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KIfi fiARTLARINDA MAK‹NA ÇALIfiTIRMA
So¤uklar›n yavafl yavafl gelmekte oldu¤u bu
günlerde, oldukça önem kazanan bir konu olmas› nedeniyle size burada “k›fl flartlar›nda makina
çal›flt›rma” tekniklerinden bahsedece¤im.
Anlatacaklar›m›n bir k›sm› kitaplarda bulabilece¤iniz konular olmakla beraber bir k›sm› da 26
y›ll›k mühendislik hayat›m›n son 3 senesinde
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› projesinin Lot A diye tabir edilen bölümünde makina
ikmal müdürü olarak görev yapt›¤›m sürece
yaflad›klar›m›n özetidir. Lot A bölümü boru hatt›n›n Gürcistan s›n›r›ndan Türkiye’ye girifl noktas›
olan Türkgözü-Posof’tan, Erzurum’un Pasinler
ilçesi yak›nlar›na kadar yaklafl›k 280 km lik zorlu
bir parkurdur . Bu parkurun yüksekli¤i zaman
zaman 2500 metrelere t›rman›rken ortalama hat
yüksekli¤i 1800 metrelerdedir. Bu bölge
Türkiye’nin en so¤uk ve en uzun k›fl günlerinin
yafland›¤› bölgedir.
Bu hat üzerinde çal›flacak olan yaklafl›k 1500
kalemden oluflan ekipman› k›fl flartlar›nda ayakta
tutmak aç›kças› ifle bafllarken planlanmam›fl,
özellikle bölge flartlar› düflünülerek k›fl›n en zorlu
oldu¤u 4 ay boyunca çal›flmama karar› al›nm›flt›.
Ancak Ankara’da geçen yaklafl›k 6 ayl›k haz›rl›k
döneminden sonra May›s 2003 te Kars’ a ilk konteynerleri koyup flantiye oluflturmaya bafllad›¤›m›z o aylarda bile gecelerin s›cakl›¤› gelecek
k›fl hakk›nda fikir vermeye bafllam›flt›. Aral›k ay›
geldi¤inde hala flantiye konaklama üniteleri
tamamlanamam›fl oldu¤undan Kars-Sar›kam›flPosof-Hanak ve Erzurum’da muhtelif otellere
yerleflilmifl flekilde çal›flma devam etmekteydi ve
sürpriz karar Botafl taraf›ndan aç›kland›. “K›fl›n
çal›fl›lacakt›…”
‹flte bu noktada
herfley alt üst oldu.
Çünkü makinalar›m›z, arabalar›m›z,
motorlar›m›z k›sacas› hiçbirfleyimiz
k›fl flartlar›na uygun durumda de¤ildi. Çok h›zl› bir flekilde tüm ekipman› k›fla
haz›rlamak gerekiyordu. Öncelik araçlardayd›.
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Çünkü insan tafl›yorlard› ve otelle flantiye aras›nda sabahlar› zor çal›flt›rmalar ve yolda kalmalar
bafllam›flt› bile.
fiimdi bu noktada biraz kitabi bilgilere dönelim. Nedir k›fl flartlar›n›n getirdi¤i zorluk? Tabiki
so¤uk..
Peki so¤uk makinalar›m›zda en çok neyi etkileyecektir?
a-) Aküyü
b-) Ya¤lar›
c-) Mazotu
d-) Motor so¤utma suyunu
e-) Hepsini
Cevap: e fl›kk› hepsini
Tek tek bakacak olursak
So¤uk artmaya bafllad›¤›nda akümüzün voltaj› ve performans› düflmeye bafllayacak dolay›s›yla zaten normalden uzun sürecek olan marfl
zamanlar›ndan dolay› daha çabuk bitecektir. O
halde so¤ukla mücadelede 1.önlem akü korunmal›d›r. Bunu nas›l yapabilirsiniz.Cam yünü takviyeli kutularla , akü alt›na yerlefltirilen ›s›t›c› padlerle, aküyü söküp s›cak bir ortamda muhafaza
ederek v.b gibi benzer yöntemlerle...
Ya¤lara gelince onlarla ilgili yap›lacak tek fley
çal›flma s›cakl›¤›na uygun daha ince ya¤lar›n kullan›m›d›r. Bunun d›fl›nda karter ›s›t›c›lar› kullan›larak ya¤›n s›cak tutulmas› da uygun flartlar var ise
mümkündür. Bu arada antifriz seçimi ve -40
derece santigrata uygun kar›fl›m kullanmak
gerekti¤ini söylememe gerek yok san›r›m..
Motorin… Bu iflin püf noktas›nda yatan ana
unsur…Motorin so¤u¤a verdi¤i tepkiyi bilirsek bu
iflin çözümü daha kolay olacakt›r. Motorin karekteristik özelli¤i so¤uk artt›kça özellikle dar kesitlerden geçerken içersinde bulunan parafinin
ayr›flmaya bafllamas›d›r. Ayr›flan parafin zaten
dar olan bir boruda bir valfte yada filtrede t›kanmaya yol açarak motora önceleri giden mazot
miktar›n› azaltarak motorun yüksek devirlere ç›kmas›n› engellemekte sonras›nda ise hatt› tamamen t›kayarak mazot ak›fl›n› kesmekte ve makinay› stop ettirmektedir. Bu ise olumsuz k›fl flartlar›nda insan hayat›n› tehdit edebilecek sonuçlara yol açabilmektedir. Mazotun so¤uk artt›kça
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ortaya ç›kan bu kötü özelli¤ini yok etmek mumkun mudur? Evet
Öncelikle mazot kalitesi ve içerdi¤i su oran› bu
noktada önem kazanmaktad›r. Mazotun büyük tanklarda dinlendirilmifl ve suyu al›nm›fl olmal›d›r. Ülkemizde son senelerde reklam›
yap›lmaya bafllanan -20 derece santigratlara
kadar donmayan mazotlar asl›nda mevcut mazotun belirli katk›larla parafinleflme derecesinin iyilefltirilmifl halleridir. E¤er bu tip bir mazota sahip
de¤ilseniz ufak araçlar için mazota ilave edilen
katk› maddeleri kullanmak mümkündür. Ancak
bunlar ekonomik olmad›¤›ndan ifl makinalar›nda
kullan›lmalar› düflünülemez. Bunun yerine
flantiyelerimizin ço¤unlu¤unda ifl makinalar›n›n
kulland›¤› mazota ana tankta veya da¤›t›m tankerleri içersinde %5 ila so¤uk artt›kça % 20 oran›nda kerosen ilavesi mazotun parafinleflme
derecesini iyilefltirmekle beraber, motor içersinde
problemlere yol aç›p açmayaca¤› konusu halen
tart›fl›lmaktad›r. Bu tip mazotlar› kullanmak -15
santigrat derecelere kadar netice verebilmekle
birlikte so¤ukla mücadelede tek bafl›na yeterli
de¤ildir. Mazotun parafinleflmesini engellemek
için yap›lacak en iyi ifllemlerden biri mazotu s›cak
tutmaktan geçmektedir. Bu makina cinsine göre
yeri de¤iflmekle birlikte ana mazot tank›n› , filtre
yuvas›n› yada mazot borular›n› ›s›tmak gereklili¤ini ortaya koymaktad›r. Bu ünitelerin ›s›t›lmalar›
ile ilgili yine makina cinslerine göre farkl› ürünler
mevcuttur.
Projede kullanmakta oldu¤umuz Nissan,
Ford ve Land Rover
araçlara filtre içi ›s›t›c›lar konduktan sonra yolda giderken mazot donma olaylar› sona erdi. Ancak daha a¤›r
flartlarda geceleri arazide b›rak›lan makinalarda
bu tip sistemler yeterli olmad›. ‹flin gere¤i biz bu
makinalar› geceleri mümkün oldu¤unca birbirine
