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Kongre

Kongre boyunca üç ayrı salonda 14 
oturumda 43 bildiri sunulurken,  

“Bakım ve Enerji” konulu açılış paneli 
ve bir kapanış forumu ile birlikte 5 adet 
kurs, 6 adet seminer gerçekleştirildi. 
Kongre süresince düzenlenen sergiye, 
sektörde ürün ve hizmet üreten 35 ku-
ruluş katıldı. 

Kongre’yi 170 kayıtlı delege olmak 
üzere 500’ü aşkın mühendis, teknik 
eleman ile üniversite öğrencisi izledi. 
Düzenlenen sergi 850 kişi tarafından 
ziyaret edildi.

Üç gün süren Kongre’nin açılış konuş-
maları MMO Kocaeli Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Nedim Kara, MMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 

Çakar, Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Sakarya Vali 
Yrd. Nurettin Yücel, Sakarya Üniversi-
tesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Mehmet Ali 
Yalçın tarafından yapıldı.

Yöneticiliğini MMO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptı-
ğı “Bakım ve Enerji” konulu panelde 
BRİSA AŞ Mühendislik Direktörü Bü-
lent Karaca, FORD OTOSAN Gölcük 
Fabrika Müdür Yardımcısı Cem Temel, 
TÜPRAŞ İşletme Güvenliği Müdürü 
Hasan Venedikoğlu, TÜRK PİRELLİ 
Lastikleri AŞ. Endüstri Direktörü Ay-
han Güven konuşmacı olarak yer aldı. 
Konuşmacılar işletmelerinde yapılan 

bakım  organizasyonları  ve  uygula-
malar hakkında bilgilendirme yaptılar. 
Ayrıca piyasa şartlarında bakım ko-
nusunda yetiştirilmiş personel  bulma 
konusunda sıkıntı çektiklerini  üniver-
sitelere bu konuda görev düştüğünü,   
mühendislerin teknik gelişimlerinin 
yanında kişisel iletişim yeteneklerini 
artırıcı eğitimlerin eğitim programları-
na ilave edilmesi gerektiğini belirttiler.

Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Ünal 
Özmural ve Hasan Yitim’in yönettiği 
Kapanış Forumu’nda “Bakım Mühen-
disliği” konuşuldu. Konuşmacılar ge-
nelde içeriğin ve fuar alanının geçmiş 
kongrelere göre daha iyi olduğunu an-
cak buna rağmen katılımın az olduğu-

VI.BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ 
VE SERGİSİ DÜZENLENDİ 
MMO Kocaeli Şubesi 
yürütücülüğünde 
düzenlenen VI. 
Bakım Teknolojileri 
Kongresi ve Sergisi 
30-31 Mayıs, 1 
Haziran 2013 
tarihlerinde Sakarya 
Üniversitesi Kültür ve 
Kongre Merkezinde 
gerçekleştirildi. 

na vurgu yaptılar. Gelecek dönemlerde 
yapılacak kongrelerde bununla ilgili 
önlemler alınması gerektiğini belirtti-
ler. Fuar alanına katılan firmalar ise ka-
tılımcı sayısının az olmasına rağmen  
niteliğinin yüksek olduğunu ve kong-
reden memnun ayrıldıklarını belirttiler.

MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Nedim KARA açılışta özetle 
şunları söyledi: 

Bir sistemin işlevini sürdürmesini, 
mümkün olan en yüksek verimle ça-
lışmasını sağlamak için gerekli düzelt-
meleri uygulamak amacıyla gerçek-
leştirilen hizmetlerin bütünü olarak 
tanımlanan bakım, sistemlerde ani arı-
zalar ortaya çıkmadan gerekli koruyucu 
faaliyetleri düşük maliyetlerle yürütme-
yi de kapsamaktadır. Günümüzde reka-
bet ortamı, işletmelerin eldeki varlıkla-
rını ekonomik biçimde korumasını ve 
devam ettirebilmesini zorunlu hâle ge-
tirmiştir. Sistemlerde oluşan arızalar ve 
aksaklıklar nedeniyle büyük can ve mal 
kayıplarıyla birlikte çevresel felaketler 
de oluşabilmektedir. İşletmelerin de-
vamlılığının sağlanması açısından ba-
kım artık büyük önem kazanmıştır. Bir 
kere daha yinelemek gerekirse; bu alan-
da eğitilerek belgelendirilmiş bakım 
mühendisi personele her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle, kongre süresince işletme-
lerde bakım, bakım ile işletmelerde 
sağlanacak enerji verimliliği ve işlet-

melerdeki bakım mühendisinin önemi-
ne özellikle vurgu yaparak, kongremi-
zin ana teması olan “Bakım ve Enerji” 
konusunu ele alıp tartışmak ve sonuçlar 
çıkarmak istemekteyiz.

