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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
** SY: Sınav yapılmamakta.

Eğitimin Adı Eğitim Tarih Aralığı Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

7-9 Mart 2019 İstanbul 10 Mart 2019
9-10 Mart 2019 Kocaeli 10 Mart 2019

11-12 Mart 2019 Gaziantep 13 Mart 2019
11-12 Mart 2019 Adana 13 Mart 2019
18-19 Mart 2019 Antalya 20 Mart 2019

Asansör

12-14 Mart 2019 İzmir 15 Mart 2019
13-15 Mart 2019 Gaziantep 16 Mart 2019
13-15 Mart 2019 Adana 16 Mart 2019
15-17 Mart 2019 İstanbul 18 Mart 2019
15-17 Mart 2019 Kocaeli 18 Mart 2019
20-22 Mart 2019 Antalya 23 Mart 2019

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
12-15 Mart 2019 Bursa 16 Mart 2019
20-23 Mart 2019 Kayseri 24 Mart 2019
25-30 Mart 2019 İstanbul 30 Mart 2019

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
19-22 Mart 2019 İzmir 22 Mart 2019
25-28 Mart 2019 Ankara 28 Mart 2019
27-30 Mart 2019 İstanbul 30 Mart 2019

Doğalgaz İç Tesisat*

7-10 Mart 2019 Samsun 11 Mart 2019
11-14 Mart 2019 Trabzon 15 Mart 2019
11-14 Mart 2019 Ankara 15 Mart 2019
12-15 Mart 2019 Kocaeli 16 Mart 2019
16-24 Mart 2019 İstanbul 25 Mart 2019
20-23 Mart 2019 Bursa 24 Mart 2019
21-24 Mart 2019 Antalya 25 Mart 2019

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

16-19 Mart 2019 Ankara 20 Mart 2019
17-20 Mart 2019 Eskişehir 21 Mart 2019
18-21 Mart 2019 Kocaeli 22 Mart 2019
25-28 Mart 2019 Samsun 29 Mart 2019
28-31 Mart 2019 Antalya 31 Mart 2019

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

1-3 Mart 2019 Diyarbakır 3 Mart 2019
4-6 Mart 2019 Gaziantep 6 Mart 2019

22-24 Mart 2019 İstanbul 24 Mart 2019
23-25 Mart 2019 Eskişehir 25 Mart 2019
27-29 Mart 2019 İzmir 29 Mart 2019

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (5 Gün)
18-22 Mart 2019 İzmir 22 Mart 2019
21-25 Mart 2019 Mersin 26 Mart 2019

Mekanik Tesisat

4-10 Mart 2019 Diyarbakır 12 Mart 2019
15-25 Mart 2019 İstanbul 29 Mart 2019
18-24 Mart 2019 Ankara 25 Mart 2019
25-31 Mart 2019 Edirne 31 Mart 2019
25-31 Mart 2019 Konya 31 Mart 2019

Yangın Tesisatı

1-3 Mart 2019 Kocaeli 4 Mart 2019
4-6 Mart 2019 Edirne 7 Mart 2019

15-17 Mart 2019 İzmir 25 Mart 2019
28-30 Mart 2019 İstanbul 1 Nisan 2019

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 4-5 Mart 2019 Eskişehir 5 Mart 2019

Şantiye Şefliği

1-3 Mart 2019 Eskişehir 3 Mart 2019
4-6 Mart 2019 Edirne 6 Mart 2019

11-13 Mart 2019 Mersin 14 Mart 2019
20-22 Mart 2019 Ankara 22 Mart 2019
22-24 Mart 2019 İstanbul 24 Mart 2019

Soğutma Tesisatı 11-12 Mart 2019 Kocaeli 13 Mart 2019
Havalandırma Tesisatı 8-9 Mart 2019 Kocaeli 10 Mart 2019
Havuz Tesisatı 29-31 Mart 2019 Eskişehir 1 Nisan 2019

Temel Bilirkişilik
9-17 Mart 2019 Kayseri SY**
9-17 Mart 2019 İstanbul SY**

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon
21 Mart 2019 Konya SY**
28 Mart 2019 Ankara SY**

Akışkan Gücü (Pnömatik) Mühendis Yetkilendirme 20-23 Mart 2019 İstanbul 23 Mart 2019

Adli Trafik Kazaları
6-9 Mart 2019 Gaziantep SY** 

8-11 Mart 2019 Eskişehir SY**
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47. Dönemde düzenlenecek olan etkinlik programına
www.mmo.org.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz

* Gerçekleştirilmiş olan etkinliklerimiz

ETKİNLİĞİN ADI TARİH SEKRETERYA ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu* 18-20 Ekim 2018  İzmir Şube İzmir  

Öğrenci Üye Kurultayı* 9 Mart 2019 Oda Merkezi     Ankara

Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi* 17-20 Nisan 2019 İzmir Şube İzmir  

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 20-21 Eylül 2019 Mersin Şube Mersin

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi 26-28 Eylül 2019 Denizli Şube Denizli  

Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 11-12 Ekim 2019 Eskişehir Şube Eskişehir

Enerji Verimliliği Kongresi 18 -19 Ekim 2019 Kocaeli Şube Kocaeli   

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 23-26 Ekim 2019 Adana Şube Adana   

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi 15-16 Kasım 2019 Ankara Şube Ankara 

Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı 5-7 Aralık 2019 Adana Şube Adana

TMMOB Sanayi Kongresi 13-14 Aralık 2019 Oda Merkezi    Ankara
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Değerli Meslektaşlarımız,

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin 2019 yılı Mart sayısında, Söyleşi Sanayi Analizleri, Üretim 

ve Teknoloji, Otomotiv, Teknoloji Dünyası, Kitap Tanıtımı, Etkinlik, MİEM, bölümleri bulunmaktadır.

Söyleşi bölümünde, iki dönem TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanlığı ya-

pan, daha önce ve sonrasında Oda ve TMMOB yönetimlerinin çeşitli kademelerinde uzun yıllar gö-

rev alan, Tevfik Peker ile meslek ve yöneticilik deneyimlerini de aktardığı söyleşimize ulaşabilirsiniz.

Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kong-

resi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez’in Sanayinin Sorunları ve Analizleri yazı dizisi şeklinde 

hazırlanan yazılarından “Yaz: resesyon, Kış: depresyon” isimli metine ulaşabilirsiniz.

Üretim ve Teknoloji bölümünde, Aslı Aydın’ın “Türkiye Ekonomisinde Üretim ve Teknolojiye Kıs Bir 

Bakış” başlıklı yazısında Türkiye ekonomisinin sanayisizleşme süreci ve üretim yönü, içinde bulun-

duğu kriz sürecinde üretime ilişkin genel makro iktisadi göstergeler ve teknolojiye kısa bir makro 

görünüm sunulmuştur.

Otomotiv bölümünde, Aydın Kuntay tarafından hazırlanan “Otomotiv Geliştirme sürecinde yapı-

lan testler, bugünkü durum ve yarını” başlıklı yazısı yer almaktadır. Çalışmada, otomotiv sektörün-

de gelişme ve tip onay sürecinde test faaliyeti olarak neler yapıldığı anlatılmış, mevcut bazı test 

altyapıları hakkında bilgi verilmiş ve yeni otomotiv teknolojilerinin testler üzerindeki olası etkileri 

öngörülmüştür.

Teknoloji Dünyası bölümünde, Ümit Keskin tarafından kaleme alınan “Otomatlar Üzerine” başlıklı 

yazı yer almaktadır. Yazıda otomatlara dair farklı tanımlamalara, kısa bir tarihsel gelişim sürecine, 

otomatların imalinde kullanılan malzemelere, mekanizmalara örneklerle yer verilmiştir.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmama-

ları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından 

düzenlenen MİEM Mart ayı eğitim programına ve güncellenen “Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasla-

rı” kitabının tanıtımına ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bö-

lümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabi-

lirsiniz

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.  

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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TEVFİK PEKER: 
“TMMOB, DEMOKRASİNİN KUTUP YILDIZIDIR”  

Hülya Aydın*

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

İki dönem MMO 
İstanbul Şube 

Başkanlığı yapan, 
daha önce ve sonra 

Oda ve TMMOB 
yönetimlerinin çeşitli 

kademelerinde 
uzun yıllar görev 
alan, gerçek bir 

TMMOB sevdalısı 
olan Tevfik Peker ile 
meslek ve yöneticilik 

deneyimlerini 
de aktardığı 

keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik… 

Yaşam öykünüzün en başından 
başlayalım mı?   

25 Eylül 1956’da Kastamonu’nun 
Bozkurt ilçesinde doğdum. Okula bir 
yıl geç gidersem ezilmeyeceğimi dü-
şünen babaannemin ısrarıyla, nüfu-
sa üç ay geç yazdırılmışım. O yüzden 
kayıtlarda doğum günüm 1 Ocak 
1957 görünür. Sağ tandanslı ama 
zamanın koşullarına göre iyi eğitimli 

bir aile ortamında büyüdüm. Dedem 
rüştiye mezunuydu ve çok iyi Fran-
sızca bilirdi, orta öğrenim yıllarımda 
eğitimime çok büyük katkısı olmuş-
tur. İlkokula başladığım sene, ailem 
İstanbul’a göç etmeye karar verdi. 
Bu yüzden ilkokul üçüncü sınıfın so-
nuna kadar, İstanbul Fatih’teki Kâtip 
Çelebi İlkokulu’nda okudum. Babam 
İstanbul’da sandalye imalatı yapıyor-
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du. Fakat ticarette pek başarılı ola-
madı. O yüzden ben üçüncü sınıfın 
sonundayken, ailem Bozkurt’a geri 
dönme kararı aldı.

Bozkurt, denize bir buçuk kilometre 
mesafede çok güzel bir sahil kasa-
basıdır. Geri döndüğümüz için hiç 
üzülmedim, doğayla iç içe çok güzel 
bir çocukluk dönemi geçirdim. Üç 
kardeştik. Dedemin arazilerinde her 
türlü meyve ağacı ve bitki yetiştirirdi 
ailem. O dönem, her türlü suda balık 
vardı ve balık tutmayı çok severdik. 
Dördüncü ve beşinci sınıfı Bozkurt 
Atatürk İlköğretim Okulu’nda, orta-
okulu Bozkurt Orta Okulu’nda oku-
dum. Lise öğrenimim için ise ailem 
beni İstanbul’a gönderdi. Akraba-
larımızın neredeyse tüm çocukları, 
İstanbul’daki Vefa Lisesi mezunudur. 
Beni de oraya yollarlar sanıyordum. 
Ama daha ucuz bir eğitim yapabil-
mem amacıyla, Haliç Tersanesi’ndeki 
teknisyenlik okulunun sınavlarına 
soktular beni. Sınava girdim ama 
orada okumak istemediğim için, so-
rulan beş soruyu önce cevapladım, 
sonra kazanmamak için iki tanesini 
sildim. Yine de kazandım maalesef. 
Fakat oraya gitmemek için öyle çok 
ağladım ki ailem de dayanamadı 
ve sonunda Vefa Lisesi’ne kaydımı 

yaptırdılar. Anneannem İstanbul’da 
yalnız yaşıyordu, onunla kaldım ve 
birbirimize yoldaş olduk. Yani liseyi 
ailemden uzakta tamamladım. Ama 
bir süre sonra babam İETT’de plan-
tonluk işine başladı ve ailem tekrar 
İstanbul’a taşındı.   

Zor derler Vefa Lisesi için…

Hâlâ öyle mi? Emin değilim, çünkü 
eğitim ülkemizde gün gittikçe kö-
tüye doğru gitti ve bunun olumsuz 
etkileri orada da görülüyor tabii ki. 

Ama Vefa Lisesi, o dönem gerçek-
ten çok zor bir liseydi. Sayısız değerli 
insanı mezun eden, ülkemizin en 
köklü ve kıymetli liselerinden biridir. 
Çanakkale Savaşı’nda bütün öğren-
cileri savaşarak ölmüş ve iki dönem 
hiç mezun verememiş. Kemal Sunal, 
Müjdat Gezen, Şener Şen gibi güzel 
insanların yanı sıra bir başbakan, 
birçok bakan, bilim insanı, gazeteci, 
sanatçı ve yazar Vefa Lisesi’nin sıra-
larından geçmiştir. Fizik öğretme-
nimiz Sehavet Erce gibi müthiş kıy-
metli hocalarımız vardı. Onların bize 
gösterdiği emek ve sevgi unutul-
mazdır. Mesela ben çok başarılı bir 
öğrenciydim ama son sınıfta biraz 
durgunlaştım. Herkes üniversiteye 
hazırlanmak için dershaneye gidi-
yordu. Benim buna olanağım yoktu 
ve üzülüyordum biraz. Ailemden de 
uzaktaydım, o yaşta bu da zorluyor-
du galiba beni. O sıra Sehavet Hoca 
durgunluğumu hemen fark ederek 
beni çağırıp konuştu. Sonra da adeta 
psikolojimi tedavi etti. Her gün okul 
çıkışı yanına çağırıp defter ve ödev-
lerimi kontrol ederdi. Yani dersler-
deki müthiş öğretme çabasının yanı 
sıra, öğrencileriyle gerçek bir anne 

Devrimci Yol Korteji Yıldız Yokuşu’ndan (Beşiktaş, Dolmabahçe  güzergahı) Taksim 1 Mayıs alanına yürürken 
1 Mayıs  1978 (sağdaki)

Üniversite yıllarında Makina ve Maden Mühendisliğinde okuyan arkadaşlardan bazılarılarıyla (altta sağdan üçüncü)
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gibi de ilgilenirdi. Tüm bunlar beni 
çok mutlu etti ve her zamankinden 
çok daha fazla çalışmaya başladım. 
Onunla Vefa Lisesi’nin boza günle-
rinde hep görüşürdüm. Sonradan 
çocuklarıyla da arkadaş olduk.  Ne 
yazık ki iki yıl önce bu değerli ho-
camızı kaybettik. Onu ve bize emek 
veren tüm hocalarımızı, sevgiyle ve 
özlemle anıyorum. 

O döneme dair, amcamın oğlu Ersin 
Peker ve halamın oğlu Ömer Yorgan-
cı abilerimi de anmadan geçemem. 
Onlar o dönem derslerimin yanı sıra 
devrimci, demokrat düşünceye sa-
hip olmama da büyük katkılar sağ-
ladılar. Okulun atmosferi de ilerici 
demokrat insanlardan oluşan bir 
toplamdı. Bir de bizler çok okuyan, 
soran, sorgulayan, yakın çevremizle 
ve dünya ile daha ilgili bir kuşaktık 
sanki. Mesela Denizlerin ve Mahirle-
rin devrimci mücadelesi bizi çok et-
kilemiştir. Neden gencecik insanlar 
hayatlarını feda etti, neden asıldılar 
diye sürekli düşünür ve sorgulardık. 
Derslerimize de çok çalışıyorduk ama 
aynı zamanda kitap kurduyduk. Her 
şeyi öğrenme eğilimindeydik, kısıtlı 
olanaklarımızla Türkiye ve dünyada-
ki tüm gelişmeleri takip ediyorduk.  

Meslek eğiliminizi nasıl 
belirlediniz?

Lisedeyken hocalarımız hep teknik 
üniversiteye gidin diye teşvik eder-
lerdi. Ama ben zaten daha ortaokul 
yıllarımda, Yıldız Teknik Üniversitesi 
mezunu Makina Yüksek Mühendisi 
kuzenim Ersin Peker’e çok özenir-
dim. Kendime hep, “Ersin Ağabey 
gibi mühendis olacağım,” derdim. 
Fakat lise son sınıfta birdenbire fik-
rim değişti ve uçak mühendisi olma-
ya karar verdim. O dönemin koşulla-
rında, galiba ismi hem romantik hem 
daha çağdaş ve teknolojik gelmişti 
bana. O yüzden İTÜ’de uçak mühen-
disliği bölümünü kazanmayı kafa-
ma koydum. Fakat Ersin Ağabeyim, 
üniversite sınavı yaklaşınca meslek 
seçimimle ilgili benimle bir konuş-
ma yaptı. Hedefimi söyleyince, bu 
bölümde istihdam olanaklarının ül-
kemizde çok kısıtlı olacağını ve ma-
kina mühendisliğinde ise her alan-
da istihdam edilebileceğimi anlattı. 
Düşündüm, söyledikleri aklıma yattı 

ve tekrar makina mühendisi olmaya 
karar verdim. 

Üniversite giriş sınavında oldukça 
yüksek bir puan aldım. Puan kar-
tımın fotokopisini hâlen saklarım. 
Almış olduğum puanla istediğim 
tüm fakültelere kayıt yaptırabilirdim. 
Fakat lise son sınıfta, Sanat Tarihi 
dersinden ikmale kaldım. Sehavet 
Hocam burada da devreye girerek 
Sanat Tarihi Hocasına çok dil döktü. 
Ama dinletemedi maalesef. Mühen-
dis olacak adama sanat tarihi gerek-
mez, nasıl olsa geçerim diye düşüne-
rek bu dersi çok önemsememiştim. 
Ama öyle olmadı. Puanımın yettiği 
bir sürü yere, bu dersten ikmale kal-
dığım için kayıt yaptıramadım. Çün-
kü bütünlemeye kalmış ve mezun 
olamamıştım. Bütünlemede geçip 
mezun olduktan sonra ise puanımın 
yettiği okulların çoğunun kontenjanı 
dolmuştu. Ben de ancak İDMMA’ya 
bağlı Zonguldak Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi Makina Mühen-
disliği Bölümü’ne ön kayıt yaptırıp 
girebildim.

Vefa Lisesi'nden Fizik Öğretmeni Sehavet Erce

Akademi Su topu Takımı ile bir müsabaka öncesi- İzmir (üstte soldan ikinci)
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Zonguldak’ta üniversite 
yıllarınız nasıl geçti?

Yeni bir okuldu ve biz ilk öğrencile-
riydik. Ama çok şanslıydık, hocaların 
tamamı ODTÜ, Yıldız Üniversitesi ve 
İTÜ’den geliyorlardı. Yani dönemin 
büyük hocalarının hemen hepsin-
den ders alabildik. Üniversite yılla-
rım da lisedeki gibi tartışmalarla, 
kitap okumakla ve devrimci etkinlik-
lerle geçti. Aynı zamanda eğitimimi-
zi de aksatmıyorduk tabii. 70’li yıllar 
toplumsal mücadelenin yükseldiği 
bir dönemdi. Devrimci Gençlik hare-
ketinin Türkiye’de köylere kadar ge-
liştiği bir potansiyel vardı. Ben de bu 
harekete katkı sunmak için elimden 
geleni yapmaya çalışıyordum. İşçi 
kentiydi Zonguldak, önceleri Dev-
rimci Gençlik daha sonrada Devrim-
ci Yol dergilerini maden ocaklarının 
önlerine gidip satardık. Diğer yan-
dan üniversitede sorunlarımız çoktu. 
Okulumuzda öğlenleri yemek çıkmı-
yordu, yurt yoktu, otellerde veya ki-
ralık evlerde kalıyorduk. Bu sorunla-
rın çözümü ve demokratik taleplerle 
önce amfilerde birkaç forum yaptık. 
Daha sonra tüm öğrencilerin ortak 
isteği ile boykota başladık. Her za-
manki gibi boykotu kırmak isteyen 
güruh da oluştu ve polis eşliğinde 
üniversiteye gelmeye başladılar. 
Ancak oklumuz verilen mücadele-
ler sonrası, DEV-GENÇ’in en önemli 
kalelerinden biri oldu. Ben de o yapı-
nın içinde gururla yer alıp, devrimci 
mücadeleye katkı sunmaya çalıştım. 

Üniversite ikinci sınıftayken Koz-
lu ilçesinin sorunlarıyla ilgilenme-
ye ve her gün oraya gidip gelmeye 
başladım. Oradaki devrimci gençlik 
örgütlenmesinin kurulması ve genç-
lerin ideolojik bilincinin üst noktaya 
çekilmesi gibi devrimci bir uğraş için 
çaba sarf ettim. Kozlu’daki gençlerle 

gündüzleri yaptığımız eğitim çalış-
malarında sosyalist yayınları ve dün-
yadaki devrimci mücadele örnek-
lerini tartışırdık. Neyi, nasıl yaparız 
diye birlikte kafa yorardık. Akşamları 
da duvarlara düşüncelerimizi ifade 
eden duvar yazıları yazardık. Ama 
ertesi gün ilk işimiz yazdığımız duvar 
yazılarına, gündüz gözüyle bakmak 
olurdu. Hatta bazen durup altlarında 
fotoğraf çektirirdik. Çok gençtik ama 
biz, çok sevdik ve inandık devrime. 

O dönem belki başaramadık. Ama 
bizim kuşağımız her zaman o sevgi 
ve inancı koruyarak, “Devrim, bir gün 
mutlaka,” der daima… Bir de öğren-
ciliğimizde Ankara'ya ve İstanbul’a 
eylem ve etkinlikler için arkadaşlarla 
çok sık gidiyorduk. Çok kayıp verdi-
ğimiz acı günlerimizin yanı sıra, özel-
likle bu yolculuklarımız sırasında çok 
eğlendiğimiz anlarda oluyordu tabii. 
Ne de olsa gençtik... 

Üniversite öğrencisi iken 1 Mayıs 1979 Mitingi'nde-Zonguldak (ortada sağ kolu göğüs hizasında olan)

Üniversite bahçesinde arkadaşlarıyla-Zonguldak (üstte sağdan ikinci)
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Eğlenceli anılarınızdan birini 
bizimle de paylaşır mısınız?

Üniversite ikinci sınıftaydım ve 
TÖB-DER 5 Şubat 1977’de Ankara 
Tandoğan Meydanı’nda “Ekonomik-
Demokratik Haklar” başlığıyla, çok 
geniş katılımlı bir miting düzenle-
mişti. DEV-GENÇ olarak bizlerde bu 
mitinge çok büyük katılım gerçek-
leştirdik. Biz de arkadaşlarla miting 
için Zonguldak’tan Ankara’ya baya-
ğı kalabalık gelmiştik. Mitingdeki 
kortej sıralamasında bizim örgütü 
iki kavgalı siyasi grubun ortasına 
yerleştirmişlerdi. Aslında tüm mi-
tinglerde böyle yaparlardı, hep 
kavgalı grupların ortasında kalırdı 
DEV-GENÇ. Biz daha özgün bir siya-
seti savunuyorduk ve bizim kimseyle 
böyle kavgalarımız yoktu. Diğer si-

yasetlerden bazıları, bu özelliğimizi 
kıskanarak bize orta yolcu derlerdi. 
Ayrıca mitinglerde de ortada olma-
mızı isterlerdi.   

O gün yine biz ortadayız ve bu grup-
lar hem kortejde hem miting alanın-
da, sürekli atışıp birbirlerine taş sopa 
ve benzeri fırlattılar. Attıkları şeyler 
bize de gelmeye başlayınca bir süre 
sonra kortejimizin sorumluları bizi 
aradan çektiler. Biz aradan çekilince 
iyice birbirlerine girdiler ve araların-
da ciddi yaralananlar oldu. Akşam, 
arkadaşlarımız bizi ODTÜ yurtların-
da misafir ettiler. Güzel bir miting 
gerçekleştirmiş olmanın gururuyla 
akşam yurtta çok mutluyduk. Di-
ğer gruplardan da o yurtta kalanlar 
vardı ve o gece yurtta sabaha kadar 
kapımız çalındı. Mitingdeki kavga-

lı iki gruptan birileri sürekli gelip, 
“yaralımız var kan verebilir misiniz?” 
diye bizleri çağırdılar. Biz de gidip 
arkadaşlar için kanımızı verdik tabii. 
Sonra bunu aramızda hep, “Bütün si-
yasetler bizden besleniyor, biz olma-
sak Türkiye sol siyaseti yok olacak,” 
diye espri konusu yapardık. Güzel 
günlerdi…

Bunca yoğun mücadele ve 
uğraşı içinde üniversiteyi 
zamanında bitirebildiniz mi?

Biz memleket sevdalısı ve bu uğurda 
mücadeleden kaçınmayan ama bir 
yandan da çok çalışkan, derslerin-
de başarılı devrimci öğrencilerdik. 
Ben 1979’da sene kaybetmeden 
mezun olarak makina mühendisi 
oldum. Mezun olduktan sonra İs-
tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisi’nin, yani şimdiki Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nin yüksek lisans 
sınavlarına girdim. Bizim okulun 
makina mühendisliği bölümünün 
başkan yardımcısı Ali Topbaş, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden geliyordu. 
Direk mezun olabilen beş veya altı 
arkadaşla birlikte başvurmuştuk o sı-
nava. Hep birlikte önce onun yanına 
gittik. Ali Topbaş arkadaşlarıma, “Siz 
sınava girin,” ama bana, “Tevfik senin 
ne işin var burada? Kazansan da ben 
seni aldırtmam ki” dedi. Bunu, dev-
rimci mücadelenin içinde olduğum 
ve buna karşı olduğu için söylediği-
ni bilmeme rağmen hayal kırıklığına 
uğradım tabii. Ama yine de girdim 
sınava. 

Daha sonra benim açımdan iyi bir 
gelişme oldu ve Ali Hoca yüksek li-
sans sınavları boyunca Ankara’da 
Üniversiteler Arası Kurul’un bir işi 
için görevlendirildi. Sınavı kazandım 
ve engel olur korkusuyla Ali Topbaş 
görevini tamamlayıp gelmeden he-
men kaydımı yaptırdım. Enerji maki-
naları alanında yüksek lisans yapma-

Üniversite öğrencisi iken Kozlu’da arkadaşlarıyla yaptıkları duvar yazılarının altında (ayakta soldan beşinci)

Üniversite öğrencisi iken Kozlu’da arkadaşlarıyla yaptıkları duvar yazılarının altında (sağdan ikinci)
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ya başladım ve 1981 yılında mezun 
oldum. Bu arada Zonguldak’ta me-
zun olduğum okulda yüksek lisans 
öğrencilerinden asistan alınıyordu. 
Onu da en yüksek puanı alarak ka-
zandım. Ama Ali Topbaş beni oraya 
almadı. Yalnız yüksek lisans yapar-
ken notlarım çok iyi olduğu için, 
1980 yılında Edirne Devlet Mühen-
dislik Mimarlık Akademisi’nin Ma-
kina Mühendisliği Bölümü’nde yarı 
zamanlı öğretim görevlisi olarak ka-
bul edildim ve orada haftada iki gün 
çalışmaya başladım. 1983 yılına ka-
dar orada görev yaptım. Asistanlara 
göre çok daha iyi maaş alıyordum. 
Üstelik bir de kürsü başkanlığı yapı-
yordum. Yüksek lisans bitince 1982 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
araştırma görevlisi olarak çalışmaya 
başladım. Doktora yeterlilik sınavını 
vererek doktora tezi hazırlamaya hak 
kazandım. 