yaklaflt›r›p sabaha kadar stop etmeyerek makinalar›n so¤umas›n› engellemeye çal›flt›k. Çünkü
arazi flartlar› rüzgar ve yükseklik etkisiyle ço¤u
zaman -35 derece santigratlara kadar ç›k›yordu.
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Bu flartlarda gece makinay› stop etmek ertesi
gün o makinan›n ö¤lene kadar çal›flt›r›lamamas›
demekti..ki bu da gece kendi kendine stop eden
baz› makinalar yüzünden s›kça yaflad›¤›m›z bir
olayd›r.
Bu flekilde stop eden bir makinay› asla kendi
aküsüyle çal›flt›rmaya u¤raflmay›n. Tamir bak›m
arac›n›zda s›cak tutulan bir bölmede muhafaza
en az 10-12 adet edilen akünüz, muhtelif makinalara ait marfl motorlar›, ve mazot filtreleri
bulunmal›d›r. Sabaha kadar rölantide çal›flan
makinalar›n ifle bafllamadan önce mutlaka mazot
filtrelerinin de¤ifltirilmesi gerekmektedir. Çünkü
rölantide çal›flan makinaya, yak›t gönderebilen
filtre; parafinleflmeden dolay› tam gazda motora
yeterli yak›t› gönderemez. K›fl›n sarfiyat› en fazla
artan kalemlerden biride mazot filtreleridir. Yine
en s›k yaflayaca¤›n›z ar›zalardan biride marfl
motoru ar›zalar›d›r.
K›fl flartlar›n› sürekli olarak yaflamakta olan
Kanada, Sibirya gibi ülkelerin so¤ukla mücadele
teknikleri asl›nda çok fazla ipucu vermektedir. Bu
bölgede çal›flan makinalar mutlaka özel mazot
kullanmaktad›r. Ayr›ca motor flanzuman ve tahrik
grubu yal›t›ml› saç levhalarla kapat›lm›fl ve iç
k›sm› ›s›tmak üzere benzin motorlu ›s›t›c› brülörler ve fanlarla makina çal›flt›r›lmadan 20 dakika
civar›nda makinan›n ana gövdesi ›s›t›lmakta ve
bu ifllem sonras› yine küçük bir benzinli motorla
ana motor marfl edilerek çal›flt›rma bafllamaktad›r.
Maalesef biz Bakü-Tiflis –Ceyhan Ham Petrol
Hatt› Projesinde sadece 1 adet bu tip makinaya
sahiptik.
Yine bu ülkelerde çal›flan ufak araçlar ise gece
boyu bir kablo ile 220 volt prizlere ba¤lanarak
muhtelif yerlerde konumlanm›fl olan ›s›t›c› padler
(mazot tank› alt›, akü alt› motor ya¤ karteri alt›)
veya blok suyu ›s›t›c›lar›na enerji vererek arac›n
ayn› zamanda aküsünü de sabaha kadar flarj
ederek sabah rahat çal›flmas›n› saglamaktad›r.
Biz bu sistemi kullanmakta oldu¤umuz araçlar
için blok suyu ›s›t›c›lar› ve akü flarj üniteleriyle
gerçeklefltirmeye çal›flt›k.
Ancak 220 volt al›nacak park yerindeki direklerin gecikmesi sebebiyle proje boyunca kullan›lamad›klar› da ayr› bir gercektir. Bunun yerine
motorlara zarar verece¤ini bile bile araçlar›nda
sabaha kadar çal›fl›r halde b›rak›lmalar› iflin aciliyeti nedeniyle bir mecburiyet haline gelsede uzun
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süreli düflük devirde motor çal›flt›rman›n maliyeti
bu projede bir de¤er teflkil etmiyordu.
Bu yaz›da her ne
kadar k›fl flartlar›nda
araç çal›flt›rmakla ilgili bir tak›m fleylerden bahsettiysem de
kendi güvenli¤imiz
içinde bir kaç fley söylemeden edemeyece¤im.
Özellikle -15 derece santigrata kadar olan
so¤ukla, -15 le -40 derece santigratlara kadar
olan so¤uk aras›nda ciddi fark oldu¤unu yaflayarak ö¤rendim. -15 ten sonra koruyucu giysi
olmadan 1 saat d›flar›da kalmak ölüm sebebiniz
olabilir. Bu nedenle so¤ukta çok iyi koruyan giysiler giymek gerekmektedir.
Botla bafllayan flapkan›zla tamamlanan bu
serinin s›k› olmayan üst
üste giyilebilen birden
fazla parçadan oluflmas›
gerekmektedir. Ayr›ca
ak›lda tutulmas› gereken en önemli fleylerden
biride -15 sonras› s›cakl›klarda ç›plak elle so¤uk
metal temaslar›ndan kaç›nmakt›r. Mesela alüminyum bir kap› kolu gibi.
Ayr›ca tüm metallerin ve plastiklerin so¤ukla
birlikte k›r›lganl›klar›n›n artt›¤›n› da ifl kazalar› aç›s›ndan göz ard› etmemek gerekmektedir.
Evet özetleyecek olursak k›fl›n a¤›r flartlar›nda makina çal›flt›rmak zorunda kal›rsan›z.
1. Mümkünse k›fl donan›m› olan araçlardan bir
makina park› oluflturun. E¤er böyle bir park
oluflturam›yorsan›z so¤uk ülkelerde ne tür
önlemler al›nd›¤›n› inceleyin. Yeniliklere aç›k
olun. ‹nternetin tüm olanaklar›ndan faydalan›n.
2. Bak›m› yap›lmam›fl, kompresyon oran› düflmüfl, yak›t sistemi iyi durumda olmayan makinalarla k›fl çal›flmas›na niyetlenmeyin. Bak›mlar›n›z› tamamlay›n mümkün oldu¤unca
yeni model makinelerle çal›flmaya bak›n.
3. Tüm araçlar ve makinalar için mazot filtre ve
marfl motoru stoklar›n›z› artt›r›n.
4. Tüm araçlar ve makinalara en az›ndan en s›k
parafin t›kanmas› yaflayaca¤› n › z dar kesitler
öncesine (filtre housingleri gibi) mazot ›s›t›c›lar›
takt›r›n.
5. Tamir bak›m arac›n›zda pür müzle r , ›s›t›c›lar,
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yedek marfl motorlar›,mazot filtrelerinin yan›s›ra mutlaka 10-12 adet geceden flarj› tamamlanm›fl ve s›cak ortamda muhafaza edilen
aküler ve yeterli kablo olsun.
6. Mümkünse k›fl flartlar› için özel üretilmifl
mazot kullan›n. Antifriz derecelerinizi yük s e ltin. Düflük ›s›da daha iyi performans verecek
ya¤lar seçin. Bknz ya¤katologlar› ve üretici
tavsiyeleri. Biz çal›flma flartlar›m›z› dikkate alarak Dizel Motorlarda SAE 10W kulland›k.
7. E¤er a¤›r k›fl flartlar›nda durmas› hayati tehlike
yaratacak bir üniteniz var ise (ana kamp jenaratörü gibi) ilk önce tüm tedbirlerinizi bu makinada yo¤unlaflt›r›n.
8. K›fl flartlar›n›n hiçbir hataya tolerans göstermeyece¤ini unutmay›n.
K›fl flartlar›nda tüm araç kullanan arkadafllara
tavsiyem lütfen hava iyiyken bir kez arac›n›za zincir ba¤lay›p sökün. Çünkü bu gerekti¤inde, yar›
belinize kadar karda yada bir tipinin f›rt›naya
dönüfltü¤ü ortamda o zinciri do¤ru takmak belki
de hayat›n›z› kurtaracakt›r. ‹lk kez zincir tak›fl›n›z
o zor flartlarda olmamal›.
Konuyla ilgili ürün detaylar›n› bulabilece¤iniz
web adresleri afla¤›dad›r.
Bu web sayfalar›n› incelemenizi öneriyorum.
Sevgilerimle
