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Meslek ve uzmanlık alanlarıyla 
ilgili gelişmeleri tartışmaya 
açmak, görüş ve önerilerini 

yetkililere iletmek, kamuoyunu bilgi-
lendirmek ve ilgili taraflarla birlikte 
çözüm önerileri üretmek, ülke gün-
demindeki meslek ve meslektaşlarını 
ilgilendiren tüm konularda meslektaş-
larının bilgi seviyelerini arttırmak ama-
cıyla çok sayıda etkinlik düzenleyen 
MMO, ilkini 1997 yılında gerçekleştir-
diği kaynak teknolojisi ulusal kongrele-
rinin bu yıl dokuzuncusunu düzenliyor.

KAYKON 2015’in ana teması ülkemi-
zin içinde bulunduğu endüstriyel ya-
pılanma süreci ve gelişim alanları göz 
önüne alınarak bu yıl üç başlık altında 
toplandı.  “Tahribatsız Muayene, Kay-
nak Teknolojileri Uygulamalarında Per-
sonel Eğitimi ve İmalat Alanına Özel 
Kalite Güvence Uygulamaları/Yakla-

şımları” olarak belirlenen ana temalar 
ışığında KAYKON 2015’te bu yıl,  yeni 
teknolojik gelişmelerin uygulamaya ge-
çirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan 
sorunlar ve olası çözüm önerilerinin 
ortaya konulduğu bir tartışma ortamı 
oluşturulması hedefleniyor. 

Ülkemiz sanayisinin gereksinim duy-
duğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, 
bilim ve teknolojide yaşanan gelişmele-
ri takip ederek bilgilerin güncellenmesi 
amacıyla birçok alanda eğitimler düzen-
leyen ve belgelendirme yapan MMO, 
KAYKON 2015 aracılığıyla, bilgiyi 
üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kul-
lanan ve geliştirilmesine yardımcı olan 
paydaşların aynı platformda buluşma-
sını sağlayarak, bu alanda yürütülen 
faaliyetlerde düzenleyici, yönlendirici 
konumunu güçlendirmeyi ve çalışma-
larını konunun tarafları ile paylaşmayı 
amaçlıyor.

20-21 Kasım 2015 tarihleri arasında 
Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Litai 
Konuk Evi’nde gerçekleştirilecek olan 
ve birçok üniversite tarafından destek-
lenen KAYKON 2015 kapsamında çok 
sayıda sektör temsilcisi firmanın katılı-
mıyla iki gün boyunca sürecek bir sergi 
de yapılacak.  

Kongrede bildiri sunmak isteyenler 
için bildiri özeti son gönderim tarihi 4 
Mayıs 2015 olarak belirlenmiştir. Gön-
derilen bildiri özetleri Değerlendirme 
Kurulu tarafından incelenecek ve de-
ğerlendirme sonucu 25 Mayıs 2015 
tarihine kadar bildiri sahiplerine iletile-
cektir. Sunumu kabul edilen bildirilerin 
aslının 28 Ağustos 2015 tarihine kadar 
sekretaryaya gönderilmesi gerekmekte-
dir.

KONGRE’NİN AMAÇ VE KAPSAMI
Malzeme üretim teknolojileri alanında-
ki gelişmeler arttıkça kaynak yöntemle-
rinin bütün yapı üzerindeki etkileri kri-
tik hale gelmektedir. Bu etkileri asgari 
ve kontrol edilebilir düzeye getirmek 
amacıyla birçok çalışma yapılarak son 
ürün kalitesinin arttırılması hedeflen-
mektedir. Bu sayede kaynak operasyon-
larının etkilerinin nitelden nicele doğru 
kaydırılması ve etkilerinin ölçülebilir 
hale gelmesi, sağlıklı bir imalatın orta-
ya çıkarılması için önemli ve gereklidir. 

Son yıllarda geliştirilen ve kullanıma su-
nulan yüksek kalite ve dayançtaki mal-
zemelerin endüstrideki kullanım oranı 
artmaktadır. Bu malzemelere imalat 
aşamasında uygulanan kaynak yöntem-
leri, tahribatsız muayene yöntemleri ve 
belirlenen kalite güvence gereklilikleri 
de bu gelişmelere paralel olarak daha da 
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hazırlıkları sürüyor.

önem arz etmektedir.  Tasarlanan, imal 
edilen ve kullanıma sunulan endüstriyel 
ürünlerin/yapıların sağlıklı bir biçim-
de amaçlarına hizmet etmesi için bahsi 
geçen uygulama ve yöntemlerin doğru 
kullanımı ve uygulayacak personelin 
eğitimi önemli bir gerekliliktir. 