Tüm bunları yaparken Ali Topbaş 
Hoca'nın yaptıkları ve beni engel-
lemeye çalışması hiç aklımdan çık-

mamıştı. Bir süre sonra onun yanına 
gidip, “Hocam siz beni yüksek lisans 
programına almak istemediniz ama 
sadece ben kazandım. Zonguldak’ta 
asistanlığa almadınız ama Edirne’de 
öğretim görevlisi oldum, hatta kürsü 
şefiyim. Siz burada kürsü şefi misiniz? 
Şu anda da Yıldız Teknik Üniversitesi 
Isı Kürsüsü'nde asistanlık yapıyorum. 

Yani sizin layık görmediğiniz her şey 
oldum,” demiştim ve çok mahcup ol-
muştu. Çünkü bizlere, yani özellikle 
solcu öğrencilere böyle kötü davra-
nılmasına o dönem gerçekten çok 
içerlemiştim. Tabii solculara yapılan 
eziyetler bunlarla kalmadı, darbe ön-
cesi de darbe geldikten sonra da çok 
daha ağır şeyler yaşandı…

1980 Darbesi olduğunda 
Edirne’de miydiniz?

O sırada Yıldız Teknik Üniversitesin-
de yüksek lisans yapıyordum, aynı 
zamanda da Edirne Devlet Mühen-
dislik ve Mimarlık Akademisi’nde 
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 
haftada iki gün çalışıyordum. Henüz 
akademik yıl başlamamıştı ve dar-
be olduğu gün İstanbul’da ailemin 
yanındaydım. Üniversite öğrencisi 
olduğum zamanlarda akademik, de-
mokratik ve özerk üniversite müca-
delesi süreçlerinde birçok kez gözal-
tına alınmıştım. O zaman ki deyimle 
fişliydim. Yani poliste kaydımız vardı 
ve bunu ailem de biliyordu. Annem 
o gün yani darbe sabahı erkenden 
kalkmış ve darbe olduğunu radyo-
dan öğrenmiş. Sonra bunlar bizim 
çocuğa zarar verir diye düşünerek, 

 Üniversite birinci sınıfta yurt ve öğlen yemeği için yapılan bir boykot sırasında (alttan üçüncü)

Eşi Sevinç Peker ile tanıştıkları gün-1984 Eşi Sevinç Peker ile düğün fotoğrafı-17 Aralık 1991 
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biz kalkmadan evdeki tüm kitapla-
rımı banyo kazanında yakmış. Ben 
sabah uyanınca darbe olduğunu 
öğrendim ve çok tedirgin oldum. O 
akşam eve polisler geldi ve evin her 
yerini aradılar. Ama annem, şüpheli 
olabilecek her şeyi yaktığı için hiçbir 
şey bulamadılar ve gittiler. Kitapları-
mın yandığına çok üzüldüm, annem 
bana sorsaydı asla yaktırmazdım. 
Ama aslında annemin bu davranışı, 
benim için büyük bir şanstı. 

Zor günlerdi. Çok arkadaşımız büyük 
bedeller ödedi. Uzun yıllar hapis-
hanelerde kaldılar,  işkencelerden 
geçirildiler. Faili meçhul cinayetlerle 
birçok insan öldürüldü. Ne yazık ki 
darbenin, hemen sonrasında yapılan 

Anayasa’nın 
ve uygu-
l a m a y a 
k o n u l a n 
neo-liberal 
pol i t ik ala-
rın maddi 
manevi her 
türlü bedeli-
ni ödemeye 
devam edi-
yoruz. Mese-
la o dönem 
ç a r k ç ı b a ş ı 

sınavına girmek istedim ama darbe 
atmosferi yüzünden ona da gireme-
dim.

Çarkçıbaşı olmayı neden 
istediniz ve nasıl bir sorunla 
karşılaştınız? 

Yüksek lisanstan bir arkadaşım bir 
gün, “Denizcilik Yüksek Okulu’nun 
sınavlarına girelim, uzak yol çark-
çıbaşı diploması alırız, yurtdışına 
gitme şansımız da olur,” dedi. Bizim 
okulun mezunlarına bir hak verilmiş-
ti. Bu sınava girip kazanırsanız, çark-
çıbaşı denilen bir tür gemi işletme 
mühendisliği unvanı alıyordunuz ve 
üçüncü kaptan olarak gemi makina-
larını işletme diplomanız oluyordu. 

Ben de, “Madem hakkımız var, ala-
lım belki lazım olur,” dedim. Yalnız 
o sınava girmek için Karaköy’deki 
Hudut Sahilleri Karakolu’ndan bir 
belge almak gerekiyordu. Darbenin 
hemen sonrasıydı. O belgeyi almak 
için erkenden kalktım, kravatlı takım 
elbisemi giydim, çantamı aldım ve o 
karakola gittim. Polisler içeri girdik-
ten iki üç dakika sonra beni nezarete 
attılar. Öğrencilik yıllarımdan kalma 
ellerinde bir şey var galiba diye dü-
şünerek epeyce korktum. Akşama 
kadar kaldım orada. Akşam saat yedi 
sularında, çok yıldızlı bir emniyet 
amiri geldi ve “Bu kişinin burada ne 
işi var?” diye sordu. Nezaretteki po-
lisler “Yurtdışına çıkma yasağı var-
ken belge almaya geldi, sakıncalıdır 
diye buraya attık,” dediler. O amir, 
“Bırakın, adamı ya! Bu devirde yurt 
dışına çıkma sakıncası olmayan mı 
var?” diyerek beni serbest bıraktırdı. 
Çıktım ve bir daha oranın yakınlarına 
bile uğramadım. Sınavdan da belge-
den de mecburen vazgeçtim. Hatta 
1997 yılına kadar yurtdışına çıkmayı, 
pasaport almayı bile denemedim. 

Bu arada üniversitedeki 
görevinizden ayrılmışsınız. 
Neden böyle bir karar verdiniz?

Yüksek lisansım bitince, 1982 yılın-
da Yıldız Teknik Üniversitesi Makina 
Fakültesi Isı Kürsüsü’nde asistanlığa 
başlamıştım. Edirne’ye de yarı za-
manlı öğretim görevlisi olarak git-
meye devam ediyordum. Bu arada 
1982 yazında İzmir Menemen’de 
dört aylık kısa dönem askerlik yap-
tım ve döndüm. Aynı anda Yıldız 
Teknik Üniversitesi'nde asistan olup 
Edirne’de öğretim görevlisi olarak 
çalışmak zor oluyordu. Bu yüzden 
1983 yılının ilk yarıyılından sonra 
Edirne’deki görevimden ayrıldım. 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde asis-
tanlığa devam ettim. Ancak darbe 

TMMOB  2. Demokrasi Kurultayı, 2012-(Divan Başkanı) 

MMO İstanbul Şube’de Soğutma Kursu sonrası belge dağıtılırken-1986 (sakallı olan)
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sonrasıydı ve 1984’te kurulan Yüksek 
Öğretim Kurumu (YÖK) üniversite-
lerde çok baskı uyguluyordu. Üniver-
sitelerin özerk ve demokratik yapıları 
yok oluyordu. Ben ve birçok arkada-
şım üniversitede kendimiz için bir 
istikbal görmemeye başladık. Çünkü 
çalışma ortamının giderek bozula-
cağından ve yükselmemizin engel-
leneceğinden emindik. Tüm bunları 
değerlendirerek bir karar verdim ve 
1986’da üniversiteden istifa ettim. 
Uzun yıllar sonra 2004 ve 2005 yılla-
rında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 
kısa bir süre daha çalıştım ama so-
nuçta üniversitede kalmadım. 

Akademiden ayrılmak zor 
olmadı mı?

Elbette, üniversiteden, öğrencilerim-
den ayrılmak çok zor bir karar oldu 
benim için. Çünkü işimi çok severek 
ve büyük keyifle yapıyordum. Dün-
yada daha iyi bir mesleğin olduğunu 
da düşünmüyordum. Aslında hâlâ 
öyle hissediyorum. Dinamizm dolu, 
muhteşem bir meslekti gerçekten. 
Öğrencilerinize sürekli bir şeyler ve-
riyorsunuz, bilgilerinizi sürekli geliş-
tiriyorsunuz ve onların sayesinde hep 
yeni şeyler öğreniyorsunuz. Öğrenci-
lerinizin, yetiştirdiğiniz bir ağaç gibi 

büyüyerek, mühendis olduğuna ta-
nık oluyorsunuz. Bu hâlâ çok özledi-
ğim, eşsiz güzellikte bir duygudur. Ne 
yazık ki son vermek zorunda kaldım. 

Eşim Sosyolog Dr. Sevinç Peker’le de 
bu dönemde tanıştım. O sıra Boğa-
ziçi Üniversitesi’nde asistandı. Benim 
ayrıldığım dönemlerde Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde çalışmaya başla-
dı ve Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin 
kurucularından oldu. 1991 yılında 
evlendik. O benim gibi ayrılmadı 
üniversiteden. Ama cemaatçi kadro-
lardan büyük baskı gördü ve çok ezi-
yet çekti. Yine de uzun yıllar direndi 
ve öğrencilerini bırakmadı. Sonunda 
zorunlu olarak emekli oldu. 

Eşinizin yaşadıklarından da 
kısaca bahseder misiniz? Ne tür 
baskılar yaşadı?

Kuruluşuna büyük emekler verdiği 
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Fakültesi’nde görev yapıyor-
du. Son dönemlerde o ve arkadaşları, 
cemaatçi kadrolaşmaların baskısını 
yoğun olarak hissediyorlar ve sürekli 
soruşturma geçiriyorlardı. Ayrılma-
ları için türlü yıldırma politikalarıyla 
karşı karşıya kaldılar. 2008 yılında 
bir soruşturma sonrası, eşimin yıl-

lardır verdiği dersleri ve fakültedeki 
odasını elinden aldılar. İki asistanın 
bulunduğu başka bir odaya verdiler. 
Hiç itiraz etmedi ve kendi yetiştirdi-
ği gençlerle odasını paylaşmaktan 
gurur duyacağını söyledi. Ama sa-
nırım bu olay bardağı taşıran son 
damlaydı. Çünkü hemen arkasından 
beyin kanaması geçirdi. Bunu atlat-
mak üzereyken dizlerinden ameliyat 
oldu. Tekerlekli sandalye kullanması 
gerektiği için de altı ay rapor verildi. 
Fakat kendi yetiştirdiği öğrencileri 
yarı yolda bırakmak istemedi ve ra-
poruna rağmen dekanlığa dilekçe 
vererek, derslere girmek istediğini 
söyledi. Dekan itiraz etti ama eşim 
raporu yırttı ve “Şimdi raporum yok,” 
dedi. Böylece derslerini geri vermek 
zorunda kaldılar. 

Fakat fakültenin tüm dersleri dekan-
lık tarafında ve giriş katta verilmesi-
ne karşılık, eşimin derslerini kampü-
sün en uzak noktasında, asansörsüz 
bir binanın en üst katında bir sınıfta 
planladılar. Tekerlekli sandalyeye 
bağımlı olduğundan, kendisini o dö-
nem boyunca okula ben getirip gö-
türdüm. Öğrencileri de onu her gün 
merdivenlerden sınıfa taşıdılar. Da-

Küçük kızı Elif İlayda’nın  Endüsriyel Tasarım bölümünden mezun 

olduğu gün-2018 Eşi Sevinç Peker ve büyük kızı Ekin İpek ile)

Kızı İpek’in düğün töreni (Eşi Sevinç Peker, damadı Erdal 
Bağdat ve küçük kızı İlayda ile) 

Kızları İpek ve İlayda’nın çocukluk yılları-Büyükada, İstanbul
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yatılan bu zorluklara rağmen ders-
lerini verdi. Bir yarıyıl böyle devam 
etti ama büyük eziyet çekiyordu. So-
nunda bu baskı ve zorluklara daya-
namayarak, emekli olmak zorunda 
kaldı. Şimdi bir vakıf üniversitesinde 
öğretim üyeliği görevini sürdürüyor. 
Yaşadığımız bunca sıkıntıya rağmen, 
ne eşimin ne de benim en ufak bir 
pişmanlığımız yoktur. İyi ki bu müca-
delenin içinde yer almışız, iyi ki kat-
kı koymuşuz diye düşünüyoruz ve 
onur duyuyoruz. Çocuklarımız da bu 
kültürle yetiştiler ve her zaman bize 
destek oldular. 

Üniversiteden ayrıldıktan 
sonra, meslek hayatınıza 
nerelerde devam ettiniz?

Üniversiteden ayrıldıktan sonra, 
1986’da arkadaşlarım Ümit Ülgen 
ve Mustafa Erhan ile bir firma kura-
rak soğutma ve klima üzerine işler 
yapmaya başladık. Hem proje, hem 
şantiye işlerini kendimiz yapıyor-
duk. Güzel işler yaptık ve birlikte çok 
hoş zamanlarımız oldu. Üçümüz de 
makina mühendisiydik, Odadan da 
arkadaştık. Sonradan üçümüz de 
MMO İstanbul Şube Başkanı olduk. 
Ortaklığımız 1997 yılına kadar sürdü.  
Bir süre aynı işleri, kendi kurduğum 

firmada devam ettirdim. Soğutma 
Klima Tesisatı taahhüt işleri yapıyor-
dum. Şube başkanlığım sırasında 
hiçbir taahhüt işi yapmamayı kendi-
me ilke edinmiştim. Bu nedenle bu 
dönemde ağırlıkla Oda çalışmalarına 
yoğunlaştım. Başkanlıktan ayrıldık-
tan sonra ise bir süre kendi şirketim-
de, daha sonra özel şirketlerde saha 
mühendisi ve genel müdür olarak 
meslek hayatımı sürdürdüm. Tüm 
bunların yanı sıra 2003 yılından iti-
baren de yine özel şirketlere ihtisas 
alanımla ilgili danışmanlık hizmeti 
verdim. Çalışma hayatım sırasında 
Türkiye’nin çok çeşitli yerlerinde çok 
sayıda tesisin kuruluş ve projelen-
dirme aşamalarında çalıştım. Maki-
na mühendisi olarak işimi hep çok 
severek yaptım. Bu alanda hizmet 
vermekten mutluluk duydum. Mes-
lek alanımla ilgili ilk baskısı Odamız 
tarafından 2008 yılında yayımlanan 
ve yakında ikinci baskısı çıkacak olan 
“Hastanelerde İklimlendirme Tesisatı 
ve Denetim Esasları” kitabının yazar-
larından biriyim.

Oda’yla ne zaman tanıştınız ve 
hangi görevlerde bulundunuz?

Öğrenciyken Devrimci Gençlik safla-
rında toplumsal muhalefetin içinde 

Emin Koramaz (üstte) ve Mehmet Soğancı (altta) ile birlikte

yer aldığım için,  mesleki demok-
ratik kitle örgütü olan TMMOB ile 
de öğrencilik yıllarımda zaten ta-
nışmıştım. Hatta birçok miting ve 
etkinlikte de onun saflarında yer 
almıştım. 1979’da mezun oldum. O 
dönem İstanbul Şube Yönetim Kuru-
lu Sekreter Üyesi İskender Çayırlı ve 
Hasan Akalın Oda'ya üye olmamız 
gerektiğini söylediler ve üyeliğim 
1980 yılında başladı. Büyük kızım 
İpek'te küçüklüğünden beri Odaya 
gidip gelirdi hep. O da endüstri mü-
hendisliğinden mezun olduğu gün, 
hemen kayıt oldu Oda’ya… TMMOB 
delegesi olmak için meslekte 10 yılı 
doldurmak gerekiyor. Bu şartı dol-
durduğum 1989 yılından beri her 
dönem, TMMOB Genel Kurul Delege-
si seçildim. 

Oda kurullarındaki süreçlerim şu 
şekildedir: 1986’da İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu'na yedek üye seçil-
dim. Ancak bir arkadaş istifa etti ve 
asil üye oldum.  1998’de bir dönem 
TMMOB Denetleme Kurulu Üyeliği 
yaptım. 2002 yılında yedek üye ola-
rak tekrar İstanbul Şube yönetimine 
girdim. Daha sonra 2004 ile 2008 yıl-
ları arasında iki dönem İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürüttüm. İstanbul Şube Başkanlığı 

Kızı Ekin İpek, Endüstri Mühendisi olduğu gün MMO'ya kaydını yaptırırken,  MMO İstanbul Şube Danışma Kurulu'na  
üyelik için önericileri ile birlikte-2016
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yapmaktan her zaman onur duymu-
şumdur. Oda'da olduğum zamanlar 
en keyif aldığım dönemlerdir. Arka-
daşlarla birlikte çok güzel işler yap-
tık. 2008 yılından sonra TMMOB ve 
Odamızda çeşitli görevler yaptım. 
TMMOB 42. Dönem Yüksek Onur 
Kurulu üyeliği, 29, 30 ve 31 dönem-
lerinde İstanbul Şube Genel Kurul 
Divan Başkanlığı ve TMMOB 2. De-
mokrasi Kurultayı Divan Başkanlığı 
yaptım. 2012’den beri de TMMOB’da 
MMO Yönetim Kurulu Temsilciği gö-
revi yapıyorum. Anlatırken fark ettim 
ki Odamıza bir ömür harcamışım. 
Harcadığım her dakika benim mut-
luluğumdur. Çünkü harcanan bu ça-
balar, mesleğimiz ve ülkemize fayda 
üretmeye dönüktür.

Kızınız da sizden etkilenerek mi 
mühendis oldu?

İki kızım var. İşin doğrusu, ikisini de 
makina mühendisi olmaları için etki-
lemeye çok çalıştım. Ama başarama-
dım. Hatta bana, “Meslek şovenis-
tisin baba,” derlerdi hep. Gerçi hâlâ 
öyle söylüyorlar… Büyük kızım İpek 
ile mühendislik seçiminde anlaş-
tık ama o endüstri mühendisliğinin 
kendisine daha uygun olacağına ka-
rar verdi. Şimdi severek ve başarıyla 
sürdürüyor mesleğini. Küçük kızım 
Elif İlayda’ya ise mühendislik konu-
sunda hiç etki edemedim. O en baş-
tan bambaşka bir alanı, müziği seçti. 
Dört yaşından beri bale ve piyano 
eğitimi aldı. Bu alanda çok başarılı, 
çok güzel klasik piyano çalıyor. Pi-
yano eğitimine hâlen devam ediyor. 
Şu sıralar İngiltere Kraliyet Okulu 
kurlarını bitirerek lisans öğrenimini 
tamamlamaya çalışıyor. Aynı zaman-
da özel piyano dersleri de veriyor. Li-
sansüstüne de konservatuarda piya-
no dalında devam etmek niyetinde. 
Üniversite lisans öğrenimini de en-
düstriyel tasarım dalında yaptı. Be-

nim gönlüm hep makina mühendis-
liğinden yana olsa da, çocuklarımın 
sevdikleri ve başarılı olabilecekleri 
alanlara yönelmeleri çok güzel oldu. 
Şimdi ikisi de meslek seçimlerinden 
dolayı çok mutlu ve onlar mutlu 
olunca bizler daha da mutluyuz…

İstanbul Şube yöneticiliği 
deneyiminizden bahsedelim 
biraz. İlk yönetime girdiğiniz 
dönemlerden başlayalım,  ne 
tür faaliyetler yaptığınızı anlatır 
mısınız?

Şube’de ilk yöneticilik yaptığım 1980 
yıllarda İstanbul ve Ankara gibi kent-
lerde anormal bir hava kirliliği vardı, 
resmen karbon monoksit soluyor-
duk. Biz de Şube olarak 1986’da bü-
yük bir hava kirliliği sempozyumu 
düzenlemeye karar verdik. O dönem 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Yavuz Bayülken idi, ben de yö-
netim kurulunda yedek üyeydim ve 
sempozyumun düzenleme kurulun-
daydım. Dönemin yokluğunda yap-
tığımız üç gün süren o sempozyum-
da, hava kirliliğinin nedenleri, ne tür 
bir yakıt yakılacağı, hangi tip filtreler 
kullanacağı gibi konuları tüm detay-
larıyla ortaya dökmüştük. Bu aynı za-
manda darbeden sonra ülkemizde 
yapılabilen ilk büyük sempozyumdu 
ve dolayısıyla basın büyük ilgi gös-
termişti.

2003 yılında ise İstanbul Şube’de yö-
netiminde yine yedek üyeyken de 
Makina Mühendisliği Eğitim Sem-
pozyumu yaptık. Bu sempozyumun 
da yürütme kurulu üyesiydim. Daha 
sonraki yıllarda Odamız ve TMMOB 
birçok eğitim sempozyumu yaptı. 
Ama bu Türkiye’deki mühendislik 
eğitiminin fotoğrafını çeken ve ge-
reklilikleri ortaya koyan çok güzel 
bir iş oldu gerçekten. Bu konuya dair 
yüzlerce sayfalık doküman çıktı. O 
zaman rahmetli Turhan Selçuk Cum-
huriyet Gazetesi’nin karikatüristiydi. 
Sempozyum anısına, o günlerden 
bugünü gören çok anlamlı ve güzel 
bir karikatür çizmişti bizim için. Sev-
giyle anıyorum onu da… 

2004 yılından sonra yaptığım baş-
kanlık dönemim ise çok güzel ama 
bir o kadarda yoğun bir dönemdi. 
Meslek alanlarımızla ilgili çok fazla 
gelişme oldu. Bizler bu konulara ye-
tişmek, halka gerçekleri ve çözüm 
önerilerini anlatmak için çok uğraş-
tık. Bu dönem de İstanbul Şube ola-
rak güzel işlere imza attık. Aslında 
1196’da Oda Merkezi'nde, 1998’de 
ise İstanbul Şube’de yaşanan yö-
netim değişiklikleri, Oda tarihimiz 
açısından çok önemli dönüm nok-
talarıdır. Tüm bu güzel işlere imza 
atmamıza neden olan sürecin fitili, o 
tarihlerde ateşlenmiştir. 

Turhan Selçuk'un 2003 Eğitim Sempozyumu için yaptığı karikatür

Yayın No: MMO/481/2
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Bahsettiğiniz değişikliklerin 
sizce TMMOB ve Oda tarihi 
açısından nasıl bir önemi var?

Sanırım 1994 yılıydı. Bir Oda Danış-
ma Kurulu’nda kürsüde konuşan iki 
kişinin TMMOB ve Oda çalışmaları 
ile memlekete dair düşüncelerinin 
benimle bire bir örtüştüğünü fark 
ettim. Yanlarına giderek tanıştım. O 
günden beri dost ve yoldaşım olan 
o kişilerden biri Mehmet Soğancı, 
diğeri Emin Koramaz’dı. Daha sonra 
ikisi de 1996 yılında özellikle mali 
olarak zor günler geçirilen, borç için-
deki Odamızda yönetime girdiler ve 
yepyeni bir anlayışla işe koyuldular. 
Odamızın ve TMMOB’un şahlanma 
dönemi başlamış oldu böylece. O 
dönem meslek ve meslektaş so-
runlarının yanı sıra ülke ve toplum 
sorunları da çok fazlaydı. Bizler de 
onlara yoldaşlık ederek “birlikte ka-
rar alma, birlikte üretme ve birlikte 
yönetme” anlayışını şiar edinip, Oda-
mızın örgütsel, mesleğimizin evren-
sel, üyelerimizin ise kişisel birikim-
lerini çalışmalarımızın içine katarak, 
demokrasiden, emekten ve halktan 
yana tutum alarak yönetimlerde yer 
aldık. Şubemizi yönetirken, Oda Ku-
rullarımızı işletirken genel kıstasla-

rımız ve anlayışlarımız vardı, onlara 
hep bağlı kaldık.

Bağlı kaldığınız ilkelerden 
kısaca bahseder misiniz?

Bizim anlayışımız emekten ve halk-
tan yanadır, demokrat ve yurtsever 
karakterlidir, anti-emperyalisttir, 
özelleştirmelere, nükleer çetelere, 
savaşlara, “Yeni Dünya Düzeni” teo-
rilerine, şeriat özlemcilerine ve ırkçı 
politikalara karşıdır. Siyasetin dar 
anlamını aşar, yaşamın her olayını 
siyasetle ilişkili görür. Barıştan yana-
dır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, 
insanlık onurunun korunmasından 
yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her 
koşulda korur, kararlarını demok-
ratik merkeziyetçi yöntemlerle alır. 
Bir yandan meslek alanları üzerin-
den ülke gerçeklerini sorgularken, 
öte yandan mesleki denetimin ön 
koşulu olan üyelerinin mesleki bil-
gilerinin geliştirilmesine yönelik ça-
lışmaları da ön planda tutar. Meslek 
ve meslektaş sorunlarının toplum 
sorunlarından ayrı tutulamayacağını 
her çalışmanın eksenine koyar, gü-
cünü sadece üyesinden ve bilimsel 
çalışmalardan alır. Tüm etkinlerini 
"sen yoksan bir eksiğiz" anlayışı ile 

yapar. Bilim ve teknoloji temelinde 
sanayileşen, demokratik, tam ba-
ğımsız, laik, aydınlık bir Türkiye öz-
lemindedir. "Oda çalışma ilkeleri yol 
haritamızdır," dedik ve çalışmalarımı-
zı en kapsayıcı şekilde örgütledik. O 
günlerden bugünlere kadar taşımış 
olduğumuz çalışma anlayışımız, esas 
olarak 1998 yılında düzenlediğimiz 
TMMOB 1. Demokrasi Kurultayı’nda 
tam olarak şekillendi ve yayımlandı. 
Daha sonra tüm Türkiye’de Şube ve 
temsilcilikler bu anlayışla hareket et-
meye başladılar. İstanbul Şube’de de 
1998’de Ümit Ülgen’in Şube başkan-
lığında, bu anlayışla örtüşen yepyeni 
bir dönem başlamıştır. Bu anlayışın 
temellerini atan ve yapısını ören be-
nim efsane başkanlarım Mehmet So-
ğancı ile Emin Koramaz’ın çabalarını 
ve emeklerini bu camia hiçbir zaman 
unutmayacaktır. 

2004 sonrası başkanlığını 
yaptığınız, yoğun ve keyifli 
olarak tariflediğiniz İstanbul 
Şube çalışmalarından bahseder 
misiniz?