Tamer DEVEL‹O⁄LU
Makina Mühendisi
‹MMB Kurucu Üyesi
http://www.dieselproducts.com/proheat/
proheat.html
http://www.maesco.com/
products/racor/r_dfh_intro/r_dfh_intro.html
http://www.volvo.com/trucks/iran-market/
en-ir/trucks/accessories/climate/fuel_filter_
heater.htm
http://www.tempco.com/BODYPAGES/
Tempco3.html
http://www.watlow.com/products/heaters/
http://www.arctic-fox.com/sitepages/pid20.php
http://www.volvo.com/trucks/iran-market/
en-ir/trucks/accessories/climate/electrical_
engine_heater.htm
http://www.tractorpartsinc.com/
magnetic_block_heaters_269_ctg.htm
http://www.tractorpartsinc.com/tank_type_
heaters_270_ctg.htm
http://www.brevardbiodiesel.org/Elsbett/Heat.htm
http://www.arctic-fox.com/sitepages/pid13.
phpaku ›s›t›c›lar› aku padleri
http://www.reiffpreheat.com/Battery%20Heater.htm
http://www.autotrucktoys.com/chevy_hhr/
product1.aspx?SID=36&Product_ID=10010
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‹fi MAK‹NALARININ TESC‹L‹
‹LE ‹LG‹L‹ ESASLAR
‹fi MAK‹NALARININ TESC‹L‹
‹LE ‹LG‹L‹ ESASLAR
1. AMAÇ
Trafikte kayd› olmayan özel veya tüzel kiflilere ait ifl makinalar›n›n, 2918 say›l› Karayollar›
Trafik Kanununa göre tescilinin yap›lmas›;
seferberlik ve savafl hali haz›rl›kar› çal›flmalar›na
›fl›k tutmak, yurt savunmas› ile ilgili olarak, ülke
içinde mevcut ifl makinalar›n›n potansiyelinin
bilinmesi ve devaml› olarak izlenmesidir.
2. DAYANAK
1- 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu.
2- 18.7.1997 tarih ve 23053 mükerrer say›l›
Resmi Gazetede yay›nlanan Karayollar› Trafik
Yönetmeli¤i.
3- 8.11.1983 tarih ve 18215 say›l› Resmi
Gazetede yay›nlanan 4.11.1983 tarih ve 2941
say›l› Seferberlik ve Savfl Hali Kanuna göre,
16.7.1990 tarih ve 20576 say›l› Resmi Gazetede
yay›nlanan 24.5.1990 tarih ve 90/500 say›l›
Seferberlik ve Savafl Hali Tüzü¤ü.
4- Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret
Odalar› ve Ticaret Borsalar› Birli¤i ile Maliye
Bakanl›¤› aras›nda imzalanan 6.8.1995 tarihli
protokol.
3. TESC‹L‹N YAPILMASI ve
TESC‹L BELGES‹N‹N VER‹LMES‹
‹fl makinalar›n›n özel veya tüzel kiflilere ait
olanlardan, tar›m kesiminde kullan›lanlar›n
d›fl›nda kalan ve sanayi, bay›nd›rl›k ve di¤er
kesimlerde kullan›lanlar›n tescilleri, üyesi olduklar› ticaret, sanayi ve ticaret ve sanayi odalar›nca yap›l›r.
‹fl makinas› sahibi bulunup da hiçbir odaya
kay›tl› olmayan gerçek veya tüzel kifliler, bulunduklar› yerdeki ticaret odalar›, sanayi odalar›
veya ticaret ve sanayi odalar›na bildirimde bulunurlar ve ifl makinalar›n›n tescilini talep ederler.
Odalar, tescil belgesi verebilmeleri için, ilgili
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Mal Müdürlüklerine baflvurmak suretyle pul ve
k›ymetli ka¤›t sat›fl› için “De¤erli Ka¤›tlar Ruhsat
Tezkeresi” al›rlar.
Odalar, (Ek.1/a ve b)’de örne¤i verilen ‹fl
makinalar› tescil defterlerini (‹fl makinas› tescil
defteri ile Birlik ve ba¤l› odalarca tutlacak defter)
ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan bast›r›lan tescil
belgelerini TOBB’den al›rlar.
Odalar, “Birlik ve ba¤l› odalarca tutulacak
defter’e TOBB’den ald›klar› tescil belgelerinin
girifl kayd›n› yaparlar.
‹fl makinas› tescil belgesi almak isteyen özel
veya tüzel kfliler, (Ek.3) de belirtilen belgelerle
kay›tl› olduklar› odaya müracaat ederler.
Baflvuru sahibinin belgeleri tamamsa, tescili
yap›lacak makinaya ait bilgiler, ‹fl makinas› tescil defterine ifllenmek suretiyle tescil ifllemi gerçeklefltirilir ve tescil beldesi tanzim edilerek,
müracaat sahibine verilir.
4. TESC‹L PLAKA NUMARASI
Odalarca verilen ifl makinas› tescil belgesinde, arac›n tescil plaka numaras› gösterilir.
Ticaret ve sanayi odalar›n›n bulundu¤u illerde, tescil plaka numaralar›nda mükerrerli¤i
önlemek bak›m›ndan, tek say›l› plaka numaralar› sanayi odalar›nca, çift say›l› plaka
numaralar› ise, ticaret odalar›nca verilir.
‹fl makinas›n›n sahibi gerçek veya tüzel kifli,
Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inde gösterilen ve
(Ek 4)’de verilen ölçü ve esaslara uygun olarak
plaka takt›r›r. Makinada plaka tak›lacak yer
yoksa, plaka numaras› ayn› ölçülerde makinan›n uygun k›s›mlara beyaz zemin üzerine
siyah renkte boya ile yaz›larak resmedilir.
5. S‹C‹L F‹fiLER‹N‹N DÜZENLENMES‹
Odalar, (Ek 3/a)’da örne¤i verilen sicil fiflinin
bütün hanelerini eksiksiz olarak, mürekkepli
kalem, daktilo veya bilgisayala okunakl› bir
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flekilde doldururlar. Her bir sicil fifli yaln›zca bir
ifl makinas› için kullan›l›r.
‹fl makinas› türleri, gösterilmifltir.
‹fl makinas› sicil fifllerinin bir sureti odada
saklan›r. Bir sureti, tescili müteakip o ay›n
sonunda topluca olmak üzere, Milli Savunma
Bakanl›¤› Seferberlik Dairesi Baflkanl›¤›na,
üçüncü sureti de, ‹l Sivil Savunma Müdürlü¤ü’ne gönderilir.
6. KAYNAK SAYIM Ç‹ZELGELER‹N‹N
DÜZENLENMES‹
Odalar her y›l Ekim ay›nda ifl makinas› sicil
fifllerindeki bilgilere göre, üç nüsha olarak, “‹fl
makinalar› kaynak say›m çizelgesi” düzenleyerek, bir suretini Milli Savunma Bakanl›¤›
Seferberlik Dairesi Baflkanl›¤›’na bir suretini de
‹l Sivil Savunma Müdürlü¤ü’ne gönderirler.
Kalan üçüncü sureti de kendilerinde al›koyarlar.
‹fl makinalar› kaynak say›m çizelgesi bütün
haneleri, eksiksiz ve okunakl› olarak, mürekkepli kalem, daktilo veya bilgisayarla doldurulur.
Her bir sayfaya, sayfa numaras› verilir, görevliler
taraf›ndan imzalan›r, varsa mühür bas›l›r.
7. ‹fi MAK‹NALARININ EL
DE⁄‹fiT‹RMES‹ (DEVR‹)
Tescili yap›larak plaka numaras› al›nm›fl ifl
makinas›n›n herhangi bir nedenle el de¤ifltirmesi halinde, makinay› alanlar, afla¤›daki belgelerle birlikte odaya baflvururlar.
1234-