Yukarıda ifade edilen gelişmelere para-
lel olarak kaynak teknolojisi alanında 
çalışacak nitelikli personel gereksinimi 
de artmıştır. MMO, bu alanda dünyada-
ki gelişmeleri izleyerek ülkemize ka-
zandırmak yolunda çalışmalar yapmayı 
hedeflemektedir. Bu kapsamda Oda-
mız, Kaynak Teknolojisi Kongreleri 
aracılığı ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye 
ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştiril-
mesine yardımcı olan paydaşların aynı 
platformda buluşmasını amaçlayarak 
alanda yürütülen faaliyetlerde düzenle-
yici, yönlendirici konumunu güçlendir-
me ve çalışmalarını konunun tarafları 
ile paylaşma amacındadır. 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda, 
ülkemizin içinde bulunduğu endüstriyel 
yapılanma süreci ve gelişim alanları göz 
önüne alınarak, etkinliğin ana temaları;

 Tahribatsız Muayene,

 Kaynak Teknolojileri Uygulamala-
rında Personel Eğitimi,

 İmalat Alanına Özel Kalite Güven-
ce Uygulamaları/Yaklaşımları

olarak belirlenmiş olup, konu özelinde, 
yeni teknolojik gelişmelerin uygula-
maya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, 
yaşanan sorunlar ve olası çözüm öne-
rilerinin ortaya konulduğu bir tartışma 
ortamı oluşturulması hedeflenmektedir. 

BİLDİRİ KONULARI

Tasarım
• Kaynak Teknolojisi alanında tasa-

rım uygulamaları
• Kaynaklı imalat takımlarının tasarı-

mı ve uygulama örnekleri

Malzeme/Kaynak Edilebilirlik/
Uygulama
• Yüksek Mukavemetli ve Paslanmaz 

Çeliklerde KaynakUygulamaları

• Demir dışı metallerde kaynak uy-
gulamaları

• Malzemelerin kaynak edilebilirlik-
leri ile ilgili gelişmeler, uygulama-
lar

• Su altı kaynağı uygulamaları
• Lazer ışın, Elektron Işınv.b. gele-

neksel olmayan kaynak yöntemleri 
ve uygulamaları

• Termal sprey kaplama yöntemleri 
ve uygulamaları

• Hadde Çelik, Dövme ve Döküm 
malzemelerde tamir kaynağı ve uy-
gulamaları

• Gemi imalatlarında kullanılan kay-
nak yöntemleri ve uygulamaları

• Boru hatlarında kaynak uygulama-
ları, Basınçlı kaplarda kaynak uy-
gulamaları

• Otomasyon, Robotik kaynak uygu-
lamaları

• Kaynak yöntemleri ile ilgili geliş-
meler yeni uygulamalar

Konvansiyonel Kaynak Harici Bir-
leştirme Teknolojileri 
• Seramikler ve kompozitlerde bir-

leştirme teknikleri ve yapıştırma
• Hibrit uygulamalar
• Sürtünme Karıştırma Kaynağı Uy-

gulamaları
• Diğer birleştirme teknikleri

Kesme Teknolojileri
• Farklı malzeme tipleri için malze-

me kesim teknolojileri

Kalite Kontrol, Tahribatlı ve Tahri-
batsız Muayene Uygulamaları
• Kaynaklı parçalarda tahribatlı mua-

yene uygulamaları
• Periyodik muayenede ve asansörle-

rin kontrollerinde tahribatsız mua-
yene uygulamaları

• Ekipmanların periyodik kontrolle-
rinde tahribatsız muayene uygula-
maları

• Kritik yük kaldırma ekipmanların-
da (zincir, mapa, halat vb.) tahribat-
sız muayene uygulamaları

• Kaynaklı yapılarda tahribatsız mu-
ayene uygulamaları

• Sektörelbazda tahribatsız muayene 
uygulamaları

Sektörel Uygulamalarda Kaynak 
Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene 
Uygulamaları
• Makina Mühendisleri Odası tara-

fından yapılan kontroller
• Endüstriyel ve barınma amaçlı çe-

lik yapılarda kaynak ve uygulama-
ları

• Kamu can ve mal güvenliğini etki-
leyen uygulamalar

• Ray kaynağı uygulamaları

Kalite Güvence, Belgelendirme ve 
Akreditasyon 
• Ülkemizde, Kaynak teknolojisi 

uygulamalarında, kalite güvence, 
ulusal ve/veya uluslararası belge-
lendirme ve akreditasyon

• ADR (Tehlikeli Maddelerin Taşın-
ması) kapsamında denetçi firmala-
rın ve imalatçının sorumlulukları, 
kaynaklı imalatın kalite güvencesi 
ve sertifikasyonu

• Kaynak sektöründe ulusal örgütlen-
me sorunu, uluslararası tanınırlık

• Tahribatsız muayene eğitimi veren 
kurumların akreditasyonu

• Tahribatsız muayenepersonelinin 
eğitimi, belgelendirilmesi ve belge 
yenilenmesi süreci

• Kontrol ve denetleme firmalarının 
denetimi, tanınırlığı ve akreditas-
yon süreci

• Denetleme firmalarının görev ve 
sorumlulukları

• Su altı kaynağı kaynakçı ve muaye-
ne personeli belgelendirme süreci

• Ray kaynağı ve imalat için istenen 
belgelendirme esasları

• Uluslararası kaynakçı vasıflandır-
ma, eğitim süreci ve belgelendiril-
mesi (EN, ASME)

• Kaynakçı belgelendirmede MYK 
standartlarının yeterliliği ve bu ko-
nudaki çözüm süreci

İş Güvenliği
• Kaynak teknolojisi ve tahribatsız 

muayene alanında işçi sağlığı ve iş 
güvenliği 

• Kaynak teknolojisi alanında özel-
leştirilmiş iş sağlığı ve güvenliği ■