2004-2008 arası sürdürdüğüm İs-
tanbul Şube başkanlığı dönemim, 
Oda'da bulunmaktan en çok keyif 

MMO Gaziantep Şube eski Başkanı arkadaşı Ali Peri ile 
Adalet Yürüyüşü sırasında-2017 Gerede, Bolu

MMO İstanbul Şube ön seçimleri sırasında  MMO eski  Başkanı Prof. Dr. Selçuk Somer, MMO İstanbul Şube ile TMMOB 
eski yöneticilerinden Hasan Akalın ve arkadaşlarıyla
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aldığım zamanlardır. Arkadaşlarla 
birlikte Oda'ya ve memleketimize 
yararlı olan, sayısız güzel iş yaptık. 
O dönem kendi işime de ara vererek 
neredeyse bütün mesaimi Oda’ya 
harcıyordum. Hatta büyük kızı-
mı, Oda’ya yakın olsun diye Sainte 
Pulchérie Fransız Lisesi’ne yazdır-
mıştım. En önemli faaliyetlerimizden 
biri, sanırım proje denetimi işidir. 
Marmara Depremi yeni yaşanmıştı 
ve yapılardaki denetimsizliğin acı 
faturaları, herkes tarafından bilini-
yordu. Yönetime gelince, konuya 
dair, dönemin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile 
görüşmek istedik. Uzun oyalamalar 
sonunda bize bir randevu verildi. 
Ancak özellikle projeler konusun-
da konuşmak istediğimiz için, ilgili 
diğer Odalara da haber vererek, he-
yet olarak gittik. İstanbul’da yeni bir 
depremin kapıda olduğunu, proje-
lerin hiçbirinin denetlenmediğini ve 
bunların Odaların denetimlerinden 
geçmesinin gerektiğini o gün de-
taylıca anlattık. Çok olumlu yaklaştı 
Sayın Topbaş, o gün söz verdi ve sö-
zünü de tuttu gerçekten. Bu tarihten 
itibaren, önce İstanbul’da ve sonra 
tüm Türkiye’de yapılan projelerin 
çoğu Odalarımızdan geçmeye baş-
ladı. Bayındırlık Bakanlığı’na gelen 
projeler, onlar tarafından yayımla-
nıyordu. Bizler de buradan bakarak 
Oda denetiminden geçip geçmedik-
lerini kontrol ediyorduk. Bu örnek bir 
çalışma oldu ve ciddi bir birikim sağ-
ladı. Böylece Odalarımız yavaş yavaş 
belgelendirme ve eğitim çalışmaları 
içerisine de girmeye başladılar. 

Bir de yine o dönemler, Gaziosman-
paşa Belediyesi’nde ortaya çıkan 253 
adet sahte proje olayı ile Dolmabah-
çe’deki G-Mall yangını mesleki de-
netimden geçmeyen kaçak projeler 
konusunu tekrar gündeme getirdi. 

Bu projelere onay veren yerel yöne-
timlerin yanlış uygulamaları açığa 
çıktı. Biz de Şube olarak birçok yerel 
yönetimde sahte projeler ve mühen-
disleri ortaya çıkararak savcılıklara 
suç duyurularında bulunduk. Bu so-
mut olaylar sonrası yerel yönetimler, 
projelerin yüzde 99’a yakınını şube-
mizin mesleki denetiminden geçir-
diler. Tabi bu çalışmaların sonucun-
da, inşaat sürecindeki tüm odalarda 
da projeler mesleki denetimden ge-
çirilmeye başlandı. 

Başkanlığınız dönemlerinde 
Oda ve İstanbul Şube’nin bu 
çalışmaları basında da büyük 
ilgi görüyordu sanırım…

Şube ve Oda olarak kamuoyunu ilgi-
lendiren çok önemli konularda güzel 
işler yapıyorduk ve hem yazılı hem 
görsel basın büyük ilgi gösteriyor-
du gerçekten. Mesela 26. dönemde 
Şube olarak meslek alanlarımızdan 
hareketle ülke gerçeklerini sorgu-
layan 43 basın açıklaması yaptık ve 
toplumsal fayda üretmeye çalıştık. 
O dönemde Şubemiz etkinlikleri ve 
basın açıklamalarıyla ilgili basında 
rekor sayıda haber yer aldı. 

O dönem Odamızı ilgilendiren 
en önemli başlıklardan biri 
de LPG’li araç patlamalarıydı. 
Şube olarak bu konuda yoğun 
bir çalışma gerçekleştirdiğinizi 
biliyoruz. Bu çalışmaları 
anlatabilir misiniz?

O dönem yaygın olarak kullanılma-
ya başlanan LPG’li araçlarda, inanıl-
maz bir denetimsizlik vardı. Hemen 
her gün bir yerlerden bu araçların 
patlama haberleri geliyordu. En 
son İstanbul’da bir gazeteci LPG’li 
bir araçta vefat edince, Şube ola-
rak Türkiye’yi yerinden oynattık ve 
çok ısrarlı bir kampanya başladık. 
İnsan hayatının söz konusu olduğu 
böylesine önemli bir konuda öyle 
bir ses yarattık ki LPG’li araç dene-
timlerini ilgili bakanlık 2006 yılında 
bize vermek zorunda kaldı. Gerçek-
ten de o denetimleri Oda olarak tüm 
Türkiye’de yapmaya başladıktan 
sonra, bu süre boyunca denetimi 
yapılan hiçbir araçta patlama olma-
mıştır ve kimse ölmemiştir. Biz Oda 
olarak kamusal bir kurum olmanın 
sorumluluğuyla, denetimlerden 
elde edilen gelirlerle binlerce ki-
tap bastık, konuya ilişkin meslek ve 
meslektaşlarımızın bilgi birikimlerini 
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artırmak ve kamuoyunu bilinçlen-
dirmek için, sayısız kongre ve sem-
pozyum gerçekleştirdik. Ne yazık ki 
tüm bunlara karşılık, geçtiğimiz yıl 
bu konudaki denetim yetkimiz, ilgili 
bakanlık tarafından iptal edildi ve pi-
yasada LPG’li araçlar yine denetim-
siz şekilde dolaştırılmaya başlandı. 
2006 yılından sonra araçlara takılan 
LPG tanklarının 10 yıllık kullanma 
ömürleri artık doldu. Dolayısıyla 
2006 öncesi, yani denetimsiz günler-
de yaşananların tekrarlanma ihtimali 
yüzünden, insanlarımızın hayatlarını 
kaybetmesi veya yaralanmasından 
çok endişeliyim…

Meslek alanınızla ilgili önemli 
konulardan biri hakkında, 
yazılmasında emek harcadığınız 
Odamız tarafından yayımlanan 
bir kitap da var. O konuda kitap 
yazmaya nasıl karar verdiniz?

2005 yılında hastanelerdeki hijyen 
sorunu doruk noktalara ulaşmıştı. 
Birçok vatandaşımız hastanelerde 
ameliyat veya tedavi olurken, hasta-
ne mikrobu yüzünden hayatını kay-

bediyordu. Hatta bu konu artık Türk 
filmlerine “Ameliyat çok iyi geçti ama 
maalesef hastayı enfeksiyondan kay-
bettik” repliğiyle konu bile olmuş-
tur. Yine o dönem ülkemizin çeşitli 
hastanelerinde bir sürü yeni doğan 
bebek, hastane mikrobu nedeniyle 
ölüyordu. Şube olarak hastaneleri-
mizin bu durumunu gündemimize 
aldık ve bu ölümlerin nedenlerini 
araştırınca, bunun mesleğimizle di-
rek ilgili bir konu olduğunu tespit 
ettik. Yani hastanelerde ameliyatha-
nelerin, yoğun bakım ünitelerinin 
ve doğumhanelerin hiçbir denetime 
tabi tutulmadığını, hatta bu mekanik 
sistemlerin nasıl kurulduğunun belli 
bile olmadığını gördük. Sonra bu 
konunun önemini basın açıklamala-
rı yaparak kamuoyu ile paylaştık ve 
ülkede gündem olmasını sağladık. 
Böylece hastane yönetimleri sistem-
lerini gözden geçirdi. Tüm sektör 
dernekleri ve dergileri hastanelerin 
ameliyathane ve yoğun bakım bö-
lümlerinin mekanik tesisatlarını tar-
tışmaya başladı. 

Ancak Türkiye’de bu konuda hiçbir 
doküman, standart ve yönetmelik 
yoktu. O zaman bu işe gönüllü talip 
olduk. Dünya ve AB standartlar üze-
rine çok sayıda dokümanın Türkçe'ye 
çevirilerini yaptık. Sonra da bunları 
derleyip ülkemiz mühendislerinin 
ve hastanelerinin faydasına sunmak 
için yayın yapmak istedik. Dünyada-
ki tüm standartların Türkiye temsil-
cisi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
olduğundan oraya başvurduk ve 
bunu kamusal bir hizmet olarak yap-
mak istediğimizi söyledik. Fakat çok 
zorluk çıkardılar. Karşılıklı yazışmalar 
yaptık ama bir türlü derdimizi anlata-
madık. Sonra Oda olarak, “Bu görevi 
ilgili kurumlar yapamıyorsa biz yapa-
rız. Öncü olacak bir yayın yapalım ve 
insanlar faydalansın,” dedik. 2008’de 
“Hastanelerde İklimlendirme Tesisatı 
ve Denetim Esasları” kitabını ülke-
miz faydasına sunarak, önemli bir 
boşluğu, sübjektif niyetlerin dışına 
çıkararak doldurmuş olduk. Bu kitap 
o dönem çok beğenildi ve hâlâ bu 
konunun referans kitabıdır. Konuyla 
ilgili herkesin faydalandığı güzel bir 
ürün ortaya koymuş olduk. Bu bizi 
mutlu etti tabii. Ama bazı konular-
da ne söylediysek dinletemiyoruz 
ve yaşananların önüne geçemiyoruz 
maalesef...

Bu konuda birkaç örneği bizimle 
paylaşır mısınız?

İçimi hâlâ çok acıtan yüksek hızlı tren 
kazalarından bahsedeyim mesela. 
Öyle çok uğraştık ki önüne geçmek 
için ama durduramadık. 2004 yılında 
sefere başlayan yüksek hızlı tren hat-
tına dair bilim insanları; yol ve altya-
pısı, ray ve tren konumlarını incele-
dikten sonra, yetersizlikleri anlatarak 
bu hatta tren kazası olabileceğini 
öngörmüşlerdi. Bizler de bu seferle-
rin bu hâliyle yapılmaması için Oda 
ve İstanbul Şube olarak bilimsel uya-
rılar içeren çok sayıda basın açıkla-

İstanbul Şube Başkanları,  Engin Algül, Çoşkun Özbaş, Mustafa Erhan, Üzeyir Uludağ, Tevfik Peker, İlter Çelik, Zeki Aslan, 
eski danışma kurulu sekreteryasından Münür Aydın ve komisyon üyelerinden Azmi Baktur
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maları yapmıştık. Her zamanki gibi 
siyasi iktidar uyarılarımızı dinlemedi 
ve seferler başlatıldı. Ancak bizler 
çok endişeliydik. 

22 Temmuz 2004 akşamı da Şube 
YHT Komisyonu'nda toplantı 
hâlindeydik. Toplantının tek bir ko-
nusu vardı o da, “Ne yapmalı ki bu 
yüksek hızlı tren ulaşımdan kalksın 
ve olabilecek kazaların önüne ge-
çilebilsin?” konusuydu. Çok acı bir 
tesadüf oldu ve biz toplantı halin-
deyken çok insanın hayatına ve ya-
ralanmasına sebep olan o üzücü Pa-
mukova yüksek hızlı tren kazasının 
haberi geldi. Komisyon toplantısını 
bıraktık ve hep birlikte kaza yerine 
doğru yola çıktık. Fakat biz gidene 
kadar deliller anında karartılmış ve 
suç makinistlerin üstüne atılmıştı 
bile. Bu olayı hayatım boyunca unut-
madım. Mesleğimizin önemini bana 
her an hatırlatan çok acı bir anıdır ne 
yazık ki. Daha sonra kaç kaza daha 
yaşandı. Hâlâ aynı mantık, ders alan 
yok, yitip giden canların hesabını 
veren yok. Siyasi rant ve hırs uğruna 
memleketimin insanları önlenebi-
lir nitelikteki çok sayıda kazada can 
kaybediyor ya da sakat kalıyor. Ne ya-
zık ki yetkililer kendi hatalarını fıtrat 
olarak adlandırıp topluma verdikleri 
zarardan sorumlu değillermiş gibi 
yapıyorlar. Geçtiğimiz yıl Çorlu’da 
ve Ankara’da yaşanan birçok insanın 
yaralanmasına ve ölümüne yol açan 
acı tren kazaları da, maalesef yine si-
yasi rant kazalarıdır… 

Şube yöneticiliğiniz sırasında 
yapmaktan en keyif aldığınız 
etkinlik neydi?

Çok sayıda etkinlik var tabii. Ama 
özellikle yapmış olmaktan ayrı mut-
lu olduğum iki önemli eylem var. İlki 
2007 yılı 1 Mayıs kutlamasıdır. O yıl 
DİSK, KESK, TTB, TMMOB’dan oluşan 
dört emek örgütü, 1 Mayıs’ı 1979’dan 

beri emekçilere kapalı olan Taksim 
Meydanı’nda kutlama kararı aldılar. 
Tabii İstanbul Valiliği hemen yasak-
ladı ve alanı kutlamalara kapattı. Ya-
sağa rağmen bu kararımızdan vaz-
geçmedik. O gün polis her 1 Mayıs’ta 
olduğu gibi yine hiçbir yerde kuş 
uçurtmadı. İnsanlar sokağa çıkama-
sın ve hayat dursun diye toplu taşı-
ma araçlarının seferleri iptal edildi. 
Tüm bu yasak ve baskıya rağmen 
bu çağrı geniş bir yankı buldu ve in-
sanlar çok kitlesel bir şekilde Taksim 
Meydanı’na akın etti. Tüm engelle-
melere rağmen ellerimizde çiçek-
lerle 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda 
kutladık. Kazancı Yokuşu'nda 1977 
Şehitleri anısına yapılan heykelin 
önünde 1 Mayıs 1977’de ölenler anıl-
dı ve basın açıklaması yapıldı. 

Mitingimiz bitmiş ve tam dağılmak 
üzereyken, polis bütün Taksim so-
kaklarına bombalarla, gaz fişekle-
riyle girdi. Biz de hızlıca meydanın 
çok yakınında bulunan Şubemize 
gittik anma töreninden yaklaşık 1 
saat sonra polis eylem yapan gös-
tericileri bahane ederek odamız 
kapısına biber gazı bombası attı. O 
anda Şubede yaklaşık dört yüz kişi 
vardı. Tam bu bombalama sırasında 

Yön FM Radyosu'nda canlı yayına 
bağlanmış röportaj yapıyordum. 
“Şu anda Odamız polis tarafından 
bombalanmakta. Gaz bombaları atı-
yorlar,” dedim ve iki sene radyonun 
haber jeneriğinde benim o cümlemi 
döndürdüler. Dönemin Oda Başkanı 
Emin Koramaz ile birlikte bir basın 
açıklaması yapmak için kapının önü-
ne çıkıyorduk ki polisler dış kapıyı 
zorlayarak Şube binamıza zorla gir-

TMMOB üyeleri Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlarken-2009

1 Mayıs 2009’da polisin MMO İstanbul Şube'ye baskın yapmaya 

çalıştığı sırada (polislerin önünde arkası dönük olan)

1 Mayıs 2009'da polisin MMO İstanbul Şube’ye attığı 
gaz bombalarının kapsülü
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meye çalıştılar. Ben ve Emin Kora-
maz üçüncü kat kapısında kendimi-
zi siper ederek, polisleri bina dışına 
çıkardık. Sonra Şubemize atılan gaz 
bombalarının kapsüllerini elimize 
alarak, Oda Başkanımla birlikte bir 
basın açıklaması yaptık.  O 1 Mayıs 
günü yaşadığımız saldırılar ve dire-
nişimiz hem TMMOB’nin hem Oda-
mızın unutulmaz etkinliklerinden bir 
olarak tarihe geçti. 

Peki çok keyif aldım dediğiniz 
ikinci eylem neydi?

İkincisi de Şube başkanlığım dö-
neminde yaptığımız ve hâlâ büyük 
mutlulukla hatırladığım TMMOB 
mitingimizdir. Siyasal iktidar her 
dönem olduğu gibi çıkardığı yasa-
larla meslektaşlarımıza iş olanağı 
yaratmak yerine, bu sefer var olan 
mevcut çalışma alanlarını yabancı 
mühendislere açmak için yeni dü-
zenlemelere imza atmaya çalışıyor-
du. Bu amaçla hazırlanan “Yabancı-
ların Çalışma İzinlerinde Değişiklik 
Yapan Yasa Tasarısı”nın TBMM’nin 
gündeminden çekilmesi talebiyle, 
TMMOB tarafından 14 Ekim 2006 
günü Ankara’da miting yapılması-
na karar verildi. Yağmurlu güzel bir 
Ankara gününde, Türkiye’nin her 
yerinden gelen yaklaşık 15 bin mi-
mar, mühendis ve şehir plancısıyla, 

kendi ülkemizde mülteci durumuna 
düşmemek, mesleğimize ve yaşa-
mımıza sahip çıkmak için Sıhhiye 
Meydanı’nda buluştuk. TMMOB tari-
hinin o güne kadarki en kitlesel ka-
tılım sağlanan mitingiydi. Tabii her 
zaman olduğu gibi,  kitlenin çoğu-
nu MMO oluşturuyordu ve onun en 
kalabalık kitlesini de İstanbul Şube 
oluşturuyordu. O gün yaptığımız 
fabrikaların, yolların, demiryolları-
nın, kurduğumuz sanayi tesisleri-
nin ve kentlerin sahipsiz olmadığını 
göstermek, satılık bir ülke ve halk 
olmadığımızı haykırmak için çoluk 
çocuğumuzla, ailelerimizle sokakla-
ra dökülmüştük. Bu ülkenin okumuş 
çocukları ve teknik beyinleri olarak, 

uygulanan bu yıkım politikalarını 
benimsemeyeceğimizi, mesleğimize 
ve ülkemize yapılan saldırıları kabul 
etmeyeceğimizi göstermek için, sa-
ğanak yağış altında ve efsane baş-
kanımız Mehmet Soğancı’nın siyasal 
iktidarı sarsan, meslekten emekten 
ve halktan yana konuşmaları ile mi-
tingimizi tamamladık. Çok görkemli, 
coşkulu, ses getiren bir miting oldu 
ve ben o şanlı TMMOB mitingini hiç 
unutamam…

Sizin için Odanın yanı sıra, uzun 
yıllar çeşitli kademelerinde 
görev aldığınız TMMOB’nin yeri 
bir başka sanki…

TMMOB, hep doğru bildiğini söyle-
yen, hiçbir siyasi parti veya görüşün 
arka bahçesi olmayı kabul etmeyen 
büyük bir örgüttür. Emekten, halk-
tan ve meslekten yana ne söylenme-
si gerekiyorsa hep onları söylemiştir. 
Bu yüzden siyasal iktidarların hiçbiri 
sevmez ve hep kendilerince yola ge-
tirmeye çalışırlar. Ama bu çabaları 
her zaman boşa çıkmıştır. Böylesine 
güçlü ve gücünü Anayasa’dan alan 
birliğimize sürekli, türlü çeşit yön-
temlerle saldırılmış, meslek alanları 
ve gelirleri daraltılmaya çalışılmış-
tır. Bugünkü siyasal yapıda bunu 

MMO İstanbul Şube Tuzla Eğitim Merkezi’nin açılışında-2017 Anayasa Referandumu öncesi  

TMMOB korteji mitinge hazırlanıyor-İstanbul
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en yoğun şekilde yapanlardandır. 
Fakat gerçekten bilmedikleri bir şey 
var, mühendislik sürekli yenilenen 
bir meslektir ve her daim var ola-
caktır. Bir alanı yok etseler başka bir 
alan açılacaktır, bunun önüne hiçbir 
zaman geçemezler. Öğrencilik dö-
neminde tanıdığım efsane başkan 
Teoman Öztürk, başkan seçildikten 
sonra, çok büyük çaba göstererek 
TMMOB’nin ‘DNA’sını, emekten ve 
halktan yana olarak değiştirdi ve bu 
eksende ayağa kaldırdı. Bu sayede 
birliğimiz, emek ve meslek hareke-
tine kazandırdığı ivmenin yanı sıra, 
demokrasi mücadelesinin de çok 
önemli bir ögesi haline geldi. 

TMMOB’nin hem anayasal hem mu-
halif bir kurum olabilmesi dünyada 
hep şaşkınlıkla karşılanır ve güzel 
bir örnek olarak gösterilir. Hangi ka-
demesinde olursam olayım, bu ör-
gütün içinde yer almak, hep gurur 
verdi bana. Mehmet Soğancı ve ar-
dından Emin Koramaz arkadaşlarım 
TMMOB başkanı olduklarında, ben 
de hep Odamızın TMMOB yönetim 
kurulu yedek üyesi oldum. Önümü 
tıkıyorlar yahu, hep yedekte kal-
dım… Şaka bir yana çok sevdiğim 
arkadaşlarımın yedeği olmak, benim 
için ayrı mutluluktur. Onların açtıkla-
rı yolda TMMOB yönetim anlayışı de-
vam etsin diye, mücadeleye devam 
ediyoruz. Bu güne kadar çeşitli dö-
nemlerde birçok kademesinde gu-
rurla görev aldım. Bundan sonra da 
üstüme düşeni her zaman yapmaya 
hazırım. Meslek alanlarımızdan yola 
çıkarak ülke gerçeklerini söyleme 
vazifesini kendimize şiar edindik, 
gözlerimizi yumana kadar da bu an-
layışımız sürecek. Sözün özü benim 
için TMMOB, demokrasimizin kutup 
yıldızıdır ve gösterdiği yön hep doğ-
rudur. Tıpkı kutup yıldızının yönü 
gibi… Bir sevdam daha var tabi, on-
dan bahsetmezsem hiç olmaz…

Bahsedelim o zaman…

Kuruluşunda yer aldığım, kısa bir 
ayrılık sonrası hâlen üyesi olduğum 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nde, 
uzun yıllar Genel Merkez Delegesi 
oldum, parti meclisi üyeliği yaptım. 
Çok sevdiğim ve 1971’lerden bu-
günlere uzanan büyük ve anlamlı bir 
mücadele geleneğini temsil etmek-
te olan partimin, bizim ülkemize en 
çok yakışan siyasi parti olduğunu 
düşünüyorum. Bir gün mutlaka tüm 

Türkiye’yi kucaklayan bir siyasi anla-
yış hâline geleceğine yürekten inanı-
yor ve yol arkadaşlarımla bunun için 
mücadele ediyoruz. 

Ülkemizde demokrasi mücadele-
sine katkı sunmak adına Odamın, 
TMMOB’un ve partimin hemen her 
etkinliğinde ve eyleminde yer alma-
ya çalışıyorum. Son olarak Adalet 
Yürüyüşü'nde, Referandum'da Ha-
yır Kampanyası'nda tüm demokrasi 
güçleriyle yan yana, var gücümüzle 
çalıştık, aktif rol aldık. Sonuçları iti-
barıyla referandumda çok şaibeli iş-
ler de oldu ve büyük hayal kırıklıkları 
yaşandı ne yazık ki. Ama dünyanın 
neresinde olursanız olun, diktatör-
ler yıkıldıkları zaman bir daha geri 
gelmeleri neredeyse imkânsızdır. 
Bu nedenle, devrimci anlayışa sahip 

insanlar, umutlarını hiç yitirmezler. 
Kaybederlerse yeniden başlarlar. Bu 
yüzden, memlekette Siyasal İslam ile 
hesaplaşmadan gerçek demokrasi 
asla gelmeyecek bunu unutmayaca-
ğız öncelikle. Sonra da asla vazgeç-
meyeceğiz ve daha sıkı gideceğiz 
karanlığın üstüne. Ben ülkemizde 
bir gün mutlaka devrimin olacağına 
ve sosyalist anlayışın yerleşeceğine 
olan inancımı koruyor, o güzel gün-
leri görmek istiyorum. O yüzden pes 
etmek yok mücadeleye devam…

Son olarak genç mühendis ve 
mühendis adaylarına, Oda 
çalışmaları içinde yer alan genç 
yönetici meslektaşlarınıza 
hayat tecrübeleriniz ışığında 
neler söylemek istersiniz?

Makina mühendisliği insan hayatı-
nın neredeyse tüm alanlarına hâkim 
olan, insan odaklı bir meslektir. Bu 
meslekte üretilen her şey insanların, 
halkın, toplumun yaşam kalitesini 
yükseltir. Mesleğimizin gerçek uygu-
layıcıları da insanlığa hizmet ettikle-
rini bilirler ve sıfır hatayla çalışmak 
zorundadırlar. Eğer biz hata yaparsak 
kazanlar patlar, köprüler çöker, bina-
lar yıkılır. Bizim mesleğimiz bunların 
olmaması için de muhaliftir. Siyasal 
iktidarlar bazen yanlış yönlendirme-
ler yapabilir fakat bizler tüm yanlışla-

ÖDP’nin Kutu Kutu Çalanlara Yuh Mitingi, 21 Aralık 2013-Kadıköy, İstanbul
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ra karşı durmak ve gerçeği anlatmak 
zorundayız. Bu bakımdan meslekle-
rin en onurlularından bir tanesidir 
mühendislik mesleği. Bu onuru ta-
şımak ve bu mesleği layıkıyla yerine 
getirmek aynı zamanda insana da 
büyük mutluluk verir. "Bu ülke in-
sanının TMMOB’ye ihtiyacı vardır," 
sözünden hareketle; “TMMOB’nin 
odalarına, odaların şubelerine, şube-
lerin çalışmalara aktif katkı koyacak 
örgütlü üyelere ihtiyacı vardır,” sözü 
şimdi çok daha anlamlı. Neo-libe-
ral politikalara karşı, gericiliğe karşı, 
darbe özlemcilerine karşı, “Başka bir 
Türkiye, başka bir yaşam mümkün-
dür,” demek ve bunun gereklerini 
yapmak şimdi çok daha önemli.