Dilekçe
Noter sat›fl nedeni
Eski tescil belgesi
Harç pulu veya belirlenen harç miktar›n›n
ödendi¤ini gösteren makbuz
5- Varsa sefer görev emri
Oda taraf›ndan, sat›fl› yap›lan makina için, ifl
makinalar› tescil defterine sahip de¤iflikli¤i ifllenir ve yeni sahibi ad›na tescili yap›larak, tescil
belgesi verilir. Arac›n tescil plaka numaras›
de¤ifltirilmez.
Bu de¤ifliklik Milli Savunma Bakanl›¤›,
Seferberlik Dairesi Baflkanl›¤›’na ve ve ‹l Sivil
Savunma Müdürlü¤ü’ne her ay›n sonunda sicil
fifli düzenlenerek bildirilir.
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8. ‹fi MAK‹NALARININ
TESC‹L‹N‹N BAfiKA ODA’YA NAKL‹
‹fl makinas›n›n tescilinin baflka odaya nakil
olmas› halinde, ifl makinas›n›n nakil oldu¤u yerdeki odaca, makina sahibinin odaya müracat›
üzerine, bu Esaslar’›n 3 ncü maddesine göre, ifl
makinas›n›n tescili yap›l›r ve tescil belgesi tanzim edilerek, müracat sahibine verilir. Önceki
oda taraf›dan verilen tescil belgesi ve tescil
plaka numaras› iptal ve imha edilir. Yeni tescili
yapan odaca, tescilin silinmesi için makinan›n
kay›tl› oldu¤u daha önceki tescili yapan odaya
en geç, 7 ifl günü içinde yaz›l› olarak bilgi verilir.
Bu durum, ay›n sonunda Milli Savunma
Bakanl›¤› Seferberlik Dairesi Baflkanl›¤›’na ve ‹l
Sivil Savunma Müdürlü¤ü’ne sicil fifli doldurularak bilgi verilir.
9. ‹fi MAK‹NALARININ HURDAYA
ÇIKARILMASI
Ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi
bir kaza, yanma, tahrip edilme vb. durumlardan
dolay› kullan›lamaz hale gelen ifl makinalar›,
muaneye tabi tutulmadan, araç sahiplerinin bir
ay içersinde odaya dilekçe ile müracat› üzerine
hurdaya ç›kart›l›r. Hurdaya ay›rma ifllemleri arac›n en son tescili oldu¤u yerde yap›l›r.
Odaca, bu durumdaki ifl makinalar› için
kay›tlar›na ve ilgililerin tescil belgelerine
“…………..tarihinde hurdaya ç›kar›lm›flt›r” damgas› bas›l›r ve bu durum, Milli Savunma
Bakanl›¤› Seferberlik Dairesi Baflkanl›¤›’na ve ‹l
Sivil Savunma Müdürlü¤ü’ne bildirilir. Hurdaya
ç›kar›lm›flt›r damgas› vurularak sahiplerine verilen tescil belgeleri, araçlar›n hurda olarak sat›fllar›nda sahiplik belgesi olarak kullan›l›r.
10. ‹fi MAK‹NALARININ SEFER GÖREV
EMR‹ VER‹LMES‹
Odalar, sefer görev emirlerinin kendilerine
ulaflmas›ndan sonra, en geç 60 gün içinde,
sefer görev emrini, araç sahiplerinin ikametgah
adreslerinde tebli¤ ederler. Kendisine tebligat
yap›lacak yükümlü adresinde bulunmaz veya
tebellü¤den imtina ederse, tebligat, 7201 say›l›
Tebligat Kanunu’nun 21 inci maddesine göre
yap›l›r. Buna göre, tebli¤ memuru, sefer görev
emrini, o yerin muhtar veyahut ihtiyar heyeti
azas›ndan birine veyahut zab›ta amir ve memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm
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edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binan›n kap›s›na yap›flt›rmakla
beraber adreste bulunmama halinde tebli¤ olunacak flahsa keyfiyetin haber verilmesini de
mümkün oldukça en yak›n komfl›lardan birine,
varsa yönetici veya kap›c›ya bildirir. ‹hbarnamenin kap›ya yap›flt›r›ld›¤› tarih tebli¤ tarihi say›l›r. Tescil defteri, tescil belgesi ve sicil fifline
SEFER GÖREV EMR‹ VER‹LM‹fiT‹R ibaresi
yaz›l›r.
Valilikten odaya dört nüsha olarak tebli¤ edilen sefer görev emrinin bir nüshas›, ifl makinalar›n›n devaml› üzerinde bulundurulmak üzere, ifl
makinas› sahibine ve/veya flirket sahibine verilir.
Tebli¤ ifllemi tamamlanan sefer görev emrinin
kalan üç nüshas› ‹se ‹l Sivil Savunma
Müdürlü¤üne gönderilir.
11. SEFER GÖREVL‹ ARAÇLARIN
SATILMASI VEYA SAH‹P DE⁄‹fiT‹RMES‹
Sefer görev emri ifl makinalar›n›n sat›lmas›
veya her ne sebeple olursa olsun, sahip de¤ifltirmesi halinde; oda taraf›ndan, sefer görev emri, ifl
makinas›n›n yeni sahibine imza karfl›l›¤› tebli¤
edilir, ayr›ca yeni sahibe tebli¤i edilmifl olan,
sefer görev emrinin iki adet fotokopisi, ‹l Sivil
Savunma Müdürlü¤ü’ne gönderilir.
12. SEFER GÖREV EM‹RLER‹N‹N
GER‹ ALINMASI
Sefer görevi kald›r›lacak ifl makinas›n›n
sahiplarine, makinan›n sefer görev emrinin kald›r›ld›¤›, oda taraf›ndan otuz gün içinde tebli¤
edilir ve sefer görevinin kald›r›ld›¤› makinan›n