Kalite ve verimlilik günümüzün tica-
ri ve endüstriyel süreçlerinde başarıya 
ulaşmanın anahtar sözcükleridir. Bir 
sistemin verimliliğinin sağlanması ve 
sürdürülebilirliğinin gerçekleştirilebil-
mesi için birçok Bakım Yönetim siste-
mi kullanılmaktadır.

Bakım Yönetim Sistemleri ise, güveni-
lirlik için tasarım, uygun kalite talimat-
larının oluşturulması ve hata verileri ile 
hata analizleri gibi birçok konuyu kap-
samaktadır. 

Kongremizde bakım güvenilirliği çatısı 
altında Bakım Yönetim Sistemleri, Ba-
kım Teknolojileri ve Uygulamaları, Ba-
kım Mühendisliği ve Bakımda maliyet 
analizleri de ele alınıp tartışılacaktır.

Kongremizin hazırlıkları, Oda Yönetim 
Kurulumuzun Şubemize verdiği sekre-
terya göreviyle birlikte yaklaşık 1 yılı 
aşkın süre önce başladı. Bu süreçte iki 
düzenleme kurulu, ikincisini danışman-
lar kurulu ile birlikte ve yirmi yürütme 
kurulu toplantısı gerçekleştirdik. Yine 
birçok akademisyen ve sektör temsilci-
leri ile ikili toplantılar yapılarak görüş-
leri alınmıştır.

Düzenleme Kurulumuzun kararıyla;  
VI.Bakım Teknolojileri Kongremizin 
ana temasını ifade ettiğim gibi “Bakım 
ve Enerji” olarak belirledik.

Kongremiz açılış konuşmalarıyla birlik-
te başlamış bulunmaktadır. Sergi açılı-
şımızın  arkasından “Bakım ve Enerji” 
panelimiz gerçekleşecektir. Kongremiz-
de, panel sonrası, bildirili sunum otu-
rumlarında 14 oturumda toplam 43 
sunum yapılacak, Kongre’nin genel bir 
değerlendirmesinin yapılacağı forum 
oturumu, 7 seminer ve 5 adet kursumuz 
yer alacaktır.

Özellikle önceki kongremizin hazırlık 
sürecinde başlayarak bir yandan çalış-
malarını yürüttüğümüz, bakım mühen-

disliği alanında çalışan veya çalışacak 
meslektaşlarımızın  eğitimine yönelik 
çabalar, Odamızın bakım mühendisi 
uzmanlık eğitimleri konusunda hayli 
yol almasını sağlamıştır. Önceki kong-
remizde de ifade ettiğimiz gibi, bu alana 
yönelik özellikle sanayimizin başkenti 
olan bölgemizdeki üniversitelerimizin 
ilgili bölümlerinde bakım mühendisli-
ğine yönelik seçmeli derslerin açılma-
sını gerekliliğinin vurgulamak isterim. 
Bu sürecin seçmeli derslerle başlayıp, 
yüksek lisans programı açılması ve hat-
ta bakım mühendisliği lisans programı-
nın oluşturulması doğrultusunda ilerle-
mesini savunmaktayız.

Bu manada yapılacak çalışmalarda üni-
versitelerimizle her daim dayanışma 
içerisinde olacağımızı ifade etmek is-
terim.

Ülkemizde, bugüne kadar birçok işlet-
mede bakım uygulamalarının göz ardı 
edildiği aşikardır. Hatta bu konuda ge-
rekli eğitim almamış, gerekli donanıma 
sahip olmayan kişilerden fayda bek-
lenmiştir. Oysa ki, bakım uygulamaları 
ilgili akademik eğitim görmüş personel 
tarafından sistematik olarak hayata ge-
çirilmesi, üretimle ilgili teknik ve eko-
nomik birçok kaybın önlenmesinde rol 
oynayacaktır. Ülke sanayisinin rekabet 
gücünün arttırılabilmesi için bakım po-
litikası ve bakım mühendisliği çalışma-
larını büyütmek, artırmak büyük önem 
taşımaktadır.