Siyasal iktidar birçok meslekte oldu-
ğu gibi hem emeğimizin karşılığını, 
hem mesleğin hak ettiği itibarı gün-
den güne düşürmeye ve değersiz-
leştirmeye çalışıyor. Bunun için de 
torbalarından her gün yeni yasalar 
çıkarıyorlar. Ama yukarda da anlat-
tım mühendislik yaşam sürdükçe 
kendine hep yeni bir alan bulur, 
çabaları boşunadır. Makina mühen-

disliği ise insanın zevkle mutlulukla 
yapabileceği muhteşem bir meslek-
tir aslında. Ama meslektaşlarımızın 
çoğu özellikle son yıllarda oldukça 
mutsuz. Tabii bir de ülkede bir tane 
güzel haber dinleyemez olduk. 
Hangi kanalı açsak yağmayla talan-
la, çevre katliamı ile haksız hukuk-
suz bir uygulamayla karşılaşıyoruz. 
Memlekette iyi haberler olmadıkça 
mühendislerin de yüzü gülmez. O 
yüzden genç meslektaşlarıma her 
zamankinden daha fazla yük düşü-
yor.

Bizler kentlerimize,  ülkemize ve bu 
ülkenin vatandaşlarına yapılan her 
türlü haksız hukuksuz uygulama-
yı, yağmayı, talanı görmek, bunu 
herkese göstermek ve bunlarla ör-
gütlü bir şekilde mücadele etmekle 
de mükellefiz. Yapılanlara sessiz ve 
tepkisiz kalamayız, zaten mühen-
disliğin doğası da bunu gerektirir. 
Çünkü sorgulamak mühendisliğin 
genel düşünce prensiplerindendir. 
Kısacası genç meslektaşlarıma mes-
leğe ve memlekete dair umutlarını 
asla yitirmeden, iyi ve sorgulayan bir 

mühendis olmak için var güçleriy-
le çalışmalarını ama yaşanabilir bir 
dünya ve Türkiye için çabalamanın 
bugün bize düşen en öncelikli görev 
olduğunu unutmamalarını diliyo-
rum. Son olarak Gezi Direnişi’nden 
bahsetmeden olmaz. Gezi Direni-
şinde hepimiz alanlardaydık ve bu 
hareketin bir parçası olmaktan hep 
gurur duyacağım. Tüm illerinde so-
kağa çıkan eşitlik, özgürlük ve barış 
talep eden herkese ve kaybettiğimiz 
canlara sözümüz olsun ki Gezi’ye ve 
ülkemize her daim sahip çıkacağız. 
Gezi Direnişi, AKP’nin neo liberal, 
dinci ve gerici dönüşüm uygulama-
sına, beton-inşaatına dayalı, kentleri 
yok eden anlayışına karşı bir isyandı. 
Gezi Direnişi, yaşadığımız en aydınlık 
sayfadır ve Türkiye’nin başına gelmiş 
en güzel şeydir. Gezi Direnişi, genç-
lerin geleceği kazanmak için sokak-
ları meydanları doldurmasıydı. Gezi 
Direnişi bu topraklarda ağaca, doğa-
ya ve kamusal mekanlara sahip çık-
ma iradesinin zirvesidir. Gezi Direnişi 
toplumun her kesiminden insanın 
bir arada yaşamasının, paylaşması-
nın ve dayanışmasının en güzel ör-
neği, katılımcılığın, yaratıcılığın ve 
doğrudan demokrasinin ifadesidir. 
Siyasi iktidarı asıl korkutan da zaten 
Gezi’de ortaya çıkardığımız bu de-
ğerlerdir. Korkmuyoruz, çünkü biz 
halkız! Karanlık Gider Gezi Kalır…

Bu vesileyle tüm meslektaşlarıma 
sevgi ve saygılarımı sunuyor ve söz-
lerimi üç cümleyle tamamlamak isti-
yorum:

“Bugünlerden geriye, bir yarına gi-
denler kalır bir de yarınlar için dire-
nenler...”

“Bitmedi daha sürüyor o kavga ve 
sürecek yeryüzü aşkın yüzü olunca-
ya dek!”

“Yaşasın TMMOB”

Eşi Sevinç Peker’le birlikte
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YAZ: RESESYON
KIŞ: DEPRESYON… (44)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 44'ün tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet 
Türkiye ekonomisi için “normal büyüme”, yüzde 5-6 sayılıyor. Üçüncü çeyreğin yüzde 1,6’lık performansı, “resmen resesyona girildiğinin” 
ifadesi artık. Resesyon, yani “durgunluk” hâli, Ekim sonrası, yani 4. çeyrek ile ilgili göstergelerle yan yana getirildiğinde, bunun sadece 
resesyon değil, bir küçülmeye gidiş, yani “depresyona” geçiş olduğu da söylenmelidir. Hatta yüksek seyreden enflasyon ile birlikte buna 
“slumpflasyon” da deniliyor ve bu baş edilmesi zor bir kriz olarak görülüyor. 

Resesyonun sektörel analizi, ilerisi için neden iyimser olunamadığını da ortaya koyuyor. Üretici sektörlerden tarım ve sanayide büyüme 
çok cılız kalırken inşaatta sert bir küçülme gözlenmiş, yüzde 1,6’lık büyüme, hizmetler ve daha çok da devlet hizmet üretiminden gelmiştir. 

Yılın 3. çeyreğinde sanayinin omurgası olan imalat sanayisinde büyümenin yüzde 0,6 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Son 15 yılın 
“yükselen sektörü” inşaatın 3. çeyrekte yüzde 5,3 küçüldüğü, böylece depresyona giren ilk sektör olduğu söylenebilir.

Üretici sektörler olan tarım, sanayi ve inşaat hızla durgunluk, küçülme sürecine girerken, ayakta gibi duran tek sektör hizmetler, daha çok 
da 31 Mart seçim kaygısıyla canlı tutulan devlet harcamaları oldu. Ancak bütçe gelirlerinin azalması nedeniyle, devletin büyümeye katkı 
sağlamasının şartları gittikçe zorlaşıyor.

Üçüncü çeyrek itibarıyla, kişi başına yıllık GSYİH de geçen yıla göre 284 dolar azaldı ve 10 bin 272 dolar düzeyine indi. Ancak, Türkiye 
nüfusuna, sayıları 4 milyonu aşan Suriye ağırlıklı göçmenleri de katarsak, kişi başına gelirin şimdiden 9 bin 700 dolar dolayına indiğini 
belirtmek gerekiyor. Yıl bittiğinde, 4. çeyrekte yaşanması muhtemel küçülme ile birlikte, bu rakam 9 bin doların altına da inmiş olacaktır.

Ekonominin son çeyrekte yaklaşık yüzde 3 daralması, yıllık büyümenin de böylece yüzde 2,5 dolayında gerçekleşmesi sürpriz olmayacak. 

Durgunluk, ardından da küçülme eğilimleri, dış kaynak çekilişiyle bire bir ilgilidir. 2018’de 5 milyar dolar sermaye çıkışı yaşanmış ve açık 
için rezervlere, kaynağı belirsiz kaynaklara başvurulmak zorunda kalınmıştır. 

Yeniden büyüme,  anlamlı yabancı sermaye girişine bağlı. Yabancıların yeniden giriş yapması ise, hem içerideki göstergelerin, başta da 
enflasyonun iyileşmesine ve risk üreten Türkiye’nin risk priminin 400’lerden en az 200’lere kadar gerilemesine bağlı. Bunun sağlanması 
için muhtemelen 31 Mart seçimleri sonrasında IMF kaynaklarına başvurulması ve karşılığında IMF’nin dayatacağı acı reçetenin topluma 
uygulanması kaçınılmaz gibi görünüyor. 

Büyüme, işgücünün aleyhine gelişiyor. Üretilen gelirden işgücünün aldığı pay yüzde 31 dolayında. Oysa işgücünün payı, yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 38 dolayındaydı.

Yaklaşık 10 milyon ücretliyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinden, yüzde 20’lerin üstünde bir enflasyon yaşanırken nasıl 
bir karar çıkacağı da önemli. 

TÜİK 2017 Kasım ayı için asgari ücreti 1.894 TL olarak hesaplamıştı. Son bir yıllık enflasyon yüzde 25 civarı kabul edilince 2019 için TÜİK’in 
asgari ücret önerisinin net 2.310 TL civarında olması gerekir. 2.300 TL üzerine 2019 yılı büyüme ve enflasyon beklentileri eklenmelidir. Bu 
durumda TÜİK hesabına göre asgari ücret sendikaların söylediği gibi en az 2.800 TL olmalıdır.
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GİRİŞ

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci ya-
rısında hızla bir türbülansa girdiği, 
sert bir biçimde yükselen döviz fi-
yatlarının ve onun da etkisiyle artan 
enflasyonun ekonomiyi dibe çektiği 
biliniyordu. Her ne kadar Cumhur-
başkanı, “Kriz falan yok” dese de bu 
durum göstergelerden izlenebili-
yordu. Kuşkusuz, olan bitenin toplu 
ifadesi “büyüme” isimli makro veri-
nin ne gösterdiğinde saklıydı ve o, 
10 Aralık Pazartesi kısa adı TÜİK olan 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
açıklandı. 

TÜİK’e göre, Temmuz-Eylül dönemi-
ni içeren 3. çeyrekte Türkiye ekono-
misi ancak yüzde 1,6 büyüyebildi. 
İlk çeyrekteki büyümenin yüzde 7,2, 
ikinci çeyrektekinin yüzde 5,3 oldu-
ğu anımsandığında, yüzde 1,6’lık 3. 
çeyrek verisi, hızlı bir iniş olduğunu 
ortaya koyuyor ve alışılmış büyüme 
temposunun çok altına düşen bu 
hâl, “resesyon” tanımına uyuyor.  

Türkiye ekonomisi için “normal bü-
yüme”, yüzde 5-6 sayılıyor. Üçüncü 
çeyreğin yüzde 1,6’lık performansı, 
“resmen resesyona girildiğinin” ifa-
desi artık. Dış medya, örneğin 11 Ara-
lık tarihli Financial Times da bu ifa-
deyi kullandı. Haberde, "Türkiye'de 
para birimindeki kriz yüksek enflas-
yon oranını tetikledikten ve tüketici 
talebini azalttıktan sonra, 3. çeyrekte 
ekonomik büyüme yavaşladı. Böyle-
ce ülkenin resesyona girme ihtimali-
ni artırdı," deniliyor.

Resesyon, “durgunluk” hâli, Ekim 
sonrası, yani 4. çeyrek ile ilgili gös-
tergelerle bu fotoğraf yan yana ge-
tirildiğinde, bunun sadece resesyon 
değil, bir küçülmeye gidiş, “depres-
yona” geçiş olduğu da söylenmelidir. 
Hatta yüksek seyreden enflasyon ile 
birlikte buna “slumpflasyon” da de-

niyor ve bu baş edilmesi zor bir kriz 
olarak görünüyor. 

SEKTÖREL ANALİZ

Resesyonun sektörel analizi, ilerisi 
için neden iyimser olunamadığını 
da ortaya koyuyor. Üretici sektörler-
den tarım ve sanayide büyüme çok 
cılız kalırken inşatta sert bir küçülme 
gözlenmiş ve yüzde 1,6’lık büyüme, 
hizmetler, daha çok da devlet hiz-
met üretiminden gelmiştir. 

2017 yılının 3. çeyreğinde, kredi 
pompalaması ile zorlanan iç talep 
çekişli büyüme, sanayide yüzde 
15,4’lük artış getirmişti. İzleyen çey-
reklerde sanayinin büyüme hızı dü-
zenli olarak gerilemiş, 2018 2. çeyre-
ğinde yüzde 4,2’ye düştükten sonra 
3. çeyrekte yüzde 0,3’ü buldu. 

Yılın 3. çeyreğinde sanayinin omur-
gası olan imalat sanayisinde büyü-
menin yüzde 0,6 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. İmalat sanayisinin alt 
dallarından ihracata dönük olanlar, 
döviz kurunda yükselişin özendir-
mesiyle biraz olsun ayakta kalırken, 
inşaata girdi veren sektörlerin ve 
ağırlıkla iç talebe dönük sektörlerin 
hızlı bir iniş içinde olduğu gözlem-
lenmiştir.

Son 15 yılın “yükselen sektörü” inşa-
at, 2017’nin 3. çeyreğinde yüzde 19’a 
yakın büyümüştü. İzleyen çeyrekler-
de ise, rejimin aldığı çeşitli önlemle-
re, kredi kolaylıklarına rağmen hızla 
ivme kaybetti ve 2018’in 2. çeyre-
ğinde büyüme hızı yüzde 1’e düştü. 
İnşaatın 3. çeyrekte yüzde 5,3 küçül-
düğü, böylece depresyona giren ilk 
sektör olduğu söylenebilir.

İnşaatın depresyona girişinde biri-
ken konut stokları kadar yeni yatı-
rımlara girişilmemesinin etkili oldu-
ğu söylenebilir.  

Döviz kurlarındaki hızlanmanın geti-
risi, bir “yatırım aracı” olarak konutu 
gözden düşürünce, yatırım amaçlı 
konut satışları hızla düştü. Yanı sıra, 
dövizin hızlı tırmanışı ile birlikte ar-
tan konut kredisi faizleri, satışlarda 
üçte birlik payı olan ipotekli (kredi-
li) satışları da hızla geriletti. Bunlar, 
konut stoklarının erimesini yavaşla-
tırken yeni yatırım ve üretim de ge-
riledi. Konutu tamamlayan kentsel 
altyapı ve “mega proje” denilen ya-
tırımlardaki yavaşlama da inşaatın 
depresyona girişini hazırladı. 

Üretici sektörler olan tarım, sanayi 
ve inşaat hızla durgunluk-küçülme 
sürecine girerken, ayakta gibi duran 
tek sektör hizmetler oldu. Ekonomi-
nin en şişkin sektörü olan hizmetler, 
yüzde 4,5’lik büyüme temposu ile 
üretken sektörlerdeki sıfır büyüme/
küçülme olgusunu telafi etmiş; top-
lam millî gelirin daralmasını önlemiş 
görünmektedir. Bu büyümenin kay-
nağı ise yaklaşan 31 Mart yerel seçim 
ekonomisidir. 

Hizmetlerin GSYH’de kapladığı 
büyüklüğün yüzde 50’si kamu 
yönetiminden oluşur ve GSYH’ye  
katkısı, bütçeden yapılan cari 
harcamalarla ölçülür. Temmuz-
Eylül 2018’de hizmetler sektörünün 
altkollarındaki büyüme hızlarına 
bakıldığında yüzde 10,2 ile en hızlı 
büyüyen  kesimin kamu yönetimi 
olduğu görülmektedir.  

Harcamalara göre millî gelire ba-
kıldığında,  iç talebi canlı tutan tek 
kalemin, cari devlet harcamaların-
daki yüzde 7,5’lik büyüme olduğu 
görülmektedir. Seçim ortamında 
hükümetin “can havliyle” cari kamu  
harcamalarını pompalaması, negatif 
büyümeyi önlemiştir.  
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DEVLET HARCAMALARIYLA 
ZORLAMA

Üçüncü çeyrek büyüme verilerine 
“harcamalar” kalemi üstünden bak-
maya devam edildiğinde, özel tü-
ketimin 3. çeyrekte sadece yüzde 1 
büyüdüğü görülmektedir. Özellikle 
dayanıklı mallar tüketimindeki yüz-
de 24’lük sert küçülme, ürkütücü 
görünüyor. Özel tüketim yerinde sa-
yarken, kamu harcamalarının yüzde 
7,5 büyüyerek temposunu korudu-
ğu göze çarpanlar arasında. Hatta 
yılın ilk iki çeyreğinde de rakamlar, 
sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 7,8 gibi 
oldukça büyük gerçekleşiyor.

Devlet harcamalarının katkısıyla bü-
yümenin resesyon ile sınırlı kalması 
ve depresyonun ertelendiği gerçeği 
var.  Ocak-Kasım arasında, Hazine’nin 
nakit gelirlerindeki artış yüzde 24,4 
olarak gerçekleşti. Bu, 2008’den bu 
yana en büyük artış oranı sayılabilir. 
Buna bağlı olarak harcamalardaki 
artış yüzde 22,6. Bu da öncekilerden 
oldukça büyük bir artış. Büyümeye 
en çok katkı da buradan geldi. 

“Peki, gelirler nereden geldi?” diye 
soran Maliyeci Hakan Özyıldız’a 
göre, önemli kısmı TCMB ve kamu 
bankalarından geldi. Diğer bir bö-
lümü de bedelli askerlik ve vergi af-
larından gelenler. Bu yıl, bir defalık 
gelirlerdeki artış dikkat çekici.

Vergi yapılandırması için yaklaşık 6 
milyon mükellefin başvurduğu ve 
70 milyar TL’nin yeniden yapılandı-
rılmasına karşılık tahsilatın 13,3 mil-
yar TL, diğer ifadeyle  yüzde 19’da 
kaldığı bildirilmektedir. Bunun yanı 
sıra, SGK primlerinin yeniden ya-
pılandırılması için 1,3 milyon mü-
kellef başvurmuş, 43,4 milyar TL 
yapılandırılmıştır. Burada 3,2 milyar 
TL tahsil edilebilmiş, tahsilat oranı 
sadece yüzde 7,3 ile sınırlı kalmıştır. 

Özyıldız’a göre,  neredeyse hiç kim-
se devlete olan borcunu ödemiyor 
ve/veya ödeyemiyor. Kamu gelirle-
rindeki düzenli tahsilat sorunu her 
geçen gün biraz daha derinleşiyor. 
Dolayısıyla devletin büyümeye katkı 
sağlamasının şartları gittikçe zorla-
şıyor. Tabii, daha fazla borçlanmaya 
yönelmezse. Özetlemek gerekirse: 
Devlet bir defalık gelirlerle büyüme-
ye katkı sağlamış görünüyor.

Hizmetlerde sürpriz biçimde yüzde 
4,5’i bulan büyüme örneğin sıfır ol-
saydı, üçüncü çeyrekteki toplam bü-
yüme yüzde 0,6’dan ibaret olacaktı.  

Ancak kamu harcamalarının bu tem-
posunu gelecekte sürdürme şansı 
yok. Bütçe disiplini iddiası, bir defa-
lık gelir barutunun tükenmesi, buna 
pek izin vermeyecek gibi duruyor.

YATIRIMLARDA GERİLEME

Harcamalar yönünden, yatırımlarda 
artış değil, yüzde 3,6 gerileme izle-
niyor. Dolayısıyla yatırımların bıçak 
gibi kesilmesinin önümüzdeki çey-
rekte depresyona geçildiğinin bir 
başka habercisi olduğu söylenebilir.

Yatırımlar, Kredi Garanti Fonu (KGF) 
üstünden kredi pompalamasının 
yaşandığı 2017’de belli bir düzeyde 
canlı seyretmişti. İlk çeyrekte yüzde 
12,6 olan yatırımlardaki artış, sonraki 
iki çeyrekte de canlılığını korur gö-
rünmüş ancak, 2018’in 2. çeyreğinde 
yüzde 4,2 artışta kalmıştı. Resesyo-
nun yaşandığı 3. çeyrekte ise yüzde 
3,8’lik gerileme gösteren yatırımlar 
cephesinde, depresyona girildiğini 
söylemek daha doğru. 

DOLARLA KÜÇÜLME

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) 
ABD doları bazında bakıldığında, 3. 
çeyrekte millî gelirin 187 milyar do-

lara düştüğü görülüyor. 2017’nin 3. 
çeyreğinde ise bu, 235 milyar dolar-
dı. Ancak o zaman dolar kuru 3,54 TL 
idi. 2018’in 3. çeyreğinin dolar kuru-
nun ise 5,42 TL olarak hesaplandığı 
anlaşılmaktadır. Böyle olunca, 2017 
3. çeyreğine göre 2018 3. çeyreğin-
de 48 milyar dolar azalış görünmek-
tedir. Yıllık olarak alındığında ise 
GSYH’nin 833 milyar dolara geriledi-
ği anlaşılıyor. 

Bunun devamı olarak, 3. çeyrek itiba-
rıyla,  kişi başına yıllık GSYİH de ge-
çen yıla göre 284 dolar azaldı ve 10 
bin 272 dolar düzeyine indi. Ancak, 
Türkiye nüfusuna, sayıları 4 milyonu 
aşan Suriye ağırlıklı göçmenleri de 
katarsak, kişi başına gelirin şimdi-
den 9 bin 700 dolar dolayına indiğini 
belirtmek gerekiyor. Yıl bittiğinde, 
4. çeyrekte yaşanması muhtemel 
küçülme ile birlikte, bu miktar 9 bin 
doların altına da inmiş olabilecektir. 

SON ÇEYREK TAHMİNİ

Ekonominin resesyona girdiği, resmi 
GSYİH verileri ile ortaya konulurken, 
tamamlamak üzere olduğumuz yılın 
son çeyreğinin nasıl bir performans 
ortaya koyduğu ise çok sır değil. Tür-
kiye, 4. çeyrekte, yani Ekim-Aralık dö-
neminde yüzde 20’lerde seyreden 
bir yüksek enflasyonun eşliğinde kü-
çülme süreci yaşıyor.

Türkiye ekonomisinin 2018’in iki 
çeyrek toplamında yüzde 6,2 olan 
büyüme hızı, üç çeyrek toplamında 
yüzde 4,5’e geriledi. Üçüncü çeyrek 
sonu itibarıyla son bir yıldaki büyü-
me hızı da yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

GSYH’de en belirleyici konumda olan 
sanayi üretim endeksinin 3. çeyrekte 
yalnızca yüzde 0,5 artış kaydetmesi, 
GSYH büyümesinin de bu dolaylarda 
kalabileceği tahminine yol açmıştı.  
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Nitekim sanayi hasılasında büyüme 
3. çeyrekte yüzde 0,3 olarak gerçek-
leşti. Sanayi üretimi çok doğaldır ki 
GSYH kapsamındaki sanayi sektö-
rünün temel belirleyicisi. Dördüncü 
çeyreğe ilişkin gelen sanayi ile ilgili 
öncü göstergeler, sanayi üretiminde 
düşüşün sürdüğünü, bunun büyü-
me performansına olduğu gibi yan-
sıyacağını gösteriyor. 

Son çeyreğe ilişkin resmi büyüme 
verisi, 11 Mart 2019’da açıklanacak. 
Şimdiden yapılan tahminler en az 
yüzde 3 küçülme yaşandığı üstüne 
odaklanıyor. Bu da 2018 yıllık bü-
yümesinin yüzde 2,5’i bile bulama-
ması anlamına geliyor. Uluslararası 
derecelendirme kuruluşlarından 
Moody’s daha kötümser; 2018 için 
yüzde 1,5 büyüme, 2019 için ise yüz-
de 2 küçülme öngörüyor. 

Yeni Ekonomi Programı-YEP de de-
nilen Orta Vadeli Program’da 2018 
büyüme hızı tahmini yüzde 3,8 ola-
rak yer alıyor. Üçüncü çeyrek veri-
si açıklandıktan sonra artık yüzde 
3,8’lik tahmini tutturmanın müm-
kün olmaktan neredeyse tümüy-
le çıktığını söyleyebiliriz. Ekonomi 
üçüncü çeyrekte son çeyreğe kıyasla 
görece daha iyi seyrettiği hâlde bü-
yüme yüzde 1,6’da kaldı. Yılın tümü-
nü yüzde 3,8’de kapatabilmek için 4. 
çeyrekte yüzde 1,9’luk bir büyüme 
gerekli ki, bu mümkün görünmü-
yor.  Öncü göstergeler son çeyrekte 
Türkiye ekonomisinin küçüleceğine 
işaret ediyor. 

Son çeyrekte büyüme hızı sıfır düze-
yinde kalırsa, yılı yüzde 3,3 büyüme 
ile tamamlayacağı açık.  Bu oran yüz-
de 2 küçülmede kalırsa, yıllık büyü-
me yüzde 2,7 olarak gerçekleşecek.  

Ekonominin son çeyrekte yaklaşık 

yüzde 3 daralması, yıllık büyümenin 
de böylece yüzde 2,5 dolayında ger-
çekleşmesi sürpriz olmayacak. 

SERMAYE KAÇIŞI VE DARALMA

Yapışkan ve yüzde 20’lerde seyreden 
bir enflasyonla beraber, ithalatın hız-
la gerilediği, bunun da ekonominin 
ithalat talebinin, daha doğrusu sa-
nayinin ithal hammadde ve maki-
na talebinin düşüşünden kaynak-
landığı gözleniyor. İthalattaki hızlı 
düşüş, büyümenin durduğuna ve 
hatta küçülmeye geçtiğine dair en 
önemli işaret. Bunun sonucu olarak 
da 2018’de ilk çeyrekte 16 milyar 
dolar, ikinci çeyrekte 15 milyar dolar 
açık veren ödemeler dengesi, üçün-
cü çeyrekte açık bir yana, 1,4 milyar 
dolara yakın fazlaya geçti. Bu, kuşku-
suz, resesyona girişin bir sonucu ola-
rak ithalatın hızla azalması ile oldu. 
Resesyonu yaratan ise ortalığı don-
duran sert sermaye çıkışı ve döviz 
fiyatlarının hızla yükselişi oldu. 

Merkez Bankası verilerine göre, re-
sesyona girilen Temmuz-Eylül döne-
minde Türkiye’den 18,6 milyar dolar 
sermaye çıkışı yaşandı. Oysa yüksek 
büyüme yaşanan ilk yarıda, toplam-
da 13,5 milyar dolar yabancı serma-
ye girişi olmuştu. Şemsiyenin birden 
ters dönmesine yol açan yaz fırtına-
sında, ABD ile yaşanan gerilimin de 
önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. 

Sermayenin hızlı çıkışının yaşandığı 
3. çeyrekte, döviz pahalılaşınca itha-
lat neredeyse durdu ve cari denge 
1,4 milyar dolar “fazla”ya dönüştü. 
Kaçan sermayeyi dengelemek için 
rezervlerden 9 milyar dolar, kaynağı 
belirsiz hesaplardan (net hata-nok-
san) ise 8 milyar dolar kullanılmış 
görünüyor. 

2017 ve 2018 ilk 9 ayları itibarıyla 
değerlendirildiğinde ise görüntü 
şudur: 2017’de 31 milyar dolar olan 
açık, 2018’de biraz düşerek 30 mil-
yar dolara yaklaşmıştır. Fark, açığın 
finansmanındadır. 2017’de açık, dış 
kaynak girişi ile sağlanırken 2018’de 
5 milyar dolar sermaye çıkışı yaşan-
mış ve açık için rezervlere, kaynağı 
belirsiz kaynaklara başvurulmak 
zorunda kalınmıştır. Gelecekte dış 
kaynak girişi olmaz ise, bu kaynak-
ları kullanmak da artık mümkün ola-
mayacak ve muhtemelen 31 Mart 
seçimleri sonrası IMF’ye başvurmak 
kaçınılmaz hale gelecektir. 

