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Kaynak Teknolojileri IX. Ulusal Kong-
resi ve Sergisi, kurumsallaşan ve gele-
nekselleşen özelliğiyle 20-21 Kasım 
2015 tarihleri arasında TMMOB Ma-
kina Mühendisleri Odası adına Anka-
ra Şube yürütücülüğünde TBB Litai 
Konukevi`nde gerçekleştirilmiştir.

Kongre boyunca, 10 oturumda 40 adet 
bildiri sunulmuştur. Ayrıca 3 adet eği-
tim semineri, 1 adet proje tanıtımı ve 
2 adet poster bildiri katılımcıların bil-
gisine sunulmuştur. Kongre boyunca 
düzenlenen sergiye sektörde ürün ve 
hizmet üreten 14 kuruluş katılmıştır. 
Kongremizi ve sergimizi 600‘ü aşkın 
mühendis, teknik eleman, sektör tem-
silcisi, öğretim görevlisi ve üniversite 
öğrencisi izlemiş ve ziyaret etmiştir.

Kongrede:

 Tahribatsız muayene,
	Kaynak teknolojileri uygulamala-

rında personel eğitimi,
	İmalat alanına özel kalite güvence 

yaklaşımlarıyla ilgili çalışmalar, 
	Sektördeki son teknolojik gelişme-

ler de katılımcılara sunumlarla akta-
rılmıştır.

Etkinlik boyunca yapılan tartışmalarda 
ortaya çıkan aşağıdaki sonuçların ka-

muoyunun bilgisine sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 Çelik imalat alanında faaliyet gös-
teren firmaların uyması gerekli 
tamir şartları ve önem teşkil eden 
konular ile ilgili pratik bilgiler pay-
laşılmıştır. Teknolojinin kullanımı, 
yaygınlaştırılması ve maliyetlere et-
kilerinin de irdelendiği sunumlarda, 
kalite, maliyet ve personel yetkinli-
ği konuları öne çıkmıştır.

 Kalite güvence/kontrol ve kaynak 
personelinin imalatın kalitesi aşa-
masında üzerine düşen görevlerin 
tanımlanması ve standart gerekleri 
dile getirilmiştir. Ayrıca kaynak ko-
ordinasyon personelinin görevlerine 
değinilerek kritik sektörlerde (enerji 
santralleri yapımı, boru hatları, nük-
leer, çelik yapılar, demiryolu vb.) 
operasyon risklerinin tanımlanması 
ve alınacak önlemlerin belirlenmesi 
hakkında bilgiler verilmiştir.

	Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
ve ulusal yeterlilik sistemi kapsa-
mında görev alanları, kurum he-
defleri ve görevleri hakkında bilgi 
verilmiştir. Çalışanlara yönelik 
hizmetler, teşvikler ve kolaylıklara 
değinildiği gibi, çalışma alanlarında 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusun-
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da yapılan çalışmalar ve yasal yaptı-
rımlara da yer verilmiştir. Katılımcı-
lardan, MYK kapsamında verilecek 
her türlü sertifikanın uluslararası 
tanınırlığı, denkliği, eğitim ve do-
kümantasyon gerekliliği konusunda 
yaşanan karışıklığın giderilerek ulu-
sal ve uluslararası ölçekte geçerli ve 
kolay anlaşılır bir sistemin sanayiye 
adapte edilmesi talebi gelmiştir. Ka-
tılımcıların ilgisini çeken en önemli 
konulardan biri de eğitim içeriğinin 
ve eğitmen kaynağının nasıl sağla-
nacağı hususu olmuştur.
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	Ülkemizin gündemine giren nükleer 
enerji ve santral kurulumu ile ilgili 
olarak, nükleer santral inşaasında 
kaynak prosesinin önemi, teknik 
ve idari yetkinliklerin belirlenme-
si, daha önce dünyada bu alanda 
yaşanan iyi ve kötü deneyimlerden 
oluşan bir incelemenin yapılması, 
Türkiye’nin teknik birikiminin ve 
personel yetkinliğinin bu kapsamda 
ihtiyaçları ne kadar karşılayabilece-
ği gibi önem arzeden konular tartı-
şılmıştır. Enerji açığının kapatılması 
için nükleer santral inşaasının başka 
bir tartışma konusu olduğu kabul 
edilmek kaydıyla; konunun tarafla-
rının (ilgili kamu kurum ve kuruluş-
ları, meslek odaları, üniversiteler ve 
ilgili sektörlerden uzmanlar) etkin-
lik sonrası bir araya gelerek çalış-
mayı devam ettirmeleri benimsen-
miştir. Bu çerçevede, bir tartışma 
forumu düzenlenmesi, bu çalışma-
nın çıktılarıyla güvenlik kültürünün 
oluşturulması, mesleki görevler, so-
rumluluklar, eğitim gerekleri, nük-
leer sektörüne yakın sektörlere ait 
nitelikli iş gücünden faydalanılma-
sı, standartlara göre personel belge-
lendirme, proje tasarımı ve süreçleri 
belirleme konularında ihtiyaçların 
saptanarak gerekli düzenlemelerin 
ve altyapının kurulması için adım 
atılması değerlendirilmiştir.