tescilbelgesine yaz›l›r. Oda geri al›nan sefer
görev emrini ‹l Sivil Savunma Müdürlü¤ü’ne
gönderir.
13. YÜRÜRLÜK
Bu Esaslar, TOBB Yönetim Kurulu’nun
16.6.1999 tarihli ve 16 say›l› karar› ile yürürlü¤e
konulmufltur.
14. UYGULAMA
Bu Esaslar›, TOBB Yönetim Kurulu uygular.
ODA’CA ‹fi MAK‹NALARININ TESC‹L
ED‹LMES‹ ‹Ç‹N ‹STENEN BELGELER
1- Odaya hitaben yaz›lm›fl ve ifl makinas›n›n
tescilini talep eden dilekçe.
2- ‹fl makinas›n›n sahiplik belgesi.
a- Fatura (ifl makinas› ithal edilmifl ise faturaya ek olarak gümrük girifl beyannamesi ve
gümrük vergisinin ödendi¤ine dair makbuz)
b- Noter satifl senedi.
c- Veraset ilam› veya mahkemeden al›n›cak sahiplik belgesi.
(a,b ve c’de belirtilen belgelerden herhangi
birinin asl› veya noter tasdikli sureti verilecektir.)
Makina üzerinde tadilat yap›lm›fl ise, bu tadilat› yapan firman›n faturas› ile firmaca haz›rlanm›fl ve il sanayi ve ticaret müdürlüklerince
onaylanm›fl tadilat projesi getirilecek.
3- Teknik belge.
Varsa makinaya ait teknik belge getirilir.
Teknik belge yoksa afla¤›da belirtilen belgeler eksiksiz olarak yaz›l›p, firma veya kifli
taraf›ndan kaflesi bas›l›r ve imzalan›r.