SONUÇ

Veriler, yabancı sermayenin artık 
Türkiye’ye giriş yapmadığını, paranın 
dışarıda pahalandığını da söylüyor. 
Nitekim son çeyreğe ait Ekim ayı dö-
viz hareketleri, resesyondan depres-
yona girişin bir başka işaretini verdi. 
Ekim’de sermaye çıkışı sürüyor ve tek 
bir ayda 1,5 milyar doları bulmuş gö-
rünüyor. Şemsiyenin ters döndüğü 
Temmuz-Ekim birlikte alındığında, 
çıkış 20 milyar doları buluyor. Bu, ya-
bancı para girmedikçe büyümeyen 
Türkiye ekonomisinin, yabancı gü-
veni sağlanıncaya kadar dibe doğru 
gideceğini ifade ediyor.

Mevcut ekonomik modelde yeniden 
büyüme,  anlamlı yabancı sermaye 
girişine bağlı. Yabancıların yeniden 
giriş yapması ise, hem içerideki gös-
tergelerin, başta da enflasyonun iyi-
leşmesine ve risk üreten Türkiye’nin 
risk priminin 400’lerden en az 
200’lere kadar gerilemesine bağlı. 
Bunun sağlanması için ise muhte-
melen 31 Mart seçimleri sonrasında 
IMF kaynaklarına başvurulması ve 
karşılığında IMF’nin dayatacağı acı 
reçetenin topluma uygulanması ka-
çınılmaz gibi görünüyor.  
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Aslı Aydın1

Türkiye Ekonomisinde Üretim ve 
Teknolojiye Kısa Bir Bakış 

Türkiye ekonomisi derin bir krizin içinden geçiyor. Her 
dışa bağımlı ülkenin kaderinde olduğu gibi Türkiye’de 
de başta bir finansal şok biçiminde başlayan kriz, kısa bir 
zaman içerisinde reel sektörün içine yerleşti. 1994, 1998-
1999, 2001 ve 2009 gibi yakın tarihteki krizler incelendi-
ğinde, Türkiye’de finansal bir şok ile başlayan krizlerin reel 
sektör krizi olarak geliştiği ve telafisi zaman alan sonuçlar 
üreten krizler olduğu görülecektir. Üstelik kendi ürettiği 
kriz olmamasına rağmen, Türkiye’nin 2008 krizinden en 
sert etkilenen çevre ülkelerden biri olması dikkat çekici-
dir. Bu durum, yüksek dış kaynak girişlerine dayalı büyü-
me temposuna giren ve bu canlanmanın sağladığı kay-
nakları üretken olmayan, rant sağlayıcı sektörlere yatıran 
iktisadi yönetim tarzının bir sonucu olarak gözlenir. Bu 
yönetim tarzının, Türkiye’de aynı zamanda üretimi hızla 
dışa bağımlı hale getirerek üretim yapısını da bozduğu, 
sanayide niceliksel kaybın yanında niteliksel bozulmanın 
eşzamanlı yaşandığı izlenmektedir.   

Türkiye ekonomisinin giderek sıklaşan krizleri sonu-

cunda bir “yapısal dönüşüm” ihtiyacının hemen her ke-
simde daha görünür olduğu açık. Kuşkusuz ekonomi 
yönetiminin günü kurtarmaya dönük kriz çözümlerinin 
sonuç vermediği gibi krizi daha derinleştiren adımları 
izlendikçe bu taleplerin daha geniş bir kesim tarafından 
dillendirildiğine de şahit olmaktayız. Elbette burada dik-
kat edilmesi gereken önemli bir nokta, ekonomiyi krizler 
döngüsüne hapseden bir yapının geri getirilmesine iliş-
kin talepler ile üretimden, emekten yana bir ekonomi in-
şası içeren talepler olmak üzere iki farklı dönüşüm talebi-
nin varlığına ilişkindir. 

Üretken, toplumsal refahı gözeten ekonomi talebi 1962 
yılından bu yana var olan, 1987 yılından itibaren gelenek-
sel olarak iki yılda bir düzenlenen TMMOB Sanayi Kong-
relerinin sonuç bildirilerinde somut öneriler eşliğinde 
yer alıyor. Bu önerilerin başında ise sanayileşme geliyor. 
Dışa bağımlı yapının azaltılması, öz kaynaklara dayanan 
bir üretim tarzı öneriliyor. Bu yazıda da Türkiye’nin üretim 
yönü, içinde bulunduğu kriz sürecinde üretime ilişkin ge-
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nel makro iktisadi göstergeler ve teknolojiye ilişkin kısa 
bir makro görünüm sunulacaktır. 

Üretim Ekonomisinden Kopuş 

Türkiye ekonomisi 1980 sonrası hızla sanayisizleşme süre-
cini girdi, ulusal kaynaklarını ve istihdamını hızla speküla-
tif finans akımlarına dayalı sektörlere kaydırmaya başladı.   
2001 krizi sonrasında Türkiye’nin izlediği IMF stand-by an-
laşmaları ile ekonomiye enjekte edilen yüksek faiz-düşük 
kur modeli sonucu sanayideki ivme kaybının ise bugüne 
dek hızla devam ettiği görülüyor. 

Sanayinin lokomotif sektörü olan imalat sanayideki ge-
rilemeyi milli gelir içindeki pay değişiminden izleyebili-
yoruz. 1998 yılında imalat sanayisinin GSYH içindeki payı 
yüzde 23,6 iken bu pay istikrarlı bir şekilde gerileyerek 
2015 yılında yüzde 15,6’ya kadar inmiştir. 2015 yılı son-
rasını ise yeni seriden takip edebildiğimiz için bu dönem-
lerle sağlıklı karşılaştırma imkânı bulunmuyor. 

Yüksek faiz iklimi, sanayileşme hedefinin ortadan kalk-
ması ve tüketimin borçla teşviki ile birlikte tasarruf ve ya-
tırımlarda da aynı gerileme gözlenmektedir. 1998 yılında 
sabit sermaye yatırımlarının milli gelir içindeki payı yüzde 
22,4 iken bu pay 2015 yılında yüzde 18,4’e dek inmiştir. 
Aynı gerileme yatırımların kaynağı olan tasarruf oranla-
rında da izlenmektedir. 1998-2015 yılları arası yurtiçi ta-
sarrufların milli gelir içindeki payı yüzde 24,3 iken, 2009 
yılında dip noktaları görerek yüzde 13 seviyelerine dek 
inmiş, 2015 yılında da yüzde 14,3 seviyesine sahip ol-

muştur. Bu gerilemenin perde arkasında finans ve inşaat 
odaklı birikim rejimi yer almakta olup, ülke ekonomisinde 
süregiden dış tasarruflara dayalı büyüme ısrarı yer almak-
tadır. 

Sanayisizleşmeye bağlı olarak istihdam, hizmetler sektö-
rü başta olmak üzere doğrudan spekülatif yatırımlara da-
yalı sektörlere kaymıştır. Sadece son dört yıllık bir zaman 
aralığında tarım alanında 2 puanlık, imalat sanayisinde 
ise 1 puanlık düşüş dikkat çekicidir. 

Sanayinin geneline bakıldığında 2005 yılında toplam is-
tihdamın yaklaşık %21’ine sahip bu sektör, 2019 yılında 
bu payını %19’lara indirmiştir. Toplam istihdam içinde-
ki en büyük pay hizmetler sektörüne ait iken, hizmetler 
sektörü içinde de en büyük pay toptan/perakende tica-
ret alanına aittir. İnşaat sektörü ise burada ayrı parantez 
açılması gereken bir alan. Türkiye’de 2002 sonrası izlenen 
birikim rejiminin bir odağında finans, diğer odağında ise 
inşaat yer alıyor.  İnşaat ve emlak yatırımlarının ekonomik 
büyümeyi sağlamada önemli bir araç olarak kullanılması, 
istihdamın da bu alan ve bu alanın beslediği diğer hizmet 
faaliyet kollarında yoğunlaşmasına neden oluyor. İnşaat 
ve gayrimenkul faaliyetleri üzerinde yoğunlaşma ve çalış-
ma rejiminin de bu alanın ihtiyaçlarına göre düzenlenme-
si 2002 yılı sonrası ekonominin öne çıkan özelliklerinden 
birisi. Esasında Türkiye bu konuda diğer düşük gelirli ül-
kelerin izlediği tipik bir yol haritası izliyor. Yüksek faizlerle 
birlikte döviz kurunu ucuzlatarak elde ettiği borcu inşaat 
alanında harcayarak kolay yoldan hızlı bir ekonomik bü-
yüme elde etme hedefiyle ilerliyor. ILO verilerine göre ço-

Grafik 1. İstihdamın Sektörel Dağılımı
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ğunlukla bu eğilimin izlendiği düşük gelirli ülkelerin sayı-
sı oldukça fazla ve bu ülkelerde hemen hemen istihdamın 
üçte ikisi bu alanda yer alıyor. 

Diğer bir yandan, istihdamın inşaatta yoğunlaşma eğili-
mi, güvencesiz ve ucuz işgücü oluşturmaya dönük adım-
ları da beraberinde getiriyor. 2002 yılından bu yana süren 
bu yapılanmanın bir sonucunu Ocak 2019 döneminde 
açıklanan işsizlik verilerinden izliyoruz. 

İşsizlikte Ocak 2019 verilerine göre, mevsim etkilerinden 
arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı %15,5’e ulaşarak 2009 
krizindeki işsizlik rekorunu aşmış oldu. Tüm sektörlerde 
istihdam kayıpları izlenirken, en güçlü kayıp hizmetler ve 
inşaat sektörlerinde yaşandı. Neredeyse bir yıldır inşaat 
sektöründe istihdam düşerken, bu dönemde de istihdam 
kaybının beşte biri inşaat sektöründe yaşandı. Diğer bir 
ifadeyle işsiz kalan her 5 kişiden biri bugün inşaat sektö-
ründe yer alıyor.

Kısaca makro ekonomideki bozulma dinamikleri, üretken 
sektörlerden kopuş ile birlikte başlamış, birçok kriz ile hız-
lanmış ve 2018 Ağustos ayında başlayan kriz ile birlikte 
sürdürülemez boyuta gelmiştir. Bugün Türkiye hızı kesil-
meyen yoksulluk ve işsizleşme sorunu ile karşı karşıya-
dır. Bu derinden hızlı ilerleyen sorunlara karşı uygulanan 
günlük/palyatif çözümlerin işe yaramadığı tüm kamuoyu 
tarafından görüldü. Günümüzde çözüme dair tüm oklar 
yapısal bir dönüşümü işaret etmektedir. Bu dönüşümün 
en başında üretim ekonomisine geri dönüş yer alıyor. 

Üretim

Türkiye ekonomisinde 1998 yılında toplam sabit sermaye 
yatırımlarının yüzde 19’u imalat sanayisine, yüzde 23,4’ü 

ise ulaştırmaya ayrılıyordu. Aradan geçen 18 yıla rağmen 
2016’da imalata ayrılan pay artmamış, bilakis 1 puan 
düşerek yüzde 18,1 gerçekleşmiştir.  Sektörler içinde en 
yüksek pay ise ulaşıma aittir. Ulaşımın payı yüzde 33 iken, 
bunu yüzde 29 ile konut sektörü takip ediyor. 

Sabit sermaye yatırımdaki dağılım tek başına Türkiye’deki 
makro iktisadi tercihi göz önüne seriyor. Düşük tasarruf 
ortamında borç ile finanse edilen sabit sermaye yatırım-
larının yönü üretken olmayan, ülkede kalıcı istihdam ya-
ratmayan konut ve ulaşım alanına kaymıştır. 

Kaynak dağılımdaki bu verimsizliği besleyen borçlanma 
ise büyük çapta döviz üzerinden yapılmakta. Ülkenin 
2002 yılında 130 milyar dolar olan brüt dış borç stoku 
2018 Aralık itibarıyla 445 milyar dolara ulaşmıştır. Kısaca 
aradaki 315 milyar dolar yani 2018 Gayri Safi Yurtiçi Hası-
lanın yüzde 41’i eden bir ilave borçlanma ulaşım ve konut 
sektörünü finanse etmiştir.   

Üretim alanında yaşanan erozyonun bir sonucunu yuka-
rıda belirtildiği gibi milli gelir içinde sanayinin özelde de 
imalat sanayisinin payındaki erimeden gözlemlediğimiz 
gibi bir sonucunu da sektörün yapısında, rekabetçiliğin-
den izliyoruz. 

2019 Mart itibarıyla imalat sanayi kapasite kullanım ora-
nı yüzde 74,30 gerçekleşti. Oldukça düşük bir orana inen 
kapasite kullanımı, imalat sanayisindeki önemli bir ni-
telik kaybını öne çıkarmaktadır. 2007 yılında yüzde 82,5 
seviyesinden bugün yüzde 74’lere düşüş önemli bir kan 
kaybıdır. Diğer taraftan imalat sanayi üretim değerine 
bakıldığında 2002 yılından 2007’ye dek sürekli bir artış 
izlenmekte, bu artışın büyük kısmının ara mal üretimin-
den kaynaklandığı görülmektedir. Aynı zamanda üretim 
değerindeki artış, ithalat artışlarıyla senkronize hareket 

Grafik 2. Her Beş İşsizden Biri (Bir önceki aya göre, % değişim)
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etmektedir. Yani ihracata konu olan ara malı üretimi bü-
yük ölçüde ithal girdilerle gerçekleşmekte, ihracat artar-
ken ithalat da artış göstermektedir. 

Yine yapılan araştırmalar, daha sonraki bölümlerde de or-
taya konulacağı gibi, orta-düşük teknoloji uygulanan dü-
şük katma değerli ürünlerin üretim kompozisyonu içinde 
aldığı payın yüksekliğidir. Yani üretimin bugünkü ağırlığı 
özgün üretimden (yüksek katma değerli) çok konvansiyo-
nel ürünlere dayanmaktadır.

UNCTAD verilerine göre, Türkiye, tanımlı olduğu geliş-
mekte olan yüksek gelirli ülkeler sınıfında 1998 yılında 
yüzde 23,6’lık imalat sanayi katma değeri/GSYH oranı ile 
ortalamanın üstünde yer alırken, 2013 yılında ise bu oran 
yüzde 15,3’e inmiş, Türkiye ortalamanın en alt sıralarına 
düşmüştür. Aynı kategoride yer alan Arjantin, Brezilya, 
Çin ve Güney Kore’nin imalat sanayi katma değeri/GSYH 
oranı yüzde 20-21 aralığında yer almaktadır. 1998’den 
bu yana trend olarak değerlendirildiğinde katma değer 
üretiminde Türkiye hız kesmeden gerilemekte, benzer ül-
kelerin gerisine düşmekte ve aralarındaki makas giderek 
açılmaktadır. 

İmalat sanayi içinde teknolojinin önemli bir rolü vardır. 
Tek başına imalat sanayi ele alındığında yarattığı katma 
değeri belirleyen etkenlerden birisi sektörün/alt sektör-
lerin hangi teknoloji düzeyine dahil olduğudur. Bu tek-
nolojik sınıflandırma (i) Yüksek teknoloji grubu,  (ii) Orta-

Grafik 3. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı-Mevsimsellikten Arındırılmış, Düzey
Kaynak:  TCMB
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yüksek teknoloji grubu, (iii) Orta-düşük teknoloji grubu 
ve (iv) Düşük teknoloji grubu olarak ifade edilir. 

Havacılık ve uzay, büro makinaları, elektronik haberleşme, 
ilaç sanayii gibi sektörler ileri teknoloji sınıflandırmasına 
dahil edilirken, mesleki bilim ve ölçü aletleri, taşıt araçları, 
elektrik makinaları ve cihazları, kimya sanayi, elektrikli ev 
aletleri, makina imalat sanayii alt dalları orta-yüksek tek-
noloji grubu üyeleridir. 

Lastik ve plastik imalatı, gemi inşaat sanayii, demir-çelik 
sanayi, demir çelik dışı metaller sanayisi, metalik olmayan 
mineraller, metal eşya sanayii, petrol rafinerileri ve çeşitli 
petrol ve kömür türevleri orta-düşük teknoloji grubuna, 
kağıt ve basım sanayii, tekstil, konfeksiyon ve deri sana-
yii, gıda, içki ve tütün sanayii, orman ürünleri ve mobilya 
sanayii, cam ve cam ürünleri sanayii de düşük teknoloji 
sınıflandırmasına dahildir. 

Yüksek ve orta-yüksek teknolojilerin uygulandığı sanayi-
lerdeki ürünlerin ihracat içindeki paylarının %60’ı geçtiği 
ülkeler, Japonya (%85,3), İrlanda (%77,2) ABD (%78,2), 
Meksika (%77,9), Almanya (%75,2), İngiltere (%74,5), Fran-
sa (%66,4), İspanya (%63,8) ve G. Kore (%68,3) olarak sır-
lanmaktadır. 2011 yılında Türkiye için bu değer %31,1’dir. 
Türkiye’nin altında kalan tek ülke Yunanistan’dır (%19,1). 
Polonya’da %37,3 ve Portekiz’de %46,0 olan bu değerler, 
daha yüksek teknoloji grubunun ihraç mallarını ürettiğini 
göstermektedir. Bu veriler her ne kadar ihraç ürünlerinin 
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teknolojik yapısı hakkında bir fikir veriyorsa da, esas olan 
mamullerin tasarım ve üretiminde kullanılan teknolojile-
rin niteliğidir. Bu ürünlerde yoğunlaşan teknoloji, yüksek 
ve orta-yüksek grupta ise, o ülkenin bilimsel ve teknolojik 
altyapısı da gelişmiş demektir.

Bu anlamda Türkiye sanayinin AR-GE araştırmaları ile öz-
gün ürüne yönelmesi ve bu yönelmeyi bilimsel araştırma-
larla gerçekleştirmesi ihtiyaç halindedir. 

Türkiye’nin AR-GE faaliyetlerine ilişkin geniş bir incele-
me, MMO'nun Dünyada ve Türkiye’de AR-GE Faaliyetleri 
Raporu’nda yer almaktadır. Kısaca bakıldığında ise, ülke-
mizdeki AR-GE faaliyetlerinin durumu şu şekildedir; 

Niceliksel olarak ele alındığında Türkiye’de AR-GE harca-
maları oldukça yetersizdir. Ülkeler arası karşılaştırmada, 
Türkiye’nin AR-GE payı, AB, OECD ve G20 ülke grupların-
daki ortalamanın oldukça altında kalmaktadır. 

Niteliksel olarak bakıldığında ise her şeyden önce AR-GE 
faaliyetlerinin tanımı ülkemizde sorunludur. Araştırma ve 
Geliştirmenin ‘araştırma’ kısmı ülke politikaları kapsamın-

da görmezden gelinmekte, bunun yerine ürün ‘geliştirme’ 
yoğunluk kazanmaktadır. Tanımdaki eksiklik ölçümde de 
eksikliği beraberinde getirmektedir. AR-GE’nin ölçümü 
de nicel yönde yoğunlaşmış, nitel ölçümler eksik bırakıl-
mıştır. Bu durum, AR-GE faaliyetlerinin niteliksel yönden 
geliştirilmesini örselemektedir. 

Küresel rekabet içinde ülkeler giderek sanayi politikaları-
na daha fazla ağırlık vermeye başlayarak, bilim, teknoloji 
ve inovasyon faaliyetlerini öne çıkarmaktadır. 

Her zaman üretim sürecinin önemli bir girdisi olan ‘bilgi’, 
içinde bulunduğumuz dönemde ‘dijital formatta kodla-
nan bir bilgi’ye dönüşmüştür. Dijital teknolojilerin ürün, 
süreç ve üretimde köklü bir dönüşüme yol açmasıyla bu 
alanda rekabet de giderek hızlanmaktadır. 

Prof. Dr. Erol Taymaz tarafından TÜSİAD için hazırlanan 
Dijital Teknoloji Sektörlerinde Türkiye’nin Konumu, Fırsat-
ları, Seçenekler raporunda dijital teknoloji sektörleri ve 
Türkiye’nin konumu verileri bu konuda ülkenin durumu-
na ışık tutmaktadır. 

Grafik 4. AR-GE Harcamalarının GSYİH’deki Payı (2017)

AB 342.431,50 1,91

OECD 1.128.468,20 2,36

G20 1.551.393,70 2

Çin 336.495,40 2,08

Japonya 160.246,80 3,47

G. Kore 68.937,00 4,15

Amerika 456.977,00 2,73

Hindistan 36.195,50 0,81

Rusya 40.694,50 1,12

Türkiye 13.315,10 0,95

İsrail 11.032,90 4,21

Almanya 100.991,40 2,85

Birleşik Krallık 39.858,80 1,63
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Söz konusu verilere göre; 

•	 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ) kapsamın-
daki sektörlerde 2015 yılında çalışan yaklaşık 9 mil-
yon kişinin yüzde 2,2’sinin dijital teknoloji sektörle-
rinde istihdam edildiği, 

•	 Alt sektörler itibarıyla bakıldığında, istihdam açısın-
dan dijital teknoloji malları üreten en önemli sektö-
rün iletişim araçları olduğu, 

•	 Dijital teknoloji hizmetleri sektöründe yazılım alanı-
nın en hızlı istihdam artışına sahip olan sektör oldu-
ğu, 2004-2015 dönemindeki istihdam artışının yüzde 
19’lara vardığı, fakat tüm bunlara rağmen toplam 
istihdam içindeki payının sadece %0,53 düzeyinde 
olduğu;,

•	 Türkiye’deki tüm sektörlerde dijital teknoloji perso-
nelinin toplam istihdam içindeki payının yüzde 0,76 
olduğu,

•	 Tüketici elektroniği ihracatında Türkiye’nin payının 
1990’ların ortalarından itibaren hızla artarak 2005’te 
yüzde 1,8’e ulaştığı fakat sonrasında aynı hızla gerile-
yerek yüzde 0,9-1,0 bandında kaldığı, 

•	 Ve en son olarak nitelikli bandında patent yetersizli-
ğinin altı çizilerek, Türkiye’nin dijital teknoloji geliştir-
me konusunda uluslararası konumunu yansıtan üçlü 
patentler (triadic patent, AB, ABD ve Japonya’da tes-
cil ettirilen / başvurulan patentler) içindeki payının 
2013’te yüzde 0,04 ile çok düşük bir düzeyde kaldığı-
nın altı çizilmektedir. 

Çalışmanın sunduğu veriler, Türkiye’nin gerileyen 
sanayisine paralel olarak dijital teknolojiler alanında yeni 
bir sanayi hamlesi yapmaktan da uzak olduğunun altını 
çizmektedir. 

Sonuç Olarak; 

Türkiye ekonomisi şiddetli bir daralmanın içindeyken, 
yüksek işsizliğin oluşması, şirket iflasları, yoksulluğun 
artması gibi ciddi makro iktisadi sorunlarla yüz yüzedir. 
Üstelik bu sorun her geçen gün daha derinleşmekte, eko-
nomik ve sosyal olarak daha ciddi bedeller üretmektedir. 
Bu meselenin gündelik parasal ve maliye tedbirleriyle 
aşılamayacağı defalarca görülmüştür. Ülke, krizin içinde 
sürüklenirken krizi tetikleyen döviz kurundaki ateşin sön-
memesi, oynaklığının dindirilememesi, yatırımlar başta 

olmak üzere tüm makro dengeleri her geçen gün daha 
da bozmaktadır. 

Krizden önceye gidersek, Türkiye’de kaynakların üret-
ken alanlardan giderek uzaklaşması, istihdamın üretken 
olmayan sektörlerde yoğunlaşması, ülkeyi sanayisizleş-
meye sürüklemiş ve küresel rekabetçilik sıralamasında 
giderek alt sıralara itmiştir. Yüksek ve orta-yüksek tekno-
lojilerin uygulandığı sanayilerdeki ürünlerin ihracatında 
ülkemiz en alt sıralarda yer alırken,  bilimsel ve teknolojik 
altyapısını güçlendirmede yetersiz kalmıştır. 

Kriz ile birlikte ise, Türkiye’nin sanayileşme adımlarını hız-
landırması, yeniden üretim ekonomisine dönük köklü 
değişimleri bir an önce hayata geçirmesi acil birer ihtiyaç 
haline gelmiştir. 

Bunun için ise insan ve sermaye kapasitesini yükseltme-
li, bilim ve teknoloji seviyesini işgücü kalitesi ile birlikte 
yükseltmelidir. Bilimi ve teknolojiyi sadece kullanan değil, 
üreten işgücüne sahip olmanın yolu ise eğitim kalitesinin 
yükseltilmesinden geçmektedir. 

Türkiye’nin yeniden kendi ayakları üzerinde duran güç-
lü bir ekonomi olması için kısa vadeli yahut gündelik 
çözümler yerine uzun soluklu köklü değişimlere ihtiyacı 
vardır. Bugün sıkılıkla tekrarlanan ‘yapısal reform’ isteği-
nin bu amaca hizmet etmeyeceği, neoliberal dogmalar-
dan sıyrılarak insana ve üretime önem veren anlayışla ha-
zırlanmış köklü bir yapısal dönüşüm programına ihtiyacı 
olduğu açıktır. 
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Otomotiv Geliştirme Sürecinde Yapılan 
Testler, Bugünkü Durum ve Gelecek

1. GİRİŞ

Otomotiv sektörü yüksek katma değer oranı, ekosiste-
miyle çok geniş bir tabana yayılması, yüksek ihracatı, tek-
nolojiyi yakından takip etmesi ile Türkiye ekonomisinde 
çok önemli bir yere sahiptir [1]. Türkiye ihracatının %20
’sini otomotiv sektörü yapmaktadır. Türkiye otobüs üre-
timinde AB’de 1. sıradadır. Otomotiv sektöründe 120’nin 
üzerinde ARGE merkezi olan firma var. Küresel ölçekte re-
kabet eden ve üretimin büyük kısmını ihraç eden otomo-
tiv firmalarımız için ürünlerin testleri önemli bir konudur. 
Hem otomotiv ana sanayi hem de tedarik sanayi geliştir-
dikleri ürünlerin ARGE, yönetmelik ve teknik düzenleme-
lere göre testlerini yapıyorlar. Bu yazıda otomotiv sektö-
ründe geliştirme ve tip onay sürecinde test faaliyeti olarak 
neler yapıldığı anlatılacak, mevcut bazı test altyapıları 
hakkında bilgi verilecek ve yeni otomotiv teknolojilerinin 
testler üzerindeki olası etkileri öngörülecektir.