Bu nedenle bakım mühendisliğini ge-
leceğin mesleklerinden olarak ifade 
etmek yanlış olmayacaktır. Bakım mü-
hendisliğinin özellikle, hava-tren yolu 
taşıtları bakımı, otomotiv endüstrisinde 
bakım, enerji üretim sistemleri ve iş 
makinelerinde bakım konularında öne 
çıkacağını söylemek mümkündür.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
ÇAKAR ise özetle şunları söyledi:

59 yıl önce kurulan Odamız, çağdaş, 
demokratik, üreten, mühendislik bi-
limleri ve uygulamalarını geliştiren, 
sanayileşen, hakça paylaşan bir Tür-
kiye yaratılmasına katkıda bulunacak 
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çalışmalar yapmayı temel amaç olarak 
benimsemiştir. Örgütlü üyelik temelin-
de yürüttüğümüz çalışmalarda meslek 
alanlarımızın korunması, geliştirilmesi, 
bilimsel-teknik gerekliliklerin yerine 
getirilmesi,  kamu ve ilgili sektörlerle 
iletişimi sağlamaya yönelik platform-
lar oluşturuyor, oluşan görüşleri ilgili 
yerlere ulaştırmada takipçi bir tutum 
izliyoruz. 

Odamız diğer bütün uzmanlık alanları-
mızla ilgili dallarda olduğu gibi bakım 
teknolojilerine yönelik olarak da ge-
liştirici çalışmalarda bulunmayı temel 
görevlerimizden biri olarak görmekte, 
Bakım Teknolojileri Kongreleri de bu 
çerçevede, 10 yıldır gelenekselleşmiş 
olarak düzenlenmektedir. Alanında en 
kapsamlı, en nitelikli etkinlik olan bu 
kongre ile Odamız, sanayi ve hizmetler 
alanının görünmeyen bir yüzüne ışık 
tuttuğu için siz değerli akademisyen, 
meslektaş ve uzmanlarla birlikte haklı 
bir gururu paylaşmaktadır. 

Ülkemiz açısından makina ve üretim 
ara girdilerinde dışa bağımlılığın ve 
işletme maliyetlerinin arttığı, tekno-
lojideki gelişmelerin takibinin vazge-
çilmez olduğu, rekabetin uluslararası 
planda kızıştığı günümüzde, makina ve 
tesislerin; arızasız, sorunsuz, verimli, 
uzun ömürlü çalıştırabilmesi, doğru ve 
planlı bakım yaklaşımı ile mümkündür. 

Bilindiği üzere mühendislerin bir bö-

lümü, tesis ve işletmelerde “bakım 
mühendisi” olarak çalışmaktadır. Bir 
işletme veya sistemin güvenirliği, ba-
kım mühendisliği, “güvenirlik mühen-
disliği” gibi yeni terimlerle de tanımla-
nabilmektedir. 

Bu noktada “Bakım Mühendisliği” 
konusunda taraflarca ortak bir dil ge-
liştirilmesi ve eğitimin sürekliliği tar-
tışılmaması gereken konulardır. Bakım 
mühendisi ve her kademedeki bakım 
personeli, teknolojik gelişmeler göz 
önünde bulundurularak sürekli olarak 
eğitilmeli, mesleki gelişime önem ve-
rilmelidir. 

Bakım konusundaki çalışmaların kav-
ramsallaştırılması, etkinleştirilmesi, 
yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağ-
lanması ve uygulanması için gerekli 
mesleki eğitim faaliyetleri yerel ve 
merkezi yönetimlerce desteklenmelidir. 

Bu gereklilikten hareketle Odamız, tüm 
mesleki uygulama alanlarımızda ve 
makina mühendisliğinin temel fonksi-
yonlarından biri olan bakım alanında 
çalışacak üyelerimizin, alanlarında ye-
terli bilgi ve deneyime sahip olması ge-
rektiğini savunmaktadır. 

Odamız, lisans eğitiminin meslek içi ve 
hizmet içi eğitimlerle desteklenmesini 
ve yaşam boyu eğitimi zorunlu gör-
mektedir. 

Bu nedenle bakım teknolojileri alanın-
daki yayın eksikliğini giderecek birçok 
kitap yayımlıyor ve Meslek İçi Eğitim 
Merkezleri (MİEM) kanalıyla düzenle-
diğimiz seminer ve kurslarla üyelerimi-
zi bilgilendirmeye çalışıyoruz.   