TEKN‹K BELGE
Arac›n Cinsi
Markas›
Modeli
Tipi
Net A¤›rl›¤›
fiasi Numaras›
Motor Numaras›
Motor Gücü

:
:
:
:
:
:
:
:

SAH‹B‹ ADI ve SOYADI
KAfiE-‹MZA

Yak›t Cinsi
:
Mekanik-Hidrolik Pnömatik-Halatl›:
Verim Kapasitesi :
Tekerlek Adedi
:
Lastik Tekerlekli veya Paletli :
Lastik veya Palet Ebad›
:
Ekipmanlar›
:
Di¤er Özellikleri
:
KONU ‹LE ‹LG‹L‹ ODA’CA
GÖREVLEND‹R‹LEN B‹L‹RK‹fi‹N‹N
ADI ve SOYADI
KAfiE-‹MZA

Önemli Not : Bu yaz›da sözü edilen ekler için www.tobb.org.tr
adresinden hizmetlerimiz linkinden ifl makinalar› tescili sayfas›ndan bak›labilir.

Derleyen: Duran KARÇAY
Makina Mühendisi
Kaynak: www.tobb.org.tr
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‹fi MAK‹NALARI ELEKTR‹⁄‹
(15. say›dan devam)

ARIZA ARAfiTIRMASI
Bir elektriki sistemde ar›za araflt›rmas› yap›l›rken, devre flemas› ile birlikte bir gerilim (voltaj)
test veya ölçme cihaz› kullan›l›r, (Makinan›n
elektriki sistemi 24 volt'tur.)
Pratik usul: Arzu edilen fonksiyonu göstermeyen k›s›mdan itibaren ar›za araflt›rmas›na
bafllanmal›d›r.
Çal›flma fonksiyonlar›n› motorlar, alternatörler, solenoid valfler, lambalar v.s, teflkil eder.
Mandallar, röleler, bas›nç flalterleri (switch)
de bu çal›flma fonksiyonlar›n› kontrol ederler.
Afla¤›da bir ar›za araflt›r›lmas› iflleminin gerçeklefltirilmesini gösteren bir örnek verilmifltir.
Görülen ar›za: RH 30-C ekscavatör'e ait
motor ›s›tma (cold starter) sistemi çal›flm›yor.
ARIZA BULMA ‹fiLEM‹
1. Elemanlar›n çal›flt›klar› yer listeden bulunur. (resim 1)

ISITICI S‹STEM bir soleneid valf ile çal›flmaktad›r. Solenoid valfler “Y” harfi ile kodlanm›flt›r.
Is›t›c› sistemin solenoid valfi Y1 olarak gösterilmektedir.
Y1’in hizas›ndan valfin makina üzerinde
bulundu¤u yeri ve devre flemas›ndaki ak›m hatt›
okunur.
(Location) Yer : Motor (Engine)
(Current path) ak›m hatt›: 112
‹laveten valfin yeri sayfa 6 resim l deki yerlefltirme plan›ndan belirlenebilir.
2. ‹kinci ifllem devre flemas› ve tablonun
(figür 1’de) kullan›larak sistemin nas›l çal›flt›¤›n›
belirlenmesidir. S6 dü¤mesi kullan›larak, K6
rölesi aktive edinmektedir. (hava s›cakl›¤› 25°C
den düflük oldu¤unda – aksi takdirde S18 termik hisedici aç›k olacakt›r.)
Rölenin kapanmas› ila Y1 solenoidinin devresi tamamlan›rki, valf aç›larak motor ›s›tma s›v›s›n› motor emme manifolduna püskürtür.

Fig. 1
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Fig. 2
3. Gerilim testinin tatbiki: Ba¤lant› tablolar› – terminal uçlar›, soket ba¤lant›lar› (örnek sayfa 18,
resim) ba¤lant› tablosu terminal ucu x6 gerilimin ölçülece¤i yerleri gösterir.
Takip edilen usul afla¤›daki gibidir.
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KARAR
Ar›za araflt›rmas›na do¤ru karar verebilmek
için, birbirini takip eden k›s›mlar aras›nda
afla¤›daki ifllemler yap›lmal›d›r.
1. Ar›zan›n mahiyeti belirlenmelidir.
2. Devre flemas› ve sembol tablosu kullan›larak
çal›flan esas elemanlar ve fonksiyonlar› belirlenmelidir.
3. Ba¤lant› tablolar›ndan belirlenen noktalar
aras›nda gerilim ölçmeleri yap›lmal›d›r.
4. Gerilim ölçmelerinin ve kontrollerinin neticelerini kullan›larak evet veya hay›r kararlar›
verilir. Al›nan her karar daha ileriki yap›lacak
ifllem için esas teflkil edecektir. Her bir netice “ar›zan›n yerini” veya “ölçme yap›lmas›
gereken di¤er nokta” hakk›nda bilgi verecektir.
5. Ar›zan›n giderilmesi.
EXTRACT FROM DIN 40 700, 40 703, 40 708,
40 711, 40 712, 40 713, 40 714, 40 715, 40 716,
40 717
Yukar›da belirtilen no’lu DIN normlar›ndan
al›nan semboller.
Do¤ru ak›m (D.C)
Alternatif ak›m (A.C)
3 fazl› alternatif ak›m›
(Genel) Toprak
Farkl› kal›nl›klardaki kablolar
S›f›r gerilim, N (daha önceleri Mp)
Koruyucu ba¤lant›, PE (önceleri SL)
Komple grup
Hareket edebilen, serbest ç›kart›lan
kablo ucu (Serbest elle çizilen çizgi)
Devre flemalar›nda toplu kablo gösterilifli. S›ralama tercihe ba¤l›d›r.
Kablolar kodland›r›lmal›d›r.
Ba¤lant›s›z kesiflen kablolar
Ba¤lant›l› birleflme ve kesiflme
Esas ba¤lant› (Dolu nokta)
Tali ba¤lant›, Genel (terminal veya fifli)
Erkek uç
Difli uç