2. TÜRKİYE’DE OTOMOTİV GELİŞTİRME TESTLERİ

2.1 Otomotiv Test Pisti

Ülkemizde faaliyet gösteren ana sanayi firmalarına bakıl-
dığında AR-GE yapanlar daha çok Türk veya Türk ortaklı 
olanlardır. Ana sanayide testler alt sistem veya araç sevi-
yesinde yapılmaktadır. Dayanım, gürültü-titreşim, konfor, 
güvenlik, taşıt dinamiği, motor ve güç aktarma organları 
testleri, emisyon, ısıtma-soğutma-havalandırma, elektro-
manyetik uyumluluk, çevresel iklim şartları testleri gibi 
yüzlerce test yapılmaktadır. Bu testlerin bazıları laboratu-
varda bazıları da sahada yapılmak zorundadır. Saha test-
leri için en iyi alanlar özelleşmiş otomotiv test pistleridir. 
Otomotiv test pistleri, gerçek yol koşullarının seçilmiş 
tüm örneklerini barındıran, genellikle hızlandırılmış şekil-
de aracı yoran, performansı en uç noktalarda test edebi-
leceğiniz yollardan meydana gelir [2]. Bunlara yüksek hız 
parkuru, fren pisti, dayanıklılık parkuru, gürültü-titreşim 
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parkuru, ıslak zemin test parkuru, dinamik manevra par-
kuru örnek verilebilir. Maalesef ülkemizde ortak kullanı-
ma açık bir otomotiv test pisti bulunmamaktadır. Otokar, 
Ford gibi bazı firmaların fabrika alanlarının içinde küçük 
test parkurları bulunmaktadır. Ancak birçok firma hız-
landırılmış testleri yaptırmak için araçlarını yurtdışındaki 
özel test merkezlerine göndermektedir. Bu durum hem 
maliyet hem de zaman açısından olumsuzdur. Türkiye’de 
de benzer bir Kara Araçları Test Merkezi’nin kamu tarafın-
dan kurulması kararı alınmış ve yer olarak Bursa Yenişehir 
seçilmiştir. Pist uzunlukları, tipleri ve yüzey formları be-
lirlenmiştir. Pistlerin yapımına yakın zamanda başlanması 
planlanmaktadır. Kara Araçları Test Merkezi, araç seviyesi 
testlerinin ülkemizde çok daha fazla yapılabilmesini sağ-
layacaktır. Kamuya ait yollarda yapılamayan testler yapı-
labilecek, yurtdışına araç ve personel gönderme maliyeti 
ortadan kalkacak, geliştirme süreleri kısalacaktır.

2.2 Laboratuvar Testleri

Otomotiv tedarik sanayisinin ürettiği parça ve alt sistem 
testlerinin büyük kısmı laboratuvarlarda yapılmaktadır. 
TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) ve 
TOSB (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölge-
si) üyeleri otomotiv tedarik sanayinin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. Tedarik sanayi firmalarımız da geliştirme 
aşamasında ürünlerini birçok kez yurtdışına göndermek 
zorunda kalmaktadırlar. Özellikle ürünün fonksiyonlarını 
ve performansını sınayan test sistemleri genelde parçaya 
özel olmaktadır. Direksiyon test sistemi, rot-rotil test sis-
temi, fren test sistemi gibi sistemler bunlara örnektir. Çev-
resel koşullara, dış yüklere, standartlarda tanımlı koşulla-
ra dayanımın test edildiği sistemler ise genelde üründen 
bağımsız olarak genele hitap eden sistemlerdir. Titreşim, 
ömür, iklim koşulları test sistemleri gibi sistemler bunlara 
örnektir. Her firmanın tüm bu testleri yapacak altyapıları 
kendisinde kurmasındansa, ortak laboratuvarların kulla-

 
Fotoğraf 1. Motor Test Sistemi, BİAS TOSB Otomotiv Test Merkezi



35

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MART 2019  www.mmo.org.tr  

 
Fotoğraf 2. Hasarsız Çarpışma Test Merkezi, ODTÜ BİLTİR

nılması ekonomik olarak daha avantajlıdır. Test sistemi 
kurulması ve işletilmesi; mühendislik bilgi birikimi, uz-
man test teknisyeni, finansman ve özel test alanı gerektir-
mektedir. Otomotiv tedarik sanayi merkezi bir laboratu-
var kurulması için proje geliştirmiş ve Marmara Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle 2016 sonunda TOSB organize sana-
yinde Otomotiv Test Merkezi kurulmuştur. 2018 yılında 
merkezin işletmesi için BİAS firması ile anlaşılmıştır. “BİAS 
TOSB Otomotiv Test Merkezi” bugün itibarıyla titreşim-
şok, ömür-dayanıklılık, çevresel iklim şartları, motor testi 
gibi konularda hizmet vermektedir. Merkezin hedefi Türk 
otomotiv sanayinin test ihtiyaçlarını mümkün olduğunca 
yurtiçinde çözmektir.

2.2.1 Motor Testleri

Motor ve şanzıman test sistemleri büyük yatırım gerektir-
mektedir. Ülkemizde motor geliştiren Ford Otosan, BMC, 
Tümosan ve Türk Traktör gibi firmaların kendi geliştirme 
ekibi ve motor test altyapıları vardır. TÜBİTAK-MAM, Yıldız 
Teknik Üniversitesi, OTAM, BİAS TOSB Otomotiv Test Mer-
kezi, Marmara Üniversitesi motor test sistemi bulunan 

diğer bazı kamu ve özel kuruluşlardır. Bu altyapılardan 
bazıları motor kalibrasyonu da yapılabilen gelişmiş sis-
temlerdir. Bazıları da motorun belirli tork-devir yükleme-
leriyle ömür ve performansının test edildiği altyapılardır.

 2.2.2 Güvenlik testleri

Araçlardaki güvenlik sistemleri ABS (Kilitlenme Karşıtı 
Frenleme), AEB (Otonom Acil Frenleme), şerit kontrol sis-
temi gibi aktif unsurlar ve koltuk, hava yastığı, emniyet 
kemeri, araç gövdesi gibi pasif unsurlardan oluşmaktadır. 
Aktif güvenlik testleri için özel test pisti ve ekipmanları 
gerekmektedir. Pasif güvenlik testlerinin bir kısmı tahri-
batlı, bir kısmı da tahribatsız şekilde yapılmaktadır. Ülke-
mizde hasarlı çarpışma test merkezi yoktur. Türkiye'nin 
ilk "Hasarsız Çarpışma Test Laboratuvarı" 2009 yılında 
kurulmuş olup ODTÜ-BİLTİR Merkezi'nde bulunmaktadır. 
Laboratuvarda hasarsız kızaklı çarpışma test sistemi üze-
rinde sürücü ve yolcu güvenliğine yönelik araç koltukları, 
emniyet kemeri, hava yastığı, çocuk koltukları ile ambu-
lanslar için hasarsız çarpışma testleri gerçekleştirilmekte-
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Fotoğraf 3. Ömür Test Sistemi, BİAS TOSB Otomotiv Test Merkezi
 

dir. Laboratuvarda bulunan diğer test sistemleri kullanıla-
rak emniyet kemeri bağlantıları için statik testler ile yaya 
güvenliğine ve araç içi sürücü/yolcu güvenliğine yönelik 
doğrusal darbe testleri gerçekleştirilmektedir.

2.2.3 Statik Dayanım ve Ömür Testleri

Araçta yük taşıyan tüm parçalar için hem statik limit da-
yanım testleri, hem de tekrarlı yüklere dayanım ömrü 
testleri yapılmaktadır. Statik ve ömür testlerinin birçoğu 
OEM’nin (Orijinal Ürün Üreticisi) şartnamesine göre yapıl-
maktadır. Yükleme tek veya çok eksenli olup, servo me-
kanik veya servo hidrolik eyleyicilerle uygulanmaktadır. 
Dayanım limitinin doğrulandığı statik testlerde genelde 
parçanın plastik deformasyona uğramasına izin verilir, 
ancak kırılması veya deformasyonun belli sınırların üze-
rinde olması istenmez. Ömür testlerinde yükleme formu 
sinüs gibi periyodik olabildiği gibi bazen yoldan toplanan 
rastlantısal yükleme formunda da olabilmektedir. Ömür 

testlerini hızlandırmak için yükleme frekansı parça ve alt-
yapı izin verdiği oranda ve eşdeğer hasarı yaratacak şekil-
de arttırılmaktadır.

2.2.4 Çevresel İklim Testleri

Çevresel iklim testleri sıcak, soğuk ve nem şartlarını çev-
rimsel olarak uygulayabilen iklim kabinlerinde yapılan 
testlerdir. Bu testler ile parçanın çevre şartlarında nasıl 
bir performans gösterdiği incelenir. Sıcakta veya soğuk-
ta çalışabilme, soğuk ortamdan ani şekilde sıcak ortama 
geçiş, nemli ortamda çalışma ömrü gibi şartlarda ürünler 
doğrulanır. Çalışma performansının test edildiği durum-
larda iklim kabininin duvarlarında bulunan delikler kul-
lanılarak kabinin içine mekanik eyleyiciler, veri ve enerji 
hatları girişi yapılır. İklim kabinleri titreşim-şok sistemleri 
ile beraber kullanılarak bütünleşik testler de yapılır. Diğer 
çevresel iklim testleri korozyon, toz, güneş ışığı altında 
ömür, su sızdırmazlık testleri olarak sayılabilir.
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2.2.5 Titreşim-Şok

Bu testlerde amaç, yoldan ve motordan kaynaklanan 
titreşim ve şok yüklemeleri durumunda depo, gösterge, 
elektronik ekipman, braketler gibi ürünlerin dayanımı-
nın ve dinamik davranışının test edilmesidir. Titreşim-şok 
testlerinin büyük kısmı elektrodinamik sarsıcılar üzerinde 
yapılır (5-2000 Hz). Parçaların büyük olduğu ve frekans 
içeriğinin de nispeten düşük (200 Hz altı) olduğu testler, 
çok eksenli servo hidrolik titreşim platformlarında da ya-
pılır. Bazı testlerde ürünün titreşim ortamında fonksiyo-
nel olarak çalışmaya devam etmesi gerekmektedir. Örne-
ğin gösterge panelinin veya bir ECU (Electronic Control 
Unit) cihazının aracın bozuk yolda giderken dahi çalışma-
ya devam etmesi istenmektedir. Bu testlerde ürünlerin 
dinamik davranışlarına da bakılmaktadır. Örneğin hassas 
bir cihazı taşıyan bir braketin yoldan gelen titreşimleri, 
cihaz bağlantı noktasına ivme seviyesini belli limitlerin 
altında iletmesi istenir. Titreşim testlerinde parçaların 

doğal frekanslarının tahrik frekanslarıyla çakışmaması ve 
rezonans bölgelerinden mümkün olduğunca kaçınmaları 
istenmektedir.

2.2.6 EMC/EMI 

Araçlardaki elektrik-elektronik cihazların sayısı arttıkça 
bu ürünlerin elektromanyetik alanlar içinde düzgün ça-
lışabilmesi de önemli hâle gelmektedir. Elektromanyetik 
Girişim (EMI) bir cihazın normal fonksiyonlarını devam 
ettirmesini engelleyen bozucu elektromanyetik etkidir. 
Yüksek gerilim hatları, cep telefonları ve benzeri ortamlar 
girişime sebep olabilecek kaynaklardan bazılarıdır. Elekt-
romanyetik Uyumluluk (EMC) bir cihazın içerisinde bu-
lunduğu elektromanyetik ortamdan etkilenmeden veya 
o ortamdaki diğer cihazları/sistemleri etkilemeden fonk-
siyonlarını devam ettirme kabiliyetidir [3]. Otokar EMI/
EMC Test Merkezi’nde kurulan yansımasız oda Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın sayılı büyük test merkezlerinden biridir. 

 
Fotoğraf 4. İklim Kabini ve Titreşim-Şok Test Sistemi, BİAS TOSB Otomotiv Test Merkezi
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Otomotiv direktifi 2004/104/EC, ECE R10 EMC testleri ile 
75/322/EEC traktör EMC testleri hizmet verdiği bazı stan-
dartlardır.

2.2.7 Titreşim-Akustik

Laboratuvar ortamında yapılan araç akustik performans 
testleri için yansımasız özel odalara ihtiyaç duyulmak-
tadır. Türkiye’de çeşitli kurumlarda yarı anekoik odalar 
bulunmaktadır, ancak içinde şasi dinamometresi olan 
tek oda OTAM’da bulunmaktadır. Bu sayede araç çalışır 
durumda ve tambur üzerinde tekerleri dönerken aracın 
akustik ölçümleri yapılabilmektedir.

 
Fotoğraf 5. EMC/EMI Test Merkezi, Otokar

2.2.8 Egzos Emisyonu

Son yıllarda dünya çapında markalaşmış otomotiv şirket-

lerinde çıkan egzos emisyonu skandalları nedeniyle ger-

çek sürüş koşullarında emisyonun ölçülmesi düzenlemesi 

getirilmiştir [4]. Egzos emisyonları normal yol koşulların-

da gerçekçi sürüş dinamikleriyle, gerçekçi iklim koşulla-

rında, daha uzun süren testlerle ölçülecektir. Bu ölçümler 

aracın içine yerleştirilen mobil egzos emisyon ölçüm ci-

hazı (PEMS) ile yapılmaktadır.

 
Fotoğraf 6. Şasi Dinamometreli Yarı Anekoik Oda, OTAM
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3. OTOMOTİVDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİSİ

Teknolojinin gelişmesi ile otomotiv sektöründe de önü-
müzdeki yıllarda önemli değişimler ve eğilimler beklen-
mektedir. Bunlar elektrikli araçlar, ADAS (Gelişmiş Sürücü 
Destek Sistemleri), otonom araç teknolojileri, hafifleştir-
me ve genel olarak dijitalleşme denilebilir [5].

Tam elektrikli ve hibrit elektrikli araçların artması ile içten 
yanmalı motor testleri yanında elektrik motorunun ömür 
ve performansını test edecek altyapılara ihtiyaç duyula-
caktır. Bunun yanında araçlardaki elektrik ve elektronik 
donanımın sürekli artması ile elektromanyetik testleri gi-
derek önem kazanmaktadır. Motorun sessizleşmesi, araç-
taki diğer ekipmanların ve yol gürültüsünün çok daha 
hissedilir olmasına yol açacaktır. Bu nedenle gürültü ve 
konfor seviyesinin arttırılması için testler yapılacaktır. Ba-
tarya testleri gelecekte çok önemli olacaktır.

Yakıt tüketiminin ve egzos emisyonunun azaltılması, 
menzilin arttırılması için aracın hafifleştirilmesi önem ar-
zetmektedir. Kullanımı giderek artan kompozit, takviyeli 
plastikler ve yeni metal malzemelerin karakterizasyonu 
ve testleri önem kazanmaktadır. Aynı şekilde yeni üretim 

yöntemlerinin dayanım, ömür ve titreşim gibi testlerde 
doğrulanması gerekmektedir.

ADAS sistemleri ve otonom araçların testleri her ne kadar 
özel pistlerde yapılması gerekse de güvenli bir araç için 
testlerin tamamının sahada yapılabilmesi imkânsızdır. 
Güvenli bir otonom araç geliştirebilmek için milyonlarca 
kilometre yol testleri yapmak gerekecektir. Üstelik her 
türlü trafik senaryosunun fiziksel olarak yaratılabilmesi 
mümkün değildir. Bu nedenle araçların, yolların ve tra-
fiğin test edilebildiği sanal sürüş platformları, HIL ve SIL 
sistemleri giderek daha yaygın kullanılacaktır.

4. SONUÇ

Otomotiv sektöründe gerek ana sanayi gerekse tedarik 
sanayinde test ve doğrulama altyapıları son yıllarda ol-
dukça gelişme göstermiştir. Bununla beraber hâlen bir 
çok firmamız geliştirdikleri ürünlerin testleri için yurtdı-
şına gitmek zorunda kalmaktadırlar. Her firmaya test sis-
temi gereksinimleri için ayrı finansal destek vermektense 
herkesin kullanabileceği ama iyi işletilen merkezi labora-
tuvarlar kurulması önemlidir. Bu amaçla otomotiv sektö-
rünün önemli firmaları devletin de desteğiyle TOSB orga-
nize sanayinde Otomotiv Test Merkezi’ni kurmuştur. Saha 
testleri için de devletin Kara Araçları Test Merkezi kurul-
ması çalışmaları devam etmektedir. Bununla beraber 
firmaların ve üniversitelerin elindeki test altyapılarının 
daha verimli ve etkin kullanımı için iş modelleri üzerinde 
çalışmalar yapılmaktadır. Yakın gelecekte bu test altya-
pılarının internet ortamında ihtiyacı olanlara sunulması 
planlanmaktadır. 
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Ümit Keskin1

Otomatlar Üzerine 

Özet

Bu çalışmada2, ilk otomatik çalışan oyuncaklar ve heykel-
ciklerden bugünün otomasyon ve robot teknolojilerine 
kadar etkileri görülen otomatlara dair farklı tanımlamala-
ra, kısa bir tarihsel gelişim sürecine, otomatların imalinde 
faydalanılan ilkelere, kullanılan malzemelere, mekaniz-
malara, farklı otomat örneklerine ve otomatlarla ilgili ge-
lişmelere yer verilmektedir.

Giriş

Gündelik dilde yapı merdivenlerini aydınlatacak biçim-
de düzenlenmiş elektrik düzeneği manasında kullanılan 
otomat terimi, bundan farklı anlamlarda da kullanılabil-
mektedir. Bu terim, örneğin bir insanı veya farklı bir canlı-
yı tarif ederken, özellikle de herhangi bir düşünce veya his 
içermeyen daha kesintisiz ve mekanikleşmiş hareketlere 
gönderme yapılırken tercih edilebilmektedir. Dünya ça-
pındaki genel kullanımına bakıldığında, canlı bir varlığın 
yapabileceği bazı eylemleri ve işleri kendi kendine yapan, 
hareketleri veya verilen komutları tekrara dayalı bir şekil-
de gerçekleştiren, kopyalayan mekanik veya elektrikli 
bir araç olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımlamalara 
sözlüklerde ve akademik metinlerde yer verilse de taklit 
hareketlerin sergilenmesi için gizli mekanizmalara sahip 
ya da devindirici güç sistemleri bulunan otomatlarla ilgili 
fikir ve uygulamalar, sadece modern dünyanın bir özelliği 
değil aynı zamanda geçmiş dönemlere ait uygarlıkların 
yerel malzemelerden ürettikleri mekanik araçları ve basit 
gereçlerle yapılan halk oyuncaklarını da kapsamaktadır.

Basit el veya kol hareketlerinin yanı sıra resim çizmek 
veya yazı yazmak gibi karmaşık eylemleri dahi taklit ede-
bilen otomatları kabaca iki sınıfa ayırmak mümkündür: 
(1) somut ve (2) soyut otomatlar. Bunlardan birinci sınıfta 
yer alan somut otomatlar, tasarlanıp imalatları yapılabi-
len ve gözle görülüp elle tutulabilen üç boyutlu nesne-
lere karşılık gelmektedir. Bu sınıfa örnek teşkil edebilecek 
ilk otomatlar arasında, gökteki cisimlere özgü hareketleri 
kopyalayanlar veya ölçenlerin olması mümkündür (ör. 
MÖ 1300 civarına tarihlendirilen bir usturlap, bkz Şekil 1). 
İkinci sınıfta bulunan soyut otomatlar ise daha ziyade di-
jital ortamlarda varlıklarını sürdürmektedirler. Bilgisayar 
programlama dilleri, sayısal hesaplamalar, girdi-çıktıya 
dayanan verilerle karar verme mekanizmaları ve bun-
larla yapılabilecek üretimlerle ilişkili olabilmektedirler. 
Hücresel otomatlar, bir çeşit soyut otomat olarak düşü-
nülebilmektedir (ör. bir birim tarafından verilen kararların 
kendi komşu birimlerininkilere bağımlı olduğunu varsa-
yan, doğrusal olmayan seçim modeline göre çalışan bir 
otomat3, 4).

Bu makale, bahsi geçen iki sınıftan kökleri milattan önce-
ki dönemlere ve halk oyuncaklarına dayanan birinci sını-
fa, yani somut otomatlara odaklanmaktadır. Bu nedenle 
soyut otomatlarla ilgili daha fazla teorik ve pratik bilgi 
edinmek isteyen okurun, öncelikle makalenin son kısmın-
daki kısa bilgi kutucuğuna göz atıp daha sonra da Linz’in 
eserini [3] veya bu konuyla bağlantılı başka eserleri [8, 9, 
10] incelemesi önerilmektedir. Bu kısa açıklamayı yapıp 
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 somut otomatlara6 hızlı bir şekilde dönersek, gelişimsel 
süreçleri incelendiğinde bu tür otomatların hareketli 
halk oyuncakları, heykeller, heykelcikler, tiyatro sahneleri, 
hokkabazlıkla ve robotlarla ilişkili süreçlerden ayrılması-
nın neredeyse imkânsız olduğu görülmektedir. Değişik 
yazarlar tarafından otomatlarla bağlantılı farklı nesneler 

için bugüne kadar ortaya konulan metinler bunu doğru-
lamaktadır (ör. Homeros’un İlyada eseri, Vitruvius’un mi-
mari üzerine kaleme aldığı inceleme). Aynı zamanda ar-
keolojik buluntu topluluklarına bakıldığında da bu görüş 
temellenmektedir. Mesela Antik Mısır’daki mezarlardan 
hareketli uzuvları olan oyuncaklar veya oyuncak benze-
ri nesneler, bir sicimin çekilmesiyle hareket eden eklem 
noktalarına sahip figürler, hareketli çeneleri olan hayvan-
lar, dans eden cüceler ve benzeri buluntular elde edilmiş-
tir. Şekil 2’de gösterilen ve Mısır’da MÖ 2000’ler civarına 
tarihlendirilen, bir sicim vasıtasıyla hareket ettirilen ve 
elleriyle hamurdan ekmek yapan bir figür bunlara örnek 
olarak verilebilir.

Yukarıda bahsi geçenlerin yanı sıra, Antik Yunan’la bağ-
lantılı ya da Mezopotamya veya İndus Vadisi’nde yerleş-
miş olanlar gibi erken dönem uygarlıklardan kalma, yine 
sicimle hareket ettirilen, tekerlekli mekanizmalar ve ha-
reketli uzuvlar içeren belirli sayıda ilk otomat örneği ele 
geçmiştir. Antik Yunan’daki otomatlarla ilgili yazılı klasik 
eserlere bakıldığında da, örneğin MÖ 400’ler civarında 
yaşamış Plato’nun “Devlet8” eserinin yedinci bölümünde-
ki hikâyeleştirme sırasında yapılan benzetmelere dikkat 
edildiği zaman bir sahne ve sicimlerle hareket ettirilen 
kuklaların söz konusu olduğu görülmektedir. Ayrıca, yak-
laşık olarak MÖ 350’lerde yaşamış Aristoteles’in “Hayvan-
ların Hareketi Üzerine9” isimli eserinde de hayvanların 
uzuvsal hareketlerinin muhtemelen kukla veya sahne dü-
zenekleri gibi otomatlarla ve tek tarafında yer alan teker-
leği/tekerlekleri diğer tarafındakinden küçük olduğu için 
eğrisel yörüngeler çizip hayvanlarca çekilerek devinirken 
garip sesler çıkartan oyuncak bir yük arabasından bahse-
dilmektedir.

MÖ ikinci ve birinci yüzyıllarda rastlanan daha kompleks 
otomatlarla ilgili betimlemeler ise Mısır’ın Akdeniz kıyı-
sında yer alan İskenderiye’deki okulların çalışmalarında, 
özellikle de Ctesibius, Philo ve Hero’nun eserlerinde gö-
rülmektedir10. Çeşitli hidrolik, pnömatik ve mekanik ter-

 

 
Şekil 1. Yıldızların Yüksekliklerini Ölçen, MÖ 1300 Civarına 
Tarihlendirilen Bir Usturlap5

5   Söz konusu otomatla ilgili biraz daha bilgi edinmek için bkz: “European astrolabe, 1295-1305”, https://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co56289?_
ga=2.266276943.1916244746.1555938411-1287459091.1555938411, son erişim tarihi: 04.02.2019.

6   Pek çok modern otomat örneğiyle ilgili bilgi edinmek için bkz: https://spectrum.ieee.org/blog/automaton, son erişim tarihi: 07.02.2019.
7 Hassaan, G. A. 2017. “Mechanical Engineering in Ancient Egypt, Part 54: Bread, Beer, Wine and Perfume Industries”, www.ijeert.org/papers/v5-i6/1.pdf, son erişim tarihi: 08.02.2019.
8 Bu eserin Türkçe versiyonu için lütfen www.academia.edu/31284000/Platon_-_Devlet.pdf linkine ve İngilizce versiyonu için http://classics.mit.edu/Plato/republic.8.vii.html linkine 

bakınız.
9 İlgili eserin Türkçe çevirisi için bkz: www.academia.edu/36058658/Aristoteles_-_B%C3%BCt%C3%BCn_Yap%C4%B1tlar%C4%B1_1_and_Hayvanlar%C4%B1n_

Hareketleri_%C3%9Czerine.pdf. Aynı eserin İngilizce çevirisi için ise takip eden linkten faydalanınız: http://classics.mit.edu/Aristotle/motion_animals.html.
10   Benzeri otomat örneklerinin üretimine ilişkin kısa bir makale için bkz: Macdonald, D. M., Powley, H. 2013. “Building a Working Model 1st Century Hydraulis”, http://jur.byu.

edu/?p=7650, son erişim tarihi: 06.02.2019.