Odamız bakım bilincinin işletmeler ve 
sanayide yerleşmesi, bakım ile işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği, bu Kongre’nin ana 
teması olan “bakım ve enerji,” enerji ta-
sarrufu ve işletme yönetimi gibi konular 
arasında bağ kurmak gerektiğine inan-
maktadır. Bizce bakım faktörü, yalnızca 
üretim açısından ele alınmamalı, bağlan-
tılı olduğu, bir sistemin verimliliği ve sü-
rekliliğinin sağlanması için bakım yöne-
tim sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi 

sağlığı, iş güvenliği, enerji verimliliği, 
çevre faktörleri açısından da önemsen-
melidir. Bakımlı bir tesiste iş kazaları 
minimum seviyede olacaktır. İş kaza-
ları ve iş cinayetlerinin arttığı, ölümlü 
iş kazalarında Avrupa`da ilk, dünyada 
üçüncü sırada bulunan ülkemizde bakım 
esprisinin ilgili bütün taraflar açısından 
önemsenmesi gerekmektedir. 

Kısaca, denetim mekanizması olmadan 
bakımsız bir makina veya sistemden 
dolayı gerçekleşen kazaların, can, mal 
ve iş kayıplarının önlenmesi mümkün 
değildir. Dolayısıyla bakımlı bir sistemi 
işletmek, insan ve kamu çıkarını gözet-
menin temel ilkelerinden biri olmalıdır. 

Dünyayı saran krizin ülkemize yansı-
maları ile Türkiye ekonomisinin yapısal 
sorunları, daha özelde imalat sanayi ve 
makina imalat sanayinin sorunları iç içe 
geçmiştir. Sanayi genelinde öz kaynak-
lardan çok ithal kaynaklar girdi olarak 
kullanılmaktadır. Küresel güçlerin da-
yattığı iş bölümü ile fason üretim ve ta-
şeronlaşma egemen kılınmıştır. Bugün 
kaynak tahsisinin iç ve dış piyasalar 
yoluyla sağlandığı bir model söz konu-
sudur. 

Sanayimizdeki hâkim yapının % 98 ile 
küçük ve orta boy işletme-KOBİ ölçe-
ğinde olduğu gözetildiğinde firmaların 
ayakta kalabilme mücadelesi sanayide-
ki tahribatla birlikte güçleşmekte, yeni 
bir stratejiyle olumlu bir yapılanma gi-
derek olanaksız hâle gelmektedir. 

Küreselleşme süreçlerinin artırdığı re-
kabet ortamı, işletmelerin korunmasını 
ve performanslarını devam ettirebilme-
sini zorunlu hâle getirmiştir. Sistem-
lerde oluşan arızalar ve aksaklıklar ne-
deniyle büyük mal ve can kayıplarıyla 
birlikte çevre felaketleri de oluşabil-
mektedir. İşletmelerin sürekliliğinin 
sağlanması açısından bakım büyük 
önem kazanmış olup, bu alanda eğitile-
rek belgelendirilmiş Bakım Mühendisi 
ve personeline her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gerek Odamız gerekse başka kuruluş-
larca yapılan araştırmalarda mühen-
dislik sanayilerinde gerileme olduğu, 

giderek artan ölçüde net ithalatçı ol-
maya yönelindiği sanayimizde nitelikli 
personel yetersizliği açığa çıkmakta ve 
bundan yakınılmaktadır. 

Öyle ki, Odamızın 2011 yılında güncel-
leyerek yayımladığı KOBİ`ler Üzerine 
adlı raporda,  yaratılan katma değerde 
ancak yüzde 25,5`lik bir paya sahip 
olan KOBİ niteliğindeki firmaların 
%80`inde mühendis istihdam edilmedi-
ği saptanmıştır. Geri kalan 31 bin 200 
işletmede 1, 27 bin işletmede 2 ile 5, 
orta ölçekli 3 bin 413 işletmede 5 ile 35 
mühendis istihdam edilmektedir. 

308 bin 400 işletmeyi kapsayan 
KOBİ`lerde, imalat sanayi genelinin 
yüzde 60`ını oluşturan 2,4 milyon ça-
lışan içinde 609 bin nitelikli işgücü 
bulunmaktadır. Mühendis istihdamı ise 
ancak 61 bin 650 işletmede ve 157 bin 
kişidir, yani işletme başına 2,5 mühen-
dis istihdam edilmektedir. 