‹ki hatl› – Üç durumlu kontak
Mekanik çal›flt›rma ba¤lant›s›
‹ste¤e ba¤l› çal›flt›rma, genelde elle
tahrik
Kilit (Detent)
Kavraflma pozisyonlar› gösterilen kilit
Örnek: Elle çal›flt›r›lan kilitli anahtar
(Devre kapatma)
Numaralar ile kodlama. Esas pozisyon
0 ile gösterilmifltir.
Çal›flt›rma anahtarlar›nda
Elle hareket verme: çekerek, iterek.
Elle hareket verme: döndererek,
e¤erek
Ayakla hareket verme
Ç›kart›labilir, elle hareket verme
örnek : kontak anahtarlar›
Bas›nç flalterleri (Bas›nçla hareket
verme)
S›cakl›k (Termik) flalterleri
Dolayl› hareket verici anahtar
örnek: s›n›rlama (limiter)
Çok uçlu fifl ba¤lant›s›
Terminal grubu (Terminal uçlar›,
kutular›) esas ve tali ba¤lant›l›
Kay›c› kontak
Ana elamanlar Genelde aküler, çok
gözlü aküler
Genel sigortalar
Afl›r›c› gerilim önleyici (Paratöner)
Devre kapay›c› anahtar
Devre a ç › c › anahtar
Devre de¤ifltirici anahtar

Erkek ve difli uçlu fifl ba¤lant›s›
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Örnek: Elektriklenme kilidi (kilitlet 0
ve 1 pozisyonunda)

Endüksiyon bobini, (genel), (yükseltici, indirici)
Magnetik çekirdekli endüksiyon
bobini (indirici çekirdekli – yükseltici çekirdekli)

Elektro-magnetik hareket örnek:
Endük-siyon bobinleri

Transformatör, Aktar›c›, Konvektör
(de¤ifltirici)

Örnek: Aç›c› ve kapat›c› kontakl›
kontakl› röle

Sincap kafesli üç fazl› motor

Termik sigorta (otamatik devre
kesici)

Direnç (Resitans) genel gösterilifli,
keza ›s›t›c› buji ve ›s›tma direnci
Ayarlanabilir direnç örnek : potansiyometre
Genel kapasitör (kondansatör)
Elektrotik kapasitör (kondansatör)
Ayd›nlatma lambas›
2 Filamentli ayd›nlatma lambas›
örnek: Bilux
V : Voltmetre (Gerilim ölçme)
A : Ampermetre (Ak›m ölçme)
: Ohmetre (Direnç ölçme)
W : Waatmetre (Güç ölçme)
Do¤ru ak›m üretici (genel gösterilifl)

Toprak ba¤lant›l› kaplama
Diyot (akim eflkenar üçgeni uç
noktas›na do¤rudur)
Z diyodu
Tristör
Ifl›k yay›c› diyot (LED)
PNP Transistörü
E Yay›c› (neflredici)
C Toplay›c›
B Kontrol ba¤lantas›

(Emitter)
(Collektor)
(Basis)

Npn Transistör
Fototarnsistör (Foto sel-›fl›¤a hassas)
S›cakl›¤a ba¤l› direnç

Alternatif ak›m üretici (genel gösterilifl)

Gerilime ba¤l› direnç örnek NTC

Üç fazl› do¤rultuculu üreteç

Elektronik amplifikatör (Eloktronik
güçlendirici)

Motor- Marfl motoru (otomotiv)
Motor tahrikli cam silece¤i
Alternatif ak›m motoru

‹fllem güçlendiricisi (Operat›on
amplifler)
(Güçlendirme E1 ve E2 gerilimleri
aras›nda yap›l›r)
Do¤ru ak›m de¤ifltiricisi (konverter)

Solenoid valf
‹kaz kornas› (Signal horn)
Elektrikli fan
Sesli ikaz (Zil)
Saat kaydedici
Elektrikli saat
Ateflleme örnek: buji
Toprak (Genel)
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Gerilim de¤ifltiricisi (24’den 15
volt’a)
Yol verici (initiatör)
Optik kavray›c› (optic coupler)
Hareket yönlerinin gösterilifli
Do¤rusal hareket yönü örnek sa¤a
Do¤rusal hareket her iki yöne
Dairesel hareket örnek sola
Dairesel hareket her iki yöne
Derleyen: Mustafa S‹LPAGAR
Mak. Yüksek Müh.
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LNG TES‹SLER‹N‹N
‹fiLET‹LMES‹ TAL‹MATLARI
• LNG Nedir?
‹ngilizce s›v›laflt›r›lm›fl do¤algaz anlam›na
gelen “Liquefied Natural Gas” kelimelerinin
baflharflerinden k›salt›larak oluflturulan LNG
yaklafl›k 0.46 gr/cm3yo¤unlu¤a sahiptir. LNG
do¤al haliyle kokusuz, renksiz, korozif olmayan
ve zehirleyici bir özelli¤i bulunmayan bir s›v›d›r.
Buharlaflt›r›ld›ktan sonra kolayca farkedilmesiiçin içerisine kokuland›r›c›lar eklenerek kullan›ma
sunulur. Hava ile kar›flt›r›ld›¤›nda yanma limitleri
hacimce %5 ile %15 aras›ndad›r. S›v› halde
depolama s›cakl›¤› -1620°C’dir. ‹çeri¤inde
%90-95 oran›nda metan (CH4), kalan k›s›mlar›nda etan (C2H6), propan (C3H8) ve di¤er gazlar (N2, O2, CO2vb.) bulunur. LNG kreyojenik
flartlarda depo edilir ve iletilir. LNG depo ve iletim tesisleri mutlak suretle kreyojenik flartlara
uygun olmal›d›r. Depolama bas›nçlar› 0 ile 5 bar
aras›ndad›r. LNG tesisatlar›ndan do¤algaz
bas›nç düflürme noktalar›na kadar 3 ile 4 bar
aras›nda gaz temin edilir. Gazlaflt›rma buharlaflt›r›c›lar taraf›ndan yap›l›r. Tanklarda Avrupa
Birli¤i standartlar›n›n öngördü¤ü emniyet sistemleri mevcuttur. Bas›nç ayarlar› regülatör ve
ekonomizer yard›m›yla kontrol edilir.
• KreyojenikNedir?
Kreyojenik çok so¤uk anlam›na gelir.
Yunanca “Kryos” kelimesinden gelmektedir. 500°C’in üzerindeki s›cakl›klarda buharlaflan
s›v›lara kreyojenik s›v›lar ve bu s›v›lar›n depolanmas›, tafl›nmas› ve di¤er ekipmanlar›n›n tümüne
kreyojenik ekipmanlar ad› verilir. Çal›flma alan›m›z› kapsayan LNG –1620°C civar›ndad›r. Bu
bir tak›m ba¤lay›c›l›klar getirir.
Do¤algaz›n s›v› formunda çok so¤uk olarak
depolanmas› neticesinde ortam s›cakl›klar›yla
karfl›laflt›¤›nda ani genleflmeler olur. Bu kapal›
kaplarda ve borularda bas›nç yükselmeleri
meydana getirir. Sistemimizde bu ani bas›nç
yükselmelerine karfl› önlemler al›nm›flt›r.
ÖNEML‹ ! Sistem Tadilat›nda Mutlaka bir
Uzmana Dan›fl›n...!!!
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• KreyojenikTank
Kreyojenik Tanklar iç içe iki kaptan oluflmaktad›r. ‹çteki paslanmaz kap LNG depolamakta
kullan›l›r. D›fltaki izolasyon kab›d›r. ‹ki tank aras›nda izolasyon olarak perlit ve vakum bulunur.
‹zolasyonun vakumla yap›lmas›ndan dolay› kreyojenik tanklar›n d›fl kaplar› çok hassast›r.
‹malattan sonra üzerine kaynak ifllemi yap›lmamal›d›r.