 
Şekil 2. Mısır’da Ele Geçen ve Antik Çağlara 
(MÖ 2000’ler civarına) Tarihlendirilen, Sicim Vasıtasıyla 
Hareket Ettirilen, Elleriyle Hamurdan Ekmek Yapan Bir 
Oyuncak Figürü7
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tibatlar bu yapıtlar içerisinde tarif edilmektedir. Bunlara 
su saatleri örnek olarak verilebilir; bu saatler su veya ci-
vanın hareketi ve bazı küçük aparatlar yardımıyla zamanı 
ölçen antik cihazlardır ve hareketli figürler, şarkı söyleyen 
yapay kuşlar, ziller ve düdükler içermektedirler. Başka ör-
nekler ise tiyatro izleyicilerini veya tapınak müdavimlerini 
eğlendirmek için tasarlanmış basit otomatlardır. Bu çalış-
malar, Bizanslı ve Arabistan kökenli bilginler tarafından 
ilgili yazılı kayıtlar oluşturulduğu için günümüze kadar 
varlıklarını koruyabilmişlerdir. Bunun yanı sıra, on altıncı 
ve on yedinci yüzyıllarda Latince çevirilerinin yapılmasını 
takiben Rönesans Avrupa’sına da oldukça olumlu etkide 
bulunmuşlardır.

Milattan sonra 786 yılında Abbasiler’in beşinci halifesi 
olan Harun al-Rashid ve onun halefleri döneminde, Bağ-
dat önemli bir öğrenme merkezi haline gelmiştir. Bilgin-
ler Yunanca’dan Arapça’ya çeviriler yaparken, Banū Mūsā 
kardeşler ise çoğunlukla Philo ve Hero’dan etkiler barın-
dıran otomatik fıskiyeler ve müzik makinalarını da kapsa-
yan hidrolik ve pnömatik otomatlar imal etmişlerdir. Bu 
dönemde üretilen ve daha sonraları Avrupa’ya aktarılan 
başka bir otomat örneği ise üzerinde on ikişer adet at, bi-
nici, bilye ve benzeri figürleri içeren farklı su saatleridir.

Otomatlarla ilgili tarihsel öneme sahip diğer bir figür ise 
mühendis Al-Jazari’dir. Doğu Anadolu’daki Amed şehrin-

de veya öbür adıyla Diyarbekir’de art arda hükmeden üç 
Artuklu hükümdarının hizmetinde çalışan Al-Jazari’nin 
MS 1206 yılında yayımlanan mekanik tasarımları ince-
lendiğinde, İskenderiyeliler ve Banū Mūsā kardeşler dö-
nemlerine ait etkiler kendini göstermektedir. Teknolojik 
açıdan çağının ilerisinde olan bu eserler arasından seçilen 
bir mum saati Şekil 3’te örnek olarak verilmiştir.

On üçüncü yüzyılın sonlarından itibaren, su saatleri ye-
rine belirli ağırlıklardan faydalanılarak devindirilen saat 
mekanizmaları meydana getiren otomatların kullanımı 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Sözü geçen ağırlıklar, saat 
maşası adı verilen bir otomatla kontrol edilmiştir. Bunun 
amacı ise, su saatleriyle de yapılmaya çalışıldığı gibi, belir-
li anlarda ibadet edebilmek için bir günlük toplam zama-
nı daha kısa zaman aralıklarını ölçerek ayırmak olmuştur. 
Şekil 4’te on üçüncü yüzyılda tasarlanan öncüllerinden 
biraz daha gelişmiş bir saat maşası otomatı görülmekte-
dir. Burada zaman ölçümü, serbest ağırlığı temsil eden bir 
sarkaç düzeneğinin iki farklı yönünde yer alan ölü nokta-
lar arasında hareket ettirilmesi ve saat maşasının bir dişli 
tertibatına ait her bir diş mesafesi kadarlık dönüşü tek tek 
eşit zaman aralıklarında devindirmesi vasıtasıyla yapıl-
maktadır. Bahsedilen mekanizma günümüz saatlerinde 
de hâlen kullanılmaktadır.

On dördüncü yüzyılda ise saat mekanizmalarını meydana 
getiren otomatlarda hızlı bir ilerleme kaydedilmiş ve saat 
kadranı adı verilen bir tertibat yukarıda sözü edilen oto-
matlara eklenmiştir. Bununla ilgili ilk düzeneklerde saat 
kadranı dönmekte ve ibre saatin kaç olduğunu işaret et-
mekteydi. Fakat daha sonra bir değişiklik gerçekleşti ve 

 
Şekil 3. Ağırlıklar, Makaralar ve Her 
Bir Saat İçin Birer Tane Olmak Üzere 
Toplamda On İki Adet Bilye İçeren 
Al-Jazari Tarafından Tasarımı Yapılan Bir 
Mum Saati [1]

 
Şekil 4. On Üçüncü Yüzyıl Sonralarında, 
1700’lerde Kullanılan İlk Saat Maşası 
Otomatlarından Bir Tanesi [11]
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bu değişimin ardı sıra standartlaşan yeni düzenekte ibre 
artık saat kadranının çizdiği yolu takip edip dönerek saati 
göstermekteydi.

On beşinci yüzyıl civarında kilise orglarında şeytan ve 
melek figürleri ile birlikte kullanılan otomatlara rastlan-
maktadır. Aynı dönemlerde saat mekanizmaları ve bunla-
rın yanında yer alan otomat mekanizmaları minyatürleş-
tirilip daha da geliştirilmiştir. Özellikle on altıncı yüzyılda 
sofistike tasarımlara sahip insan figürleri ve gemi biçimli 
baharatlıklar gibi masa dekorasyonları olarak kullanılan, 
saat mekanizmaları içeren otomatlarla karşılaşılmaktadır.

On yedinci yüzyılda yaşamış Descartes’ın kaba mekanik 
dünya görüşünün nesnel dünyaya etkisini temsil eden ve 
aşırı varlıklı toplum kesimlerinin ihtişamlı malikânelerini 
süsleyen bahçe otomatları, genellikle bu dönem ve on 
sekizinci yüzyıl civarında görülmektedir. İnşa edilmeleri 
oldukça maliyetli ve bakımları ise epeyce zordu. Söz ko-
nusu otomatlarla ilgili çoğu mekanik obje günümüze dek 
varlığını koruyamamıştır. Bilinen en önemli bahçe otoma-
tı örneklerinden bir tanesi ise aynı yüzyılın ilk zamanların-
da Salzberg yakınlarındaki Schloss Hellbrunn Sarayı’nın 
bahçesinde yerleşimi yapılandır. Şekil 5 bu otomatların 
bir bileşeni olan, su oyunları içeren, on sekizinci yüzyıl-
da Avusturya’daki sıradan bir günü kopyalayan ve kendi 
türünde en eski barok tarzı mekanik tiyatro olan bir açık-
hava tiyatrosu otomatını göstermektedir. Bunun dışında, 

çeşitli müzik aletlerini çalarak farklı melodiler seslendiren, 
ördek ve benzeri başka hayvanların hareketlerini taklit 
eden, değişik insan vücut hareketlerini kopyalarken yazı 
yazabilen ve çizim yapabilen otomatlar, kan dolaşım sis-
temini kopyalayan otomatların ilk örnekleri ve otomatik 
dokuma tezgâhlarının öncülleri de aynı yüzyıl içerisinde 
üretilmiştir. Su saatleri konusunda oldukça tecrübe sahi-
bi ve on altıncı yüzyıl sonrasında mekanik olarak kurulan 
mekanizmalara merakla bakan Çin ile Batı’nın on sekizin-
ci yüzyılda artan ticari ilişkileri sebebiyle de imal edilen 
sofistike otomatların sayısında artış gözlemlenmiştir. Bu 
yüzyıllarda, saat mekanizmasıyla çalışan otomatların ge-
lişmesiyle birlikte, bir kadran aracılığıyla mekanik topla-
ma ve çıkarma yapabilen hesap makinaları da ortaya çık-
maya başlamıştır [17].

Yüzyıllarca süren, otomatlarla ilişkili envaiçeşit gelişme 
nihayetinde sanatçıları da etkilemiştir. Mesela 1872 ile 
1944 yılları arasında yaşamış karikatürcü William Heath 
Robinson’ın çizimlerinde, gündelik amaçlar için tasarlan-
mış tuhaf cihazlar ve makinalar görülmektedir, ancak bu 
çizimlerin çok azı hayata geçirilmiştir. Yirminci yüzyılın 
başından 1990 yılına kadar hayatını sürdürmüş başka bir 
karikatürist Rowland Emett’in yaptığı çizimlere uygun 
olarak üretilen mekanik cihazların çoğu ise gerçekte ça-
lışmıştır. Heykeltıraş ve makina mühendisi olan Alexan-
der Calder 1920 yılında farklı teller kullanarak üç boyutlu, 
hareketli ve basit mekanizmalardan meydana gelen eser-
ler yaratmıştır. Bunların en önemlisi ise otuz yıl süresince 
durmadan eklentiler yaptığı sirk çalışmasıdır (bkz. Şekil 
6). Daha sonra 1925-1991 yılları arasında yaşamış heykel-
tıraş Jean Tinguely de resim yapan makinalar üretmiştir. 
1991-2018 yılları arasında ise sanatçı ve otodidakt Theo 

 
Şekil 5. New York Şehrinin Whitney 
Müzesi’ndeki Koleksiyonlar Arasında 
Yer Alan Calder’ın Sirki [13]

 
Şekil 6. New York Şehrinin Whitney Müzesi’ndeki Koleksiyonlar 
Arasında Yer Alan Calder’ın Sirki [13]
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Junsen11 tarafından rüzgâr gücü ile hareketli hâle geçen 
çeşitli otomatların dizayn ve imalatları gerçekleştirilmiştir.

Dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların otomatlara dair 
katkısı tabii ki göz ardı edilemez, fakat en kapsamlı oto-
mat üretimi 1930’lu yılların sonuna kadar Almanya’da 
yapılmıştır. Bu ülke, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oto-
mat üretiminde lider pozisyona yerleşmiştir ve 1950’lere 
gelindiğinde kurmalı olanları yaygın mevcudiyetini ko-
rusa da otomatlar elektrikli motorlarla ve pillerle dona-
tılmıştır. 1960’lara kadar metal otomatlar çok sayıda üre-
tilmiş ve bunun ardından otomat seri üretiminde tercih 
edilen malzeme plastik olmaya başlamıştır. 1960 yılında 
otomatların muhtemelen en karmaşık versiyonları olan 
robotlara yönelim görülmüştür: silindirik bir koordinat 
sistemi üzerinde hareket eden ilk silindirik robot tasar-
lanmış ve bunun hemen ardından, 1961 yılında montaj 
hatlarında kullanılması için dizayn edilen, adım adım be-
lirlenen komutları takip eden ilk endüstriyel robotun üre-
timi General Motors şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. 
1960’ların ilk yarısında bilgisayarla robotları kontrol etme 
ve ardı sıra yapay zekâ fikirleri geliştirilmeye başlanmıştır. 
Matematiksel homojen dönüşümlerin uygulanması ve 
robot teorisinin temellerinin atılması hayata geçmiştir. 
1960’ların sonlarında doğru cümleleri sorulara dönüştü-
ren, çevresi hakkında yargılar geliştiren ve Kasparov’la 
satranç oynayan karmaşık otomat, robotlar veya kodlar 
üretilmiştir. 1980’lere dek bazıları optik, temas veya ba-
sınç sensörleri aracılığıyla çalışan hidrolik robot kolları, 
engelleri tespit edip etraflarında veya bir çizgi üzerinde 
hareket eden hareketli robotlar, engellerin belirlenmesi 
için görselleştirme sistemleri, üç boyutlu ortam haritası 
oluşturma ve nesnelere olan mesafe ölçümlerinin yapıl-
ması gibi düşünceler gerçeğe dönüştürülmüştür.

1982 yılında modern otomat örneklerini dünya çapında, 
farklı ülkelerde geçici ve kalıcı olarak düzenlenen sergiler-
de sunan Cabaret Mechanical Theatre12 Covent Garden’da 
kurulmuştur. Halen ziyaretçilere, otomat ustalarına/üreti-
cilerine ve koleksiyonculara ilham kaynağı olmaya devam 
etmektedir. 1987’de hisse paylarının “otomat”ik satışları-
nın yapılabilmesi nedeniyle Wallstreet Borsası'nda sıradışı 
dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Volkanik gaz numuneleri 
alan ve tıbbi amaçlar için faydalanılan robotlar 1990’la-
rın ilk yarsında geliştirilmiştir. Bu onyılın ikinci yarısı ve 
2000’lerin başlarında itibaren ise okyanus mühendis-

liği ve çevre kirliliğiyle, uzay ve ağ uygulamalarıyla ilgili 
daha karmaşık otomatlara karşılık gelen veya bunların bir 
sentezi olan farklı robotlar üretilmiştir. Günümüz otomat 
imalatçıları tarih öncesi ve tarihi dönemlerdeki otomat 
imalatına dair bilgi birikimi, tecrübe ve yaklaşımları, kendi 
uzmanlık alanları ile internet, dijital bilgisayarlar, tersine 
mühendislik, ucuz ve erişilebilir üç boyutlu yazıcı tekno-
lojileri gibi yeni teknolojilerle sentezleyerek, otomat ve 
ilgili parçaların üretiminde en gelişmiş konuma ulaşabil-
mişlerdir.

Yukarıda otomatlarla ilgili geçmişten günümüze kadar 
gerçekleşen gelişime kısaca değinilmiştir. Burada yer 
verilemeyen ama otomatları ele alan daha pek çok olay 
ve örnek bulunmaktadır. Bunları merak eden araştırmacı 
okura, Foulkes’un eseri [18] ve benzeri diğer eserleri ince-
lemesi salık verilmektedir. Bir sonraki bölüm ise otomatlar 
imal edilirken istifade edilen bazı ilkeleri ele almaktadır.

Otomatların Yapımında Faydalanılan Prensipler

Bu bölümde otomatlarla ilgili imalat süreçlerinde edini-
len tecrübeler doğrultusunda şekillenen bazı temel ilke-
lere [1] değinilecektir. Bunlardan birincisi, hiçbir katı kural 
koymadan denemeye, hata yapmaya ve hataların üste-
sinden gelerek üretmeye dayanmaktadır. İkinci ilke, basit 
tasarım ve basit imalat yöntemlerinin tercih edilmesi ge-
rektiğini öne çıkarmaktadır. Üçüncüsü, otomat imalatın-
da yararlanılan materyallerin niteliklerinin mümkün oldu-
ğunca anlaşılıp ona göre en uygun şekilde kullanılmaları 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bir sonraki ilke, otomat mo-
delleri ve asıl imalatları sırasında yapılacak boyutsal de-
ğişikliklerin otomat tasarım veya işleyiş parametrelerine 
etki edebileceğini belirtmektedir. Beşincisi, tasarımdaki 
eksikliklerin gereğinden fazla detaylı bir şekilde tasarıma 
dâhil edilmesinin gerekmediğine değinmektedir. Son ilke 
ise nasıl bir sorunla karşılaşılırsa karşılaşılsın, her zaman 
farklı seçeneklerin bulunduğunun akılda tutulması ge-
rektiğine dikkatleri çekmektedir. Bahsi geçen bu ilkelerin 
hepsi aşağıda anlamsal olarak biraz daha genişletilerek 
açıklanmaktadır.

1. Bir deneme-yanılma döngüsü işletilmeli

Basit otomat imalatında asıl olan, bir nebze eğitici ve 
çoğunlukla da eğlendirici bir ürün ortaya koymaktır. Bu 

11 Junsen tarafından tasarlanıp imal edilen çok sayıda otomat için bkz: www.strandbeest.com/genealogy. 
12 Daha fazla bilgi edinmek için Cabaret Mechanical Theatre’ın genel ağ sayfasını inceleyebilirsiniz: “Automata”, Cabaret Mechanical Theatre, https://cabaret.co.uk/automata, son erişim 

tarihi: 16.02.2019.
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üretim sürecinden zevk almak ve onu bir iyi zaman ge-
çirme yolculuğuna dönüştürmek önemlidir. Dolayısıyla, 
otomatlar gerçek hayattan bir yapıyı gerçek hareketlerine 
benzer bir şekilde ortaya koydukları için tabii ki tasarım 
ve imalatlarında bazı minimal sınırlamalar uygulamak ge-
rekmektedir, fakat bu süreçte hiçbir zaman çok kapsamlı 
ve katı sınırlamalar çizilmemektedir. Otomatın karmaşık-
lığı arttıkça ise getirilmesi gereken sınırlamalar da bunun-
la orantılı olarak artmaktadır, ama yine de ihtiyaç duyulan 
sınırlamalar, büyük olasılıkla bir uçak veya uzay mekiği 
tasarlanıp yapılmasında gerekenler kadar detaylı, hassas 
hesaplamalar içeren imalat süreçleri gerektirmemekte ve 
yapılan hataların sonucu da aynı mertebelerde yıkıcı ol-
mamaktadır.

2. Basitlik korunmalı

Karmaşık otomatların yapımı gerçekten çok zordur. O 
nedenle basit hareketlerle çalışan, küçük ve basit meka-
nizmalar kullanmak daha elverişli olabilmektedir. Benzeri 
basit mekanizmalardan zarifçe ve belki de sıradışı şekil-
lerde faydalanan, hareketli bir tasarıma sahip halk oyun-
caklarına bir göz atarak bu konuda iyi fikirler edinmek 
mümkündür. Böyle basit otomatların üretimi sırasında 
edinilen tecrübe ve kavrayış, aynı zamanda benzeri basit 
otomatların farklı şekillerde birleşimlerinden meydana 
gelen daha karmaşık otomatların işleyiş biçimlerinin an-
laşılmasına da önayak olmaktadır.

3. Malzemelerin özelliklerinden eksiksiz 
faydalanılmalı

Ahşap, bambu, kil, tel, metal sac, kağıt, karton, plastik ve 
sicim gibi malzemelerin mukavemet, kalıcılık, sertlik, es-
neklik ve benzeri diğer özellikleri farklılıklar göstermekte-
dir. En iyi otomat tasarımının sağlanması için böyle mal-
zemelerin niteliklerinden tam anlamıyla istifade edilmesi 
gerekmektedir. Genellikle yerel bölgelerde bulunan do-
ğal malzemeler kullanılarak yapılan halk oyuncaklarında 
bununla ilgili örneklere çokça rastlanabilmektedir. Bura-
larda imal edilmiş basit otomatlarda, malzemeler sıklıkla 
geri dönüşüm amaçlı kullanıldığı için zekice ve yaratıcı bir 
şekilde tasarlanmış örnekler görülebilmektedir.

4. Boyutsal değişiklikler dikkatle 
değerlendirilmeli

Üretilecek otomatın büyüklüğünün ne kadar olacağı dik-
katle düşünülmesi gerekmektedir, çünkü aynı malzeme-
den tasarlanan nesnenin doğrusal boyutlarını iki katına 

çıkardığınız zaman yüzey alanı yaklaşık olarak dört katı-
na çıkacak, hacmi ve dolayısıyla ağırlığı da aşağı yukarı 
sekiz katına çıkacaktır. Otomatın boyutunun değişmesi, 
tasarım orantılarının başkalaşmasını doğurabilecek ve 
yapıda istifade edilen malzemenin daha dayanıklı veya 
başka ilave özellikler gerektiren bir malzeme/malzemeler 
ile değiştirilmesine sebep olabilecektir.

Diğer taraftan, karşılaştıkları sorunlara yenilikçi çözümler 
arayan mühendisler küçük boyutlu modeller üzerinde 
çalışmaktadırlar. Bu, farklı tasarım olasılıklarını rahatça 
deneyimlerken daha büyük boyutlarda yapılacak çalış-
malardan kaynaklı oluşabilecek tehlikeler ve aşırı harca-
malara maruz kalınmaması bakımından faydalı olmakta-
dır. Fakat küçük modellerden gerçek ürüne geçişte bazı 
problemler meydana gelebilmektedir. Bu nedenle de bir 
mühendis küçük boyutlu bir modelden daha büyük bo-
yutlu gerçek imalatlara geçişte bu olasılığı akılda tutma-
sı gerekirken, otomat üreticisi ise boyutun büyümesiyle 
imal etmek istediği otomatın çalışmayabileceğini aklın-
dan çıkarmaması gerekmektedir.

5. Eksiklikler aşırı detaylı bir şekilde 
düşünülmemeli

Otomat tasarım ve üretiminde, otomatın doğa içerisin-
deki form ve hareketlerin tıpatıp aynısını kopyalamasını 
sağlamak gerekli değildir. Bir hareketin basitçe ifade edi-
lebilmesi, çoğu zaman bir figürü canlıymış gibi göster-
mek için yeterli olmaktadır. Şöyle de söylemek mümkün: 
bir otomatın çok uzun bir hikâyeyi en ince detaylarıyla 
hareketleriyle anlatması gerekmemektedir. Eğer yeterli 
ipuçları yerleştirilmişse tasarımın içerisine, zaten aradaki 
boşluklar izleyicilerin imgelemi tarafından doldurulacak-
tır.

6. Her zaman bir alternatif olduğunun farkında 
olunmalı

Bir otomatın yapımında kullanılan hâlihazırda bir grup 
malzeme varsa, bunun seçilen başka bir grup malze-
meye dönüştürülmesi ve mevcut otomatın tasarımının 
yeni bir imaj kazanması her zaman mümkündür. Bunun 
gerçekleştirilmesi için olası bazı nedenler şöyle sıralana-
bilir: mevcut spesifik malzeme grubu pahalı parçalardan 
oluşabilir; söz konusu malzeme grubuna erişim çok zor 
olabilir veya hatta hiç olmayabilir; bahsi geçen gruptaki 
malzemelerin kullanımında yetersiz tecrübeden ya da 
alet edevat eksiğinden kaynaklı sorunlar oluşabilir; ölçek-
lendirmeyi değiştirmek arzu edilebilir ya da gerekebilir 
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ve bu yeni boyutlandırma var olan malzemeleri otoma-
tın düzgün bir şekilde işlemesi için yetersiz kılabilir; asıl 
tasarımın performansı artırılmak istenebilir; orijinal görü-
nümün farklılaştırılması veya iyileştirilmesi arzu edilebi-
lir. Bunun yanı sıra, otomat tasarımında faydalanılan bir 
mekanizmanın veya farklı mekanizmaların ne zaman iste-
nilirse istensin farklı koşullara adapte edilmesi mümkün-
dür. Tek dikkat edilmesi gereken husus ise bu değişimin 
tahmin edildiği kadar kolay gerçekleştirilemeyebileceği 
olasılığıdır.

Otomat Malzemeleri

Çok basit bir otomat tasarımında dahi birbirinden olduk-
ça farklı malzemeler bir araya getirilebilmektedir. Bu bağ-
lamda kullanılan temel malzemelerden bazıları ahşap, kil, 
metal, kağıt, karton, kumaş ve plastiktir. İlgili malzeme-
lere ve kullanımlarına dair bilgi ve örnekler bu kısımda 
sunulmaktadır.

1. Ahşap

Kereste formunda, yeniden ve geri dönüşüm yapılarak 
kullanımı mümkün olan ve bol miktarda bulunan ahşap, 
otomat yapımında sık faydalanılan bir malzeme türüdür. 
Eldeki sınırlı ekipmanlarla dahi kesimi, delinmesi ve sabit-
lenmesi diğer malzemelere göre nispeten daha kolaydır. 
Ahşaptan basit ve dayanıklı yapılar üretmek mümkündür. 
Daha gelişkin beceriler, tecrübeler ve ekipmanlardan fay-
dalanılarak bu malzemeyi daha kompleks, estetik görü-
nüme sahip veya işlevsel yapılara dönüştürmek olasıdır. 
Genellikle kendi doğal rengi olduğu için ahşabı ilaveten 
renklendirmeye gerek kalmayabilir; diğer taraftan boya 
tutma bakımından da oldukça elverişlidir.

Ahşaptan yapılmış ve kam mekanizması üzerinde hare-
ket eden bir kedinin yukarı-aşağı eksende devinimini tak-
lit eden bir otomat örneği Şekil 7'de görülmektedir. Ko-
layca erişilebilir ve biçimlendirilebilir olan bu malzemeyle 
üretilen basit otomatların tasarımı ve imali, on bir – on iki 
yaşlarındaki okul öğrencilerinin hareket ve mekanizmalar 
ile ilgili ilkeleri anlamalarında, inşa etmelerinde, ölçme, 
kesme ve birleştirme yeteneklerini geliştirmelerinde ve 
aynı zamanda tasarımdan ürünün elde edilmesine kadar 
geçen üretim sürecini anlamalarında da kullanışlı olabil-
mektedir.

Şekil 8’de ise iç kısmında mekanik düzeneği olan ve Antik 
Mısır’dan ele geçen bir otomat görülmektedir. Peruk tak-
mış bir kadın bireyin basit kol hareketlerini canlandıran 
bu figür ahşaptan yapılmıştır ve yaklaşık 11 cm boyunda-
dır. MÖ 945-664 civarına tarihlendirilmiştir; Metropolitan 
Sanat Müzesi’nde sergilenmektedir.

 
Şekil 7. Kam Mekanizmasıyla Çalışan ve 
Yukarı-Aşağı Yönlerde Hareket Ederek Kedi 
Taklidi Yapan Bir Otomat [14]

 

 
Şekil 8. MÖ 945-664 Civarına Tarihlendirilmiş, Antik Mısır’dan Ele Geçen Ahşap Yapımı Bir Otomat [15]
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2. Kil

Hareketli oyuncaklar veya otomatlarda, aslında seramik 
malzemelerin ağırlık olarak kullanılması dışında kilden 
çok sık faydalanılmamaktadır. Bununla birlikte, küçük ve 
basit otomat mekanizmalarına ait parçaların seramikten 
yapılmaması için belirli bir sebep ise bulunmamaktadır. 
Söz konusu malzemelerin, kullanımına ilişkin 2012 yılında 
üretilmiş bir otomat örneği Şekil 9’da verilmektedir. Bu-
rada yer alan otomat parçalarının çoğu kısımları ıhlamur 
ağacından ve insan modellerine ait baş bölümleri ise kil-
den elle imal edilmiştir. Şekilde görülen otomat, alternatif 
akımla çalışan küçük bir motorla hareket ettirilmektedir.

3. Metal

Metaller genellikle bitki, ağaç ve kilden malzemelere göre 
daha zor işlenebilmesine rağmen, teller, çubuklar, ince 
borular ve ince sac levhalar hareketli oyuncak ve otomat-
larda kullanılan çok işlevsel bileşenlerdir. Metal malzeme-
lerden faydalanılarak yapılmış helikopter imitasyonu olan 
mekanik bir otomat Şekil 10’da gösterilmektedir. Bu oto-
mat Mali’de ele geçmiştir. İnce sac plakadan ve parçaları 
yapıştırıcı ya da lehim kullanılmadan bir araya getirilerek 
yapılmıştır. Tamamen elle üretilmiştir. Telden üretilmiş ön 
aksında sacdan yapılmış bir disk yer almaktadır. Yine tel-
den imal edilmiş dikey bir mil üzerine ana rotorları yerleş-
tirilmiştir. Helikopterin tekerlekleri sürülerek hareket etti-
rildiği zaman, sürtünmeyle elde edilen tahrik sonucunda 
söz konusu rotorlar döndürülebilmektedir.