	Savunma sanayine yönelik kaynak 
uygulamaları, özel malzemelere yö-
nelik sanayi pratikleri ve uygulama 
örnekleri paylaşılmış; çalışma so-
nuçları maliyet, kalite ve verimlilik 
ekseninde katılımcılara sunulmuş-
tur.

	Otomotiv ve raylı taşıt imalatında 
kullanılan yapıştırma teknolojisinde 
firmaların belgelendirilmesi, bunun 
yanında, sorumlu, nitelikli yapıştır-
ma mühendislerinin/teknik persone-
lin eğitimi ve belgelendirilmesi ko-
nusunun gelecekte daha da önemli 
olacağı ifade edilmiştir.

	Uluslararası normlarda, ülkemizde 

en çok kullanılan Avrupa Standart-
ları ve ASME (Amerikan Makina 
Mühendisleri Odası) standartlarına 
yönelik kaynakçı/kaynak operatörü 
belgelendirilmesi, eğitimi ve taraf-
ların sorumlulukları ele alınmış, bel-
gelerin izlenebilirliği ve uluslararası 
tanınırlığının önemi vurgulanmıştır.

	Kaynak alanında yazılım desteğiy-
le bilgisayar ortamında imalat ma-
liyetlerinin azaltılması, kalitenin 
artırılmasının önemi, yazılım so-
nuçlarının pratik sonuçlar ile karşı-
laştırılması ile ortaya konulmuştur. 
Çekme, çarpılma, kaynak sonrası 
soğuma, kırılma, çapaklanma vb. 
etkilerin tasarım aşamasında kont-
rol altına alınabileceği belirtilerek, 
imalat öncesi maliyetlerin azaltıl-
ması ve olası hataların öngörülme-
sinin hedeflendiği vurgulanmıştır. 
Bu tür yazılımların kullanımının 
artacağı düşünülmektedir.

	Ülkemizde güçlenerek büyüyen 
sektörler arasında olan demiryolu 
inşaası, ray imalatlarında kayna-
ğın kullanımı, özel tahribatsız mu-
ayene uygulamaları, hafif ve ağır 
vagon imalatları, sanayimizde ya-
pılan imalatlardan örnekler, imalat 
uygulamalarının geliştirilmesi ve 
denenmesi konularında sektörde 
yaşanan gelişmeler katılımcılara ak-
tarılmıştır. Bu alanda gelecekte ni-
telikli personele ihtiyaç duyulacağı 
ve firmaların belgelendirilmesinin 
gerekeceği belirtilmiştir.

	Kamuyu ilgilendiren bir diğer husus 
olarak, canlı doğalgaz hatlarında 
bakım ve onarım yapacak persone-
lin belgelendirilme gereklilikleri ve 
tasarım aşamasında olası hataları 
ortadan kaldırmak için önlem alın-
ması, uygun bir kalite güvence sis-
teminin oluşturulması gereklilikleri 
katılımcılara aktarılmıştır.

	Çelik yapılarda “CE” markalama, 
Avrupa standartlarına uyum ve fir-
ma/personel belgelendirilmesine 

yönelik gereklilikler katılımcılara 
aktarılmıştır. Bu gereksinim ve uy-
gulamaların kullanımının gelecekte 
artarak devam edeceği ve yasalarla 
daha da zorlayıcı bir hal alacağı ön-
görülmektedir.

	Kaynak sektöründe tahribatsız ve 
tahribatlı muayene deney laboratu-
varlarının akreditasyon süreçleri ve 
kullanılan makinaların uygun şekil-
de kalibrasyon/doğrulanma süreçle-
rindeki aksaklıklar dile getirilmiş ve 
önemi vurgulanmıştır. Akreditasyon 
süreçlerinde bu hususların daha da 
önem kazanacağı vurgulanmıştır.

	Alaşımlı ve özel amaçlar için kul-
lanılan çeliklerin ileri kaynak yön-
temleri ile kaynağı, kaynak optimi-
zasyonu, kaynak edilebilirliğinin 
araştırılması ve servis ömrü boyun-
ca davranışları incelenmiş ve katı-
lımcıların bilgisine sunulmuştur.

	Konvansiyel olmayan kaynak yön-
temlerinin (sürtünme karıştırma, 
sürtünme kaynağı, lazer kaynağı, 
lazer kesim teknolojileri vb.) fark-
lı malzeme gruplarında uygulama 
örnekleri, optimizasyonu, kaynak 
edilebilirliği, mekanik yapılarının 
incelenmesi ve sonuçları tartışılarak 
katılımcılara sunulmuştur.

	Endüstriyel tesislerde ve kayna-
ğın kullanıldığı diğer alanlarda iş 
güvenliği risklerinin değerlendiril-
mesi, önlem alınması, izlenmesi, 
yönetilmesi konularında bilgiler ve 
yasal gereklilikler katılımcılara su-
nulmuştur. Ülkemizde işçi sağlığı 
ve güvenliği bilincinin öneminin ve 
yaptırımlarının gün geçtikçe artaca-
ğı anlaşılmaktadır.

	İş güvenliği açısından, basınçlı 
kaplar, kaldırma ve iletme araçları, 
asansörler vb. kamuyu ve sanayiyi 
ilgilendiren emniyet gereksinimle-
rini arttırmak için periyodik kont-
rollerde tahribatsız muayenelerin 
önemi ve kullanımının arttırılması 
gerekliliği kamuoyunun dikkatine 
sunulmuştur.