1. Buharlaflt›r›c›lar
S›v›laflt›r›lm›fl do¤algaz› (LNG) ortam ›s›s›n›
kullanarak gazlaflt›r›rlar. Genifl ›s› transfer
yüzeyleri sayesinde yüksek ›s› de¤ifltirme kabiliyetleri sahip olan buharlaflt›r›c›lar ortam ›s›s›n›
alarak LNG’yi gaz haline çevirirler. Tamamen
alüminyumdan üretilmifllerdir. Çal›flma do¤as›ndan kaynaklanan kar ve buzun birikme yap›p
transfer yüzeylerini azaltmamas› için düzenli
olarak tahta, bak›r veya k›v›lc›m ç›kartmayacak
uygun ekipmanlarla temizlenmesi gereklidir.

• Regülatör
Regülatör tank bas›nc› istenilen de¤erin alt›na düflünce devreyi aç›p tank›n içindeki likitin
tank›n kendi buharlaflt›r›c›s›na gitmesini ve
burada buharlafl›p tank›n içinde bas›nç yapmas›n› sa¤lar. Yani tank›n bas›nçlanmas› kontrollü
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biçimde ortam s›cakl›¤›na
b›rak›lan likit do¤algaz›n
gazlaflarak bas›nç yaratmas› ile olur.
Regülatör
üstündeki
c›vatan›n s›k›l›p, gevfletilmesi ile ayarlan›r. Üstteki c›vata s›k›ld›¤› vakit tank›n gazlaflmaya bafllama alt de¤eri yükselir,
gevfletilince düfler.
ÖNEML‹! Regülatör ayar› ile ilgili hususlarda lütfen Saha Müdürünü aray›n›z...!!!

ve patlama diskleri çift olarak konulmufltur.
Emniyet sistemi tanka 3 yollu bir vana ile
ba¤lanm›flt›r. Emniyet sistemleri her zaman bir
adedi devrede olacak flekilde tasarlanm›flt›r.
Bir tanesindeki ar›za durumunda vana di¤er
konuma getirildi¤inde di¤er emniyet sistemi
devreye girer.
Sistemde bulunan hat emniyet ventilleri ise
iki vana aras›nda kalan k›s›mda likit kalmas›
neticesinde oluflan bas›nc› tahliye eder.
•

• Ekonomizör
Prensip olarak regülatörlerin ters çal›flan›d›r. Görevi
tank›n bas›nc› yükseldi¤i
zaman hatta kullan›m› likit
vanas›ndan de¤il de gaz
vanas›ndan yaparak tank›n
bas›nc›n› düflürmektir. Dikkat edilmesi gereken nokta ekonomizörlerin
tank bas›nçlar›n› sadece gaz kullan›m› oldu¤u
zaman düflürebilmesidir. Alt›nda ayar c›vatas›
bulunur. Civata s›k›ld›kça gaz kullan›m›na
geçme bas›nc› düfler, gevfletildikçe yükselir.
Ekonomizer sistemi ayar prensibi ile de regülatörün tam tersidir.
ÖNEML‹! Ekonomizör ayar› ile ilgili hususlarda lütfen Saha Müdürünü aray›n›z...!!!

Emniyet Sistemi (Hat)

• Kreyojenik Vana
Kreyojenik s›cakl›klarda çal›flacak vana sistemleri de özel olarak tasarlanm›flt›r. Uzat›lm›fl milli
paslanmaz çelik ve bronz
vanalar kullan›l›r. Kreyojenik s›cakl›klarda (LNG
için -1620°C) çal›flmaya
göre dizayn edilmifllerdir.
Sistemde Avrupa Birli¤i
normlar›na uygun kreyojenik vanalar kaynak soketli tiptir bak›m durumunda sadece üst gruplar›na yetkili kiflilerce müdahale edilir.

Hat üzerinde bulunan emniyet sistemi bir
adet tahliye vanas› ve bir adet hat emniyet ventilinden oluflmaktad›r. Hatta likit kalmas›ndan
dolay› oluflacak bas›nc› tahliye ederler. Ayr›ca
tahliye vanas› sayesinde istek dahilinde de tahliye yapmak mümkündür.
Likit hatlar›nda kreyojenik vanalar gaz hatlar›nda paslanmaz çelik küresel vanalar kullan›lmaktad›r.

• Emniyet Sistemi (Tank)
Tank emniyet sistemi emniyet vanalar› ve
patlama disklerinden oluflur. Emniyet vanalar›
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•Doldurma Boflaltma Hatlar›
Tank
üzerinde
bulunan doldurma
boflaltma hatlar› kapak yard›m›yla toz
vs. gibi pisliklerden
ve olas› darbelerden
korunmaktad›r.
Dolum operasyonu
s›ras›nda