 4. Kağıt ve Karton

Otomatların yapımında faydalanılan kâğıt ve karton mal-
zemeler14 çok yönlü kullanım avantajları sunmaktadır. 
Bu malzemelerle genellikle kesip-çıkarma yönteminden 
yararlanılarak otomatlar meydana getirilebilmektedir. 
Örnek olarak, mandaldaki ve kâğıdın biçimlendirilmesiy-
le elde edilen makas mekanizmalarından yararlanılarak 
devindirilen ve kara kaplumbağasının baş kısmının hare-
ketlerini taklit eden bir otomat Şekil 11’de sunulmuştur.

5. Kumaş

Bu malzeme, ahşap ve metal ile birlikte kullanıldığı za-
man gerçekten sıradışı tasarımlar ortaya çıkmaktadır. 
Bunlardan bir tanesi de Şekil 12’de görülmektedir ve ku-
maş, ahşap, demir malzemelerin bir araya getirilmesiyle 
üretilmiştir. Bir din adamı figürüdür ve on altıncı yüzyıla 
aittir. Ahşaptan imal edilmiş bir gövde içerisine kapatıl-
mış, demirden üretilmiş kurmalı bir mekanizması bulun-
maktadır. Gövdesinin alt tarafında ise 5 cm uzunluğunda, 
yapıştırıcı ile eklemlenmiş bir şerit kumaş kullanılmıştır. 
Hareketli gözler ve alt çeneye sahip ahşaptan yapılmış bir 
başı vardır. Yamuk kenarları olan dörtgen örüntüsündeki 
bir yörünge üzerinde yürümektedir.

6. Plastik

Enjeksiyonlu kalıplama yöntemiyle üretilen plastikler, 
günümüzde baskı ve döğme ile elde edilen ince sac lev-
haların yerini almış ve mekanik oyuncaklar için sıkça kul-

 
Şekil 9. Küçük Bir AC Motor Aracılığıyla Devindirilen, Ihlamur Ağacı ve Kilden 
Yapılmış Bir Otomat 13

13 “Steadfast - 2012 - Automaton by Tom Haney”, www.youtube.com/watch?v=7blgTCfVMYQ, son erişim tarihi: 17.02.2019.
14 Benzerlerine farklı linklerden de erişilebilecek bu malzemelerle yapılan modelleri içeren örnek bir ağ bağlantısı: www.flying-pig.co.uk, son erişim tarihi: 25.02.2019.

 
Şekil 10. Sacdan Üretilmiş, Helikopter Taklidi Yapan 
ve Rotorları Hareket Eden Bir Otomat [1].
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lanılan malzemeler hâline gelmişlerdir. Plastikler günlük 
eşyaların yapımında da ahşap ve metal kullanımının ye-
rini almaktayken, üç boyutlu yazıcılarla ilgili gelişmeler 
ise kendi otomatlarını imal etmek isteyenler tarafından 
gerçekleştirilecek plastik ve benzeri başka malzemelerle 
küçük mekanik parça ve alet üretiminin daha da yaygın-
laşacağını göstermektedir.

Daha önceki bölümlerde verilmiş örneklerden daha 

kompleks, plastik malzemelerden ve üç boyutlu baskı 
yönteminden faydalanılarak imal edilmiş bir otomat Şekil 
13’te gösterilmektedir. Speedy Whegs™ olarak adlandırı-
lan bu otomat, öncüllerinden daha yüksek hızda hareket 
kabiliyeti sergilemesi için tasarlanmıştır. Matkap moto-
ru kullanarak devindirilmektedir. Motorun yerleştirildiği 
motor yatağı kısmı (Şekil 13’te sağda) karmaşık geomet-
risinden dolayı hafif ve dayanıklı olması için üç boyutlu 
baskı yöntemiyle plastikten imal edilmiştir.

 

 
Şekil 11. Kağıt ve Mandaldan Faydalanılarak Yapılmış, Kara Kaplumbağasının Baş Hareketlerini Taklit 
Eden Bir Otomat15 

15 Ives, R. “Tortoise Peg Mechanism”, https://twitter.com/i/status/1117516846255804421, son erişim tarihi: 26.02.2019.
16 “Automaton of a Friar”, National Museum of American History, https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_855351%E2%80%9D, son erişim tarihi: 23.02.2019.
17 “Automaton Friar in Action”, www.youtube.com/watch?v=kie96iRTq5M, son erişim tarihi: 20.02.2019.
18 Bahsedilen otomatın tasarımı, parçaları, montajı ve başka birçok konuda daha detaylı bilgi edinmek için bkz: Breckwoldt, W. A. 2018. “The Simulation and Testing of Fast Locomotion  
 with Wheel-legs”, https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=case153428064749947&disposition=inline, son erişim tarihi: 27.02.2019.

 

 
Şekil 12. Kumaş, Ahşap ve Demirin Sentezlenmesiyle İmal Edilmiş, Bir Din Adamını Taklit Eden, On Altıncı 
Yüzyıla Ait Bir Otomat16, 17

 

 
Şekil 13. Speedy Whegs™ Olarak Anılan Otomat ve Plastikten İmalatı Yapılan Motor Yatağı18 



49

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MART 2019  www.mmo.org.tr  

Farklı Otomat Mekanizmaları

Belirli bir işlevsellik içinde ve birbiriyle bağlantılı biçimde 
hareket eden bir grup mekanik parça, mekanizma olarak 
tanımlanabilmektedir. Bir mekanizma ya da birden fazla 
sayıda mekanizmanın birleşimi aracılığı ile ihtiyaç duyu-
lan eylemlerin gerçekleştirilmesinde gücün uygulamaya 
geçirildiği nesneler ise otomatlar olmaktadır. Bu kapsam-
da yaygın olarak istifade edilen mekanizmalar bağlantı 
elemanları, kranklar, tekerlekler/diskler, kamlar, dişliler, 
makaralar, yaylar, kilitleme ile mandal mekanizmalarıdır. 
Bu bölümde, bahsedilen mekanizmalar tanıtılmakta ve 
farklı dönemlerde otomatlar bünyesindeki kullanımlarına 
örnekler verilmektedir.

1. Hareket kolları

Bir hareket kolu basitçe tarif edilirse rijit bir çubuktur ve 
üzerinde yer alan herhangi bir mesnet veya mafsal nok-
tası civarında dönebilmektedir. Ayrıca, uygulanan küçük 
bir kuvvetle büyük bir yük bu mekanizma aracılığıyla ha-
reket ettirilebilmektedir. Eğer hareket ettirilecek yük mes-
nete19 veya mafsala yakın mesafede bulunmakta ise, onu 
dengeleyen kuvvetin de hareket kolu üzerinde o kadar 
uzak mesafede yer alan bir noktaya tatbik edilmesi gerek-
mektedir. Bu bağlamda hareket kolunun kullanımına dair 

mekanik avantaj, dengeleyici olan ve daha az miktarda-
ki bir kuvvetin hareket kolu üzerinde yer alan daha uzak 
mesafedeki bir noktaya uygulanmasıyla hayata geçmek-
tedir. Diğer taraftan, küçük ölçekli ve hareketli otomatlar 
için ise bunun tam tersi daha kullanışlı olmaktadır. 

Yan flüt çalan insan taklidi yapan bir otomat Şekil 14’te 
görülmekte ve 1849 yılında üretilen bu otomatın işleyiş 
şekli bir laternanınkine benzemektedir. Söz konusu oto-
matın abdominal bölgesine metalden yapılmış bir silin-
dir gizlenmiştir ve bu silindir üzerinde ise farklı konum 
ve boyutlarda tümsekler yer almaktadır. Mekanizma bir 
saat gibi kurularak devindirilmektedir. Silindir dönmeye 
başlamakta, bir taraftan tümseklerle ve diğer taraftan da 
kablolarla bağlantı halinde olan hareket kolları parmakla-
rı, dudakları, dili ve gözleri hareketlendirmektedir. Otura-
ğının içine gizlenmiş körük, dört farklı hava basıncı temin 
edebilmektedir. Otomat bu şekilde yirmi farklı melodiyi 
seslendirmektedir.

2. Kranklar

Basitçe tarif edersek krank, bir şaftı içeren ve bahsi geçen 
şaftın döngüsel hareketlerini doğrusal hareketlere dönüş-
türen bir çeşit hareket koludur. Sözü edilen şaft ekseninin 
genellikle dışarıya doğru uzatılıp bükülmesiyle farklı bir 
eksende ve şafta paralel olarak uzanan bir krank tutamağı 

elde edilmektedir. Bu tutamak aracılığıyla da şaft 
döndürülebilmektedir. Krank tutamağının ekseni 
ile şaft ekseni arasındaki mesafe ne kadar artarsa, 
mekanik avantaj o denli fazla ve döndürme işi de 
o kadar kolay gerçekleştirilebilmektedir. Diğer ta-
raftan, ilgili mesafe uzadıkça şaftın tam bir dönüş 
yapması işi için kullanılan toplam uzam da art-
maktadır. Bu da söz konusu avantajı dengeleyen 
bir dezavantaj olmaktadır.

Bir köpeğin yürüyüş hareketlerini taklit eden bir 
otomat modeli ve bu modelde kullanılan bacağın 
detaylı biçimi Şekil 15 ve 16’da gösterilmektedir. 
Köpeğin her bacağında bir adet krank mekaniz-
ması, pimlerden meydana gelen eklem noktaları 
ve bağlantı çubukları yer almaktadır. İlgili otomat 
modeli aracılığıyla köpeğin yürüyüş hareketleri-
nin sayısal ve görsel olarak optimizasyonu ger-
çekleştirilmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için 

19 Söz konusu kuvvet ve yükün dengelenmesini sağlayan, hareket kolu üzerindeki dayanak noktası.
20  Krzyzaniak, M. 2016. “Timbral Learning for Musical Robots”, https://repository.asu.edu/attachments/176479/content/Krzyzaniak_asu_0010E_16478.pdf.

 

 
Şekil 14. Yan Flütle Yirmi Farklı Ezgi Çalabilen Bir Otomat20 
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her bacaktaki pim ile belirlenmiş eklem noktasının konu-
mu tespit edilmekte ve böylece bacağın mekanik işleyişi 
iyileştirilmektedir.

3. Tekerlek veya Diskler

Otomatların bir zemin üzerinde itkiyle hareket ettirilme-
sinden faydalanılarak ilgili zemin üzerindeki ve içsel hare-
ketlerini devindirmek veya otomatlar bir zemin üzerinde 
hareket ediyormuş izlenimi yaratmak mümkündür. Me-
sela tekerlekler veya diskler kullanılarak böyle hareketler 
taklit edilebilmektedir. Bununla ilişkili bir örnek, bisikletçi 
taklidi yapan üç iskeleti ve onları takip eden bir köpeği 
sergileyen, altı adet tekerlek içeren bir otomat biçiminde 
Şekil 17’de sunulmaktadır. Şaft, dişli, kam, hareket kolu ve 
benzeri mekanizmalardan istifade edilerek burada, bisik-
letlere ait tekerlekler sanki zemin üzerinde ilerliyormuş 
izlenimi yaratılmaktadır.

 
Şekil 15. Sayısal ve Görsel Olarak Köpeğin Yürüyüşünün Optimizasyonu İçin Kullanılan Bir Otomat21

Şekil 16. Köpeğinkilere Benzer Hareketler 
Yapan Otomat Modeline Ait Bacakların, Krank 
Mekanizmalarının, Pimlerden Meydana Gelen 
Eklem Noktalarının, Bağlantı Elemanlarının ve Pim 
Yörüngelerinin Takibinin Gövdeden Ayrı Gösterimi23

21   Bharaj, G., Coros, S. et al. 2015. “Computational Design of Walking Automata”, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.700.4120&rep=rep1&type=pdf.
22 Smith, M. “Automata BoneShaker”, www.exploratorium.edu/tinkering/tinkerers/matt-smith, son erişim tarihi: 28.02.2019.

Şekil 17. Bisiklete Binen Altı Adet İskeleti ve Takipçi Köpeği Sergileyen Bir Otomat22

 

 

 

Krank

Eklem noktası

Bağlantı 
çubuğu

Hareket 
eğrisi
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4. Kamlar

Dönmekte olan bir şafttan çıkıntı yapan ve bir adet veya 
birden fazla sayıda tümsekten meydana gelen kamlar23, 24, 
dönüş hareketini takip eden bir aksam ile doğrusal hare-
ket etmesi amaçlanan bir otomata veya başka bir otomat 
mekanizmasına aktarmaktadır. Biçimsel olarak oldukça 
basit ya da karmaşık olmalarının yanı sıra farklı kombi-

nasyonlar hâlinde imal edilebilen kamlar, aynı zamanda 
bir dizi harekete dair bir nevi fiziksel belleği de temsil 
etmektedirler. Bununla ilişkili bir örnek olarak, silindirik 
bölümü üzerinde sırasıyla farklı boyut ve pozisyonlarda 
neredeyse binlerce ufak pim ve çıkıntı yerleştirilmiş olan 
bir org otomat modeli (Şekil 18) verilebilir. Bu otomat 
modeli, söz konusu silindir üzerindeki kamlar vasıtasıyla 
farklı melodileri hatırlayıp seslendirebilmektedir.

 
Şekil 18. Kircher’ın 1650 Yılında Musurgia Universalis Adlı Eserinde Yayımladığı 
Hayal Ürünü Hidrolik Org Tasarımı [4, 5]

   

 
Şekil 19. Güzel Bir El Yazısıyla Üç Şiir Yazabilen ve Çok Detaylı Dört Farklı Çizim Yapabilen Usta Yazar-Çizer 
Otomatı25

23 Kam modelleme konusuna dair temel bilgiler için bkz: Ranjan, R. 2018. “How to Model a Cam-Follower Mechanism”, www.comsol.com/blogs/how-to-model-a-cam-follower-
mechanism, son erişim tarihi: 28.02.2019

24 Kam mekanizmaları ile ilgili daha fazla bilgiye erişmek için ise lütfen takip eden linki inceleyiniz: Söylemez, E. “Kam Mekanizmaları”, http://ocw.metu.edu.tr/mod/resource/view.
php?id=1124, son erişim tarihi: 28.02.2019.

25 Kessler, J., Repetto, D. 2009. “Early multi-media and historical machines - The Draughtsman”, http://sites.music.columbia.edu/cmc/courses/sculpture/spring2009/jan23.html.
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Şekil 19 ise usta yazar-çizer bir otomatı göstermektedir. 
Philadelphia şehrindeki Franklin Enstitüsü’ne ait bilim 
müzesinde sergilenen bu otomat, güzel bir el yazısıyla 
yazı yazabilmekte ve çok detaylı çizimler yapabilmek-
tedir. Saat ve başka mekanizmaların yapımında ustalaş-
mış Maillardet tarafından pirinçten ve 1800 yılı civarında 
üretilmiştir. Bu, emsalleri arasında en kapsamlı hafızaya 
sahip otomattır. Dört farklı çizim ile ikisi Fransızca ve bir 
tanesi İngilizce toplam üç çeşit şiir yazabilmektedir. Sanat 
ve bilimin kesişim noktasında yer alan bu otomat, başı-
nı kağıda çevirip kaleminin pozisyonunu ayarlayarak çok 
detaylıca tasarlanmış yazılar ve çizimler üretebilmektedir. 
Yaratıcısı Maillardet, bunun dışında bir tane de Çince yazı 
yazabilen başka bir otomat yapmıştır. Hareket kolları ve 
çubuklardan oluşan karmaşık bir sistemden yararlanan 
otomatın hafızasını, içerisindeki kam mekanizmaları ya 
da pirinçten yapılmış diskler meydana getirmektedir. 
Kamlar kurmalı saat mekanizması ya da motoru tarafın-
dan döndürüldükçe, otomatın parmaklarının üç tanesi 
belirli bir düzene göre olmayan kam hareketlerini takip 
etmektedir. Otomatın ürettiği şiir ve çizimler Şekil 20’de 
sunulmaktadır.

5. Dişliler

Güç aktarımında kullanılan başka bir mekanizma olan 
dişlilerden, çoğunlukla da bir dizi konik dişliden, zor ha-
reket ettirilen mekanizmaların daha kolay hareket etti-
rilmesinde faydalanılabilmektedir. Bu mekanizmalar, bir 
devirde tamamlanan işin iki, dört veya daha fazla devir-
lerde tamamlanmasına ve dolayısıyla daha yavaş çalışan 
yeni bir mekanizma elde edilmesini sağlayabilmekte, 
ama diğer taraftan ise sarf edilecek kuvvetin azalmasına 
ve ilgili mekanizmanın daha düzgün işlemesine imkân 
sunmaktadırlar.

Dişli takımlarını kullanan, belirli bir karaktere sahip oto-
matın hareketlerinin modellenmesine, otomatın tasarı-
mına ve imaline yönelik bir mekanik tasarım sisteminin 
işleyişi Şekil 21’de görülmektedir. Altı aşamada ve interak-
tif bir şekilde çalışan bu sistemde birinci olarak karakter 
ve harekete geçirme noktalarının seçimi yapılmaktadır. 
Daha sonra, hareket eğrileri çizilmektedir. İlgili hareket 
eğrilerine uyan bir mekanizma sistem veritabanından 

 

 

 

 Şekil 20. Usta Yazar-Çizer Otomatının Yazabildiği Şiirler ve Yapabildiği Çizimler26

26 “Maillardet's Automaton”, www.fi.edu/history-resources/automaton, son erişim tarihi: 28.02.2019.
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seçilmekte ve iyileştirilmektedir. Bütün tahrik mekaniz-
maları düzenlendikten sonra ise dişli kutusu oluşturulup 
otomatın hareket noktaları yeniden konumlandırılarak 
bütün bileşenleri bir arada tutan destek yapısı yaratıl-
maktadır. En son olarak da söz konusu otomat üç boyutlu 
baskı yönteminden yararlanılarak basılmaktadır.

Sysphus’tan esinlenerek, ilk verilen örneğe benzer şekil-
de tasarlanıp üretilen başka bir otomat da Şekil 22’de su-
nulmaktadır. Söz konusu otomatın bacaklarında iki adet 
ve göğsünde de bir tane olmak üzere toplam üç tahrik 
mekanizması bulunmaktadır. Bunlar, farklı boyutlardaki 
dişlilere bağlıdır. Tasarımındaki basitliğe rağmen, bu oto-

matın meydana getirdiği hareketler akışkan ve izleyiciyi 
içine çeken bir doğaya sahiptir.

Atla çekilen, iki tekerlekli yarış/savaş arabası otomatı da 
dişlilerin kullanımıyla ilgili önemli bir örnek teşkil etmek-
tedir. Bu tür otomatların öncüllerinden bir tanesi Şekil 
23’te gösterilmektedir. MÖ 2600 civarına tarihlendirildiği 
ifade edilen ve üzerinde diferansiyel dişlilerin kullanıldığı, 
şekilde yer alan otomata bir adet mil ile bu milden dışarı 
doğru yatay olarak uzanan bir adet kol monte edilmiştir. 
Söz konusu kol her daim güney yönünü işaret etmekte-
dir. Dolayısıyla, bu ve benzeri otomatların manyetik pu-
sulaların var olmadığı zamanlarda çöllerde rota tespit 

Şekil 21. Dişli Kutularından Faydalanan ve İnteraktif Bir Şekilde İşletilebilen Altı Evreli Bir Otomat Tasarım Sistemi [6]: a) dişli kutusuyla 
birlikte bir karakter seçiminin yapılması; b) karakterin gerçekleştirmesi arzu edilen hareketlerin çizilen eğrilerle tanımlanması; c) çizilen 
hareket eğrisine en uygun mekanizmanın sisteme ait veritabanınından seçilip optimize edilmesi; d) bütün tahrik mekanizmalarını bir 
harekete geçirme elemanına bağlayan dişli takımlarının oluşturulması; e) karakterin dişli takımlarıyla hareketini sağlayan ve herhangi bir 
çakışma olmayacak şekilde destek yapısının üzerine yeniden konumlandırması; f ) Mekanik karakterin üç boyutlu baskısının yapılması.

 

 

 

 Şekil 22. Sysphus’u Taklit Eden Bir Otomat [6]
 

Şekil 23. Diferansiyel Dişlilerden 
Faydalanan İki Tekerlekli Yarış/Savaş 
Arabası Otomatı [1]
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etme amacı ile kullanıldığı belirtilmektedir. MÖ üçüncü 
yüzyıldan yirminci yüzyılın ortalarına kadar, yeniden icat 
edilmiş başka versiyonlarının imal edildiği dile getiril-
mektedir [1].

6. Makaralar

Sabit ve hareketli türleri olan makaralar27, en basit şekliyle 
tarif etmek gerekirse bir tür disk ve etrafında kendisiyle 
birlikte dönen bir adet kayış veya sicimden oluşan me-
kanizmalardır. Bir yükü kaldırmada, gücün iletilmesinde 
ya da bir çekme hareketine öncülük eden kuvvetin yö-
nünün değiştirilmesinde kullanılabilmektedirler. Makara 
mekanizmalarının da kullanımını kapsayan en ilgi çekici 

örneklerden bir tanesi, insan hareketlerini tanıyıp onla 
uyumlu bir biçimde hareket eden otomat örneğidir. Şe-
kil 24’te gösterilen bu tip bir otomat, soldaki resimde bir 
insan tarafından gerçekleştirilen kendo hareketlerini sağ 
tarafta kendisi taklit etmektedir. Osilasyon modülü olarak 
adlandırılan bir modül, makaralar (bkz Şekil 25) ve konik 
dişlilerden de faydalanmaktadır.

7. Yaylar

Sıkıştırma hareketinden faydalanan çok sayıda basit 
oyuncak ya da otomat, ilgili sıkıştırma mekanizması-
nın tatbik edilmesinden sonra yay mekanizmalarını eski 
hâline geri dönmek amacıyla kullanmaktadır. Genellikle 
de bir kam ve onu takip eden bir mekanizma bileşeni ara-
sındaki temasın sağlanmasında yaylar kullanılmaktadır28. 
Örneğin lastik bir şerit bir yay işlevi temin edecek şekilde 
bu amaçla kullanılabilmektedir.

Şekil 26’da yukarıda verilen basit tanım ve örneklerin öte-
sine geçen bir otomat gösterilmektedir. Bu otomat insan 
elini tutan bir ahtapot kolu imitasyonudur. Şekil hafızalı 
alaşımla yapılmış yaylar yapay kolun enine ve kablolar 
ise boyuna hareketini sağlayarak ahtapot kolundaki kas 
yapısını taklit etmektedirler. Su altında kısalma, uzama 
ve kıvrılma gibi hareketleri gerçekleştirebilmektedir. Her 
yöne kıvrılma, uzama, farklı seviyelerde kontrol edilebilir 
sertlik ve benzeri özellikleriyle sayısız serbestlik derecesi-
ne sahiptir.

 

 Şekil 24. İnsan Hareketlerini Tespit Edip Taklit Eden Bir Otomat [7]

Şekil 25. İnsan Hareketlerini Taklit Eden Otomatın Kullandığı Osilasyon Modülü ve Makara Mekanizması [7]

27 Makara ve kayış sisteminin imal edilmesiyle ilgili bkz: “Making Pulleys and Belts for Automata”, https://cabaret.co.uk/making-pulleys-and-belts-for-automata-dugs-tips-9, son erişim 
tarihi: 28.02.2019.

28  “Cam Followers for Automata”, https://cabaret.co.uk/cam-followers-for-automata-dugs-tips-16, son erişim tarihi: 23.02.2019.

Makaralar Osilasyon Modülü
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8. Çark-mandal mekanizmaları

Çark ve mandalın bir arada kullanılmasından meydana 
gelen mekanizmalar sadece bir yönde döngüsel hare-
kete imkân vermektedir ve çarkın her dönüş adımında 
mandal çark ağzına düşerek onun sürekli dönmesini en-
gellemekte, bir ölçüye göre kademe kademe ilerlemesini 
sağlamaktadır. Bunun gibi mekanizmaların bazılarında 
mandalın çarkla bağını sağlamak için bir yay kullanılabil-
mektedir. Bu mekanizmadan faydalanan bir otomat ör-
neği Şekil 27’de verilen Pascal’ın hesaplayıcı otomatında 
yer alan çark-mandal düzeneğidir. Burada ilgili düzenek, 
kullanıcı hesaplayıcıya girdi sağlarken çarkın saatin tersi 

 
Şekil 26. Yumuşak Doku Hareketlerini Taklit Eden, Yay ve 
Kablolardan Yapılmış Ahtapot Kolu Otomatı29 

29 Wihart, M. 2015. “The Architecture of Soft Machines”, PhD Thesis, http://discovery.ucl.ac.uk/1469447/4/Wihart_Michael%20Wihart%20thesis_redacted.pdf.
30 “Pascal’s Calculator”, http://old-www.cs.dartmouth.edu/~cs50/data/tse/wikipedia/wiki/Pascal%27s_calculator.html, son erişim tarihi: 26.02.2019.

 

 
Şekil 27. Pascal’ın Matematiksel Hesaplayıcı Otomatı30 

yönünde dönmesini engellemektedir. Her rakamın gös-
terge ekranında tam ortalanmış ve çok hassas bir şekilde 
konumlandırılması için kullanılmaktadır ve böylece bir 
sonra gelen matematiksel işlem için her basamak hazır-
lanmaktadır. Bu otomattan, matematiksel işlemlerde bir 
basamaktan diğerine taşıma işleminin yapılmasında da 
faydalanılmaktadır.

Sonuç: Tespitler

Ortaya çıkışlarına, zamanla üretimlerinde kullanılan 
malzemelere ve mekanizmalara bakıldığında otomatlar, 
canlıların tasarlanıp üretilen kaba imitasyonlarından ev-
rimsel olarak gittikçe daha da detaylı temsillerine varan 
imitasyonlarına gelişmiştir. Otomatların hareketleri ve 
davranışları, başta insan ya da yaratıcıları olmak üzere 
canlıların davranışlarına yakınsama eğilimindedir. Halk 
oyuncaklarından başlayarak ilerlemeye devam eden bu 
eğilimin, tersine mühendislik ve üç boyutlu yazıcılar gibi 
modern yöntem ve teknolojilerden de etkilenip hızlana-
rak devam edeceği öngörülmektedir.
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