Odamızın 2011 yılında güncelleyerek 
yayımladığı Makina İmalat Sanayi Sek-
tör Araştırması’na göre ise, bu sektörde 
mühendis istihdamı oldukça düşüktür, 
298 bin olan toplam istihdam içinde 
mühendis istihdamı 3 bin 306, oranı 
da yüzde 1,6`dır. Sektörde aksi olma-
sı gerekirken niteliksiz iş gücü oranı 
yüksektir ve yüzde 68,3`ü bulmaktadır. 
Dahası, bu sektördeki mühendislerin 
yüzde 40,7`si 1500 TL`ye kadar ücret 
almaktadır.  Bütünü itibarıyla bu du-
rum, mühendis yoğun bir sanayi için 
kabullenilecek bir tablo değildir. 

Bu koşullarda, AR-GE, inovasyon ve 
mühendisliğin yoğun olması gereken 
sanayide işletmeler yapısal ve güncel 
sorunların altından kalkamamakta, tek-
noloji–katma değer ilişkisi kurulama-
makta, geleceklerine yatırım yapmak-
tan yoksun kalmakta ve bu gerçekler 
bakım alanına dek uzayan yeni sorunlar 
türetmektedir. 

Tam da bu nedenlerle bakım mühendis-
liği ve bakım teknolojilerinin sanayiye 
yeterince uyarlanması giderek daha da 
güçleşmekte ancak aynı zamanda daha 
da yaşamsal bir öneme sahip olmakta-
dır. 

Yatırımlar artırılmalı, serbestleştirme-
özelleştirme uygulamalarıyla ithalat 
politikaları gözden geçirilmeli, yerli ya-
tırımcı özendirilmeli ve korunmalı, kat-
ma değeri yüksek ileri teknoloji isteyen 
alanlarda yapılacak yatırımlar destek-
lenmeli, devletin ekonomideki yönlen-
diriciliği artırılmalı, planlama yönelimi 
benimsenmelidir. 

Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli; 
yeniden yerli girdi oranını artıran, kredi 
mekanizmasını KOBİ`lere yönelik ola-
rak yaygınlaştıran, istihdamı ön plana 
çıkaran, bölgelere göre kapsamlı kal-
kınma planlı geliştiren bir strateji yü-
rürlüğe konulmalıdır. 

Eksenine insanlarının mutluluk ve re-
fahını, sosyal devlet anlayışını oturtan, 
öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve 
teknoloji politikalarına dayalı bir sana-
yileşme ve kalkınma planı uygulamaya 
konulmalıdır. 

Bakım alanında da, 

 Yalnızca arızaya müdahale etmek 
şeklinde anlaşılan Bakım Mühen-
disliği anlayışı terk edilmeli, mü-
hendis üretkenliği sağlanmalı, ön-
leyici faaliyetler sistematik nitelikli 
olmalıdır. 

  MMO, üniversiteler ve sanayi iş-
birliğiyle bakım ve bakım mühen-
disliğiyle ilgili bilgi gereksinimine, 
özellikle pratiğe yönelik yayınlar 
artırılmalıdır. 

 Üniversitelerin müfredatlarında ala-
nın pratik ihtiyaçlarını karşılayacak 
geçişler yapılmalıdır. 

  Bakım çalışmalarını maliyet unsuru 
olarak gören anlayış terk edilmeli, 
kuruluşlar güvenliğe ve üretime dair 
riskleri en aza indirgeyecek planlı 
ve kontrollü bakım politikaları ge-
liştirmelidir.

  “Bakım Mühendisliği Belgelendir-
mesi”ne yönelik çalışmalar sürdü-
rülmelidir. 

  Tüm makina ve cihazların bakım-
larının kayıt altında tutulduğu ve 
denetlendiği, bunun alanın ehli olan 
uzmanlarca yapılması gerektiği, İş 

Yasasına bağlı olarak çıkarılan tü-
zük ve yönetmeliklerde bu kontrol-
lerin “TMMOB`ye bağlı ilgili mes-
lek odalarınca yapılması” ibaresi 
mutlaka yer almalıdır. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met SOĞANCI ise özetle şunları söyledi: 

Makina Mühendisleri Odamızın düzen-
lediği Bakım Teknolojileri Kongresi`nde 
aranızda bulunmaktan büyük bir onur 
duyduğumu öncelikle belirtmek isterim. 

