasıtlı ve yanlış uygulama yapanlar hakkında verilen yargı kararları mutlaka uygulanmalıdır.
• Sürücü kurslarında denetim sıklaştırılmalı, ilgili yönetmelik
Odamızın görüşü alınarak hazırlanmalı, eğitim ve uygulama süreleri uzatılmalıdır. Bu kurslarda Odamız üyelerinin
denetim ve istihdamı yaygınlaştırılmalıdır.
• Araç teknik muayenesi kamu eliyle Avrupa normlarında
yapılmalıdır.
• Bakım ve onarım hizmeti veren işletmelerde ve araç fenni
muayenesinde teknik hizmet sorumlulukları zorunlu hale
getirilmeli, Oda tarafından eğitilip belgelendirilmiş Oda
üyesi makina mühendislerinin istihdamı sağlanmalıdır.
• Mevcut Araç İmal, Tadil, Montaj Yönetmeliği ve standartları gözden geçirilerek uluslararası normlara uygun hale getirilmeli, araçlar ile yedek parçalarının bu normlara uygun
olup olmadığının denetimi MMO tarafından yapılmalıdır.
• Araç İmal, Tadil ve Montaj hizmetleri, MMO tarafından belgelendirilmiş makina mühendislerince yapılmalı, projeler
Oda tarafından denetlenmeli, teknik inceleme, onay ve yeterlilik belgeleri MMO tarafından verilmelidir. Uygulamadaki yönetmelikler ve standartlar uluslararası standartlara
uyarlanmalı, tip onayı MMO tarafından verilmelidir.
• Kent merkezlerine trafik akışı caydırıcı hale getirilmeli,
kentsel imar uygulamaları ile ulaşım politikaları uyuşmalı,
çevre yolları ve şehir geçişlerinde yapılaşma önlenmelidir.
• Kent içi toplu taşımacılığında halk, kent örgütlenmeleri,
meslek odaları ve üniversitelerin görüşleri alınmalı, özelleştirmelerden vazgeçilmelidir. 

ÇAĞRI
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Mühendis ve Makina Güncel
Dergisi Özel Sayı Çağrıları
Sayın Meslektaşlarımız ve Okurlarımız,
Mühendis ve Makina Güncel dergimizin önümüzdeki aylardaki konuları, yayın kurulumuz tarafından “Nükleer Enerji",
“Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Depolama Sistemleri", "Hızlı Prototipleme" olarak belirlenmiştir. Bu konuda yaptığınız
uygulama ve araştırmalarınıza veya laboratuvarlarınızdaki
deneysel çalışmalara görünürlük sağlayıp akademisyenler,
piyasadaki mühendisler, öğrenciler ve okuyucularımızla
paylaşmanız, sizin gelecekteki çalışmalarınıza katkı sunabileceği gibi bizim için de çok değerlidir.
Bu konular ile ilgili katkılarınızı (makale, kitap tanıtımı, röportaj vb.) aşağıdaki tarihlere kadar göndermenizi dileriz.
8 Haziran 2018 Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi,
Depolama Sistemleri

6 Temmuz 2018 İleri Robotik
6 Temmuz 2018 Hızlı Prototipleme
Ayrıca dergimiz aracılığıyla, reklam vererek kurumunuzun,
şirketinizin ve düzenleyeceğiniz etkinliklerin (seminer,
konferans, teknik eğitimler vb.) tanıtımını yapmanız da
mümkündür.
Aşağıdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak bizimle bağlantıya geçebilirsiniz:

web: mmo.org.tr/muhendismakinaguncel
Tel: +90 312 425 21 41 – 230
e-posta: yayin@mmo.org.tr

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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YAYIN POLİTİKASI

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
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na 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 uyulması 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 Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da,
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 Kurulu'na sunmalıdır.
Yayın Kurulu'nun 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.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı,
adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
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Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.