Birliğimiz, mesleki, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarını tem-
sil etmektedir. Onların hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak 
ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kül-
türel gelişmelerini sağlamak ve mesleki 
birikimlerini toplum yararına kullanma-
larının zeminini yaratmakla görevlidir. 
Bu anlayışla TMMOB meslek alanları 
üzerinden Türkiye gerçeklerini okumak 
ve toplumu bilgilendirmek, bu politika-
ların toplum yararına düzenlenmesi için 
öneriler geliştirmek ve bunların yaşama 
geçirilmesi için mücadele etmek zorun-
dadır. 

Elbette bu anlayış bizi zaman zaman 
siyasal iktidarlarla karşı karşıya getir-
mektedir. Son dönemde gündeme gelen 
meslek örgütümüze yönelik yeniden 
yapılandırma çalışmaları, örgütümüzü 
işlevsizleştirmeye yönelik yasal dü-
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zenlemeler de bunun bir göstergesidir. 
Ama bizim örgütümüz 60 yıla yakın bi-
rikimiyle bu saldırılara karşı duracak ve 
eğilmeyecek yeterliliktedir. Gündeme 
gelen TMMOB yasa değişikliğine karşı 
yürüttüğümüz mücadelede yanımızda 
olan, meşaleli yürüyüşlerimize, imza 
kampanyamıza katılan tüm arkadaş-
larıma buradan bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 

TMMOB ve bağlı odaları ülkemizde 
meslek alanlarıyla ilgili gelişen ya da 
gelişebilecek her türlü konuda görüş 
oluşturma, oluşan görüşleri geliştirme 
ve bunları kamuoyu ile paylaşma çalış-
malarını eleştirel olduğu kadar yeni açı-
lımlar sağlayacak şekilde sürdürmekte-
dir. TMMOB`nin iki yıllık bir çalışma 
döneminde odalarımızla birlikte 200`ü 
aşkın etkinlik düzenlenmektedir. Mes-
lek alanlarımız üzerine gerçekleştirdi-
ğimiz bu etkinliklerde sunulan bildiri-
lerle bilgi paylaşılmakta ve ulaşılabilir 
olmaktadır. Bizce paylaşılan bilgi de en 
değerli bilgi olmaktadır. 

Bugün de bu anlayışla oluşturduğumuz 
Bakım Teknolojileri Kongremizde bir 

aradayız. Görüşlerini bizlerle paylaş-
mak üzere bu etkinliğimize katılan her-
kese, sizlere çok teşekkür ediyorum.

Sevgili Oda Başkanımın konuyla ilgili 
sözlerinden hareketle şunları da söyle-
memiz gerekli diye düşünüyorum:

Bu Kongremiz birkaç açıdan önemlidir.

Öncelikle 6`ncı kere düzenleniyor 
olmasıyla “bakım” alanının da bir 
mühendislik alanı olduğunun bilin-
cini yaratmak konusunda önemli bir 
katkı koymuştur bu kongreler. 4`ünü 
Denizli`de, ikisini Kocaeli`de gerçek-
leştirdiğimiz kongrelerimizle “bakım 
mühendisliği” kavramı görünür hâle 
gelmiştir. Bu kongrelerimizde sektörel 
sorunların tespiti ve çözümü için ger-
çekçi öneriler ortaya konmuş, her iki 
yılda bir üretilen yeni bilgi ve tekno-
loji, aynı anda bir çatı altında buluştu-
rulmuştur. 

“Fiziki varlıkların mümkün olan en 
yüksek verimle işlevlerini sürdürmele-
rini sağlamak için gerekli düzeltmeleri 
ve geliştirmeleri uygulamak amacıyla 
gerçekleştirilen hizmetlerin bütünü” 

olarak tanımlanan bakım uygulama ve 
yönetimi, bu varlıkların arızi bakımları-
nı asgariye indirirken gerekli koruyucu 
ve önleyici faaliyetleri de optimum ma-
liyetlerle yürütmeyi hedefler. Bu sayede 
de can ve mal güvenliği ile çevreye yö-
nelik riskler azaltılırken, üretkenliğinin 
artırılmasına katkı sağlanır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tara-
fından açıklanan Türkiye`nin 2010 yılı 
Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) 
735 milyar dolarıdır. Bu rakamın % 1`i 
olan 7,4 milyar doların 2010 yılı içinde 
bakım faaliyetlerine harcandığı ifade 
edilmektedir. Bu, bakım faaliyetleri-
nin başlı başına bir ekonomik gerçek-
lik olduğunu göstermekte ve bakım 
mühendisliği ve yönetimi konularında 
ülkemizde yapılacak geliştirmelerin 
potansiyel getirilerinin hiç de azımsan-
mayacak bir ekonomik boyutta olduğu-
nu ortaya koymaktadır.

Ayrıca vurgulamak gerekir ki; sistem-
lerde oluşan arızalar ve aksaklıklar 
nedeniyle büyük mal ve can kayıpla-
rıyla birlikte çevre felaketleri de oluşa-
bilmektedir. İşletmelerin sürdürülebi-

lirliğinin sağlanması açısından 
bakım büyük önem kazanmış 
olup, bu alanda eğitilerek 
belgelendirilmiş olan bakım 
mühendisi ve personeline her 
zamankinden daha fazla ihti-
yaç duyulmaktadır. Bu nedenle 
kongrelerimizde işletmelerde 
bakım mühendisinin önemi ve 
yeri daha çok vurgulanmıştır, 
vurgulanacaktır.

VI Bakım Teknolojileri Kongresi ve 
Sergisi 30-31 Mayıs, 1 Haziran 2013 
tarihleri arasında Makina Mühendis-
leri Odası adına Kocaeli Şubemiz yü-
rütücülüğünde “Bakım ve Enerji” ana 
teması ile Sakarya Üniversitesi Kültür 
ve Kongre Merkezinde gerçekleştiril-
miştir.

Kongremiz 16 kurum ve kuruluş tara-
fından desteklenmiştir. Kongre boyunca 
üç ayrı salonda 14 oturumda 43 bildiri 
sunulmuş, “Bakım ve Enerji” konulu 
açılış paneli ve bir kapanış forumu ile 
birlikte 5 adet kurs, 7 adet seminer dü-
zenlenmiştir. Kongre süresince düzen-
lenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet 

üreten 35 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 
170 kayıtlı delege olmak üzere 500‘ü 
aşkın mühendis, teknik eleman ile üni-
versite öğrencisi izlemiş, sergi 850 kişi 
tarafından ziyaret edilmiştir.

“Fiziki varlıkların mümkün olan en 
yüksek verimle işlevlerini sürdürmele-
rini sağlamak için gerekli düzeltmeleri 
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ve geliştirmeleri uygulamak amacıyla 
gerçekleştirilen hizmetlerin bütünü” 
olarak tanımlanan bakım uygulama ve 
yönetimi, bu varlıkların arızi bakımla-
rını asgariye indirirken gerekli koruyu-
cu ve önleyici faaliyetleri de optimum 
maliyetlerle yürütmeyi hedefler. Bu sa-
yede can ve mal güvenliği ile çevreye 
yönelik riskler azaltılırken, üretkenliğin 
artırılmasına da katkı sağlanır.

Türkiye‘nin bakım faaliyetlerine har-
cadığı kaynağın Gayri Safi Yurt İçi 
Hâsılasının (GSYH) yaklaşık %1‘ini 
oluşturduğu dikkate alındığında bakı-
mın başlı başına bir ekonomik faaliyet 
olduğu Bakım Mühendisliği ve yöne-
timi konularında atılacak adımlar ve 
getirilerinin hiç de azımsanmayacak bir 
ekonomik boyut taşıdığı görülmüştür.

Günümüzde küreselleşmenin getirdi-
ği rekabet ortamı içinde sistemlerde 
oluşan arızalar ve aksaklıklar büyük 
mal ve can kayıplarıyla birlikte çevre 
felaketlerine de sebep olabilmektedir. 
İşletmelerin sürekliliğinin sağlanma-
sı ve kayıpların en aza indirilmesi ile 
çevre felaketlerinin önlenmesi açısın-
dan bakım büyük önem kazanmış olup, 
bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş 
Bakım Mühendisi ve personeline her 

zamankinden daha fazla ihtiyaç duyul-
maktadır.

Bakım faktörü, yalnızca üretim açısın-
dan ele alınmamalı, bağlantılı olduğu, 
bir sistemin verimliliği ve sürekliliğinin 
sağlanması için bakım yönetim sistem-
lerinin yürürlüğe girmesi, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği, enerji verimliliği ve çevre 
faktörleri açısından da önemsenmelidir.

Denetim mekanizması olmadan bakım-
sız bir makina veya sistemden dolayı 
oluşmuş sorunlar ile can, mal ve iş ka-
yıplarının önlenmesi mümkün değildir. 
Bir sistemi bakımını yaparak işletmek, 
insan ve kamu çıkarını gözetmenin te-
mel ilkelerinden biridir. 

Kongremiz “Bakım ve Enerji” kavram-
larını ve bilincini geliştirerek güvenli, 
ekonomik ve çevreye duyarlı bir çalış-
ma ortamının hazırlanmasını ve dola-
yısıyla ülke sanayisine katkı sağlamayı 
amaçlamıştır. 

Bakım Teknolojileri Kongresi ve Ser-
gisi kapsamında yapılan panel ve otu-
rumlarda sunulan bildiriler ile yapılan 
tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan 
aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyu-
na duyurulmasına karar verilmiştir.

1. Bakım Mühendislerinin esnek, ku-
ralsız ve stresli çalışma koşullarını 
ortadan kaldıracak düzenlemeler ya-
pılmalı, mesleki ve bilimsel sıkıntıları 
kadar önemli olan çalışma koşulları ve 
yaşamsal beklenti sorunlarına çözümler 
üretilmelidir.

2. Bakım çalışmalarını maliyet unsuru 
olarak gören anlayış terk edilmeli, ku-
rum/kuruluşlar, güvenliğe ve üretime 
dair riskleri en aza indirecek planlı ve 
kontrollü bakım politikaları geliştirme-
lidir.

3. Bakım faaliyetlerine yönelik sanayi, 
meslek örgütleri, bakanlık ve ilgili di-
ğer kurum/kuruluşlar ile üniversitelerin 
de içinde yer alacağı yapı tarafından 
Bakım ve Güvenirlik Yönetimi konu-
sunda Ulusal Plan oluşturulmalıdır.

4. “Yalnızca arızaya müdahale etmek” 

şeklinde anlaşılan bakım ve Bakım Mü-
hendisliği anlayışı terk edilmeli, mü-
hendis üretkenliğinin sağlanması için iş 
akış planlamasında önleyici faaliyetler 
bir sistematiğe oturtulmalıdır.

5. Makina Mühendisleri Odası bünye-
sindeki Bakım Mühendisliği ile ilgili 
eğitim, yayın ve belgelendirme faali-
yetleri için, Oda, endüstri ve akademi 
işbirliğiyle bir faaliyet planı oluştu-
rulmalıdır. Bu çerçevede Bakım Mü-
hendisliği Belgelendirmesi`ne yönelik 
çalışmalar en kısa sürede sonuçlandırıl-
malıdır.

6. Türkiye`deki endüstriyel işletmelerin 
çoğunluğunu KOBİ`ler oluşturmakta 
ve büyük bir kısmında da mühendis 
istihdamı mevcut değildir. Ayrıca bu 
işletmelerde etkin ve verimli bir bakım 
yönetim sistemi uygulaması bulunma-
maktadır. Yeni bir mevzuat düzenleme-
si ile bu işletmelerde mühendis istihda-
mını da içerecek bakım yönetim sistemi 
uygulamaları devreye sokulmalıdır.

7. Tüm makina ve cihazların bakımla-
rının kayıt altında tutulması, denetlen-
mesi ve bu faaliyetin bu alanın ehli olan 
uzmanlarca yapılması sağlanmalıdır. İş 
Yasası’na bağlı olarak çıkarılan ikin-
cil mevzuatta periyodik kontrollerin 
“TMMOB`ye bağlı ilgili meslek oda-
larınca yapılması” ibaresi mutlaka yer 
almalıdır.

8. Üniversitelerde “bakım yönetim sis-
temleri” konusunda lisansüstü eğitim 
programları oluşturulmalıdır. Bu prog-
ramlarda endüstride çalışan konunun 
uzmanlarından eğitimci olarak yararla-
nılmalıdır.

9. Bakım konusu üretim ve hizmetler 
sürecinin bütünü açısından bir sistema-
tiğe kavuşturulmalı, Enerji Verimliliği, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin, Çevre 
ile entegre bir faaliyet olduğu bilinci 
yaygınlaştırılmalı, aksi uygulamalar 
yaptırıma tabi olmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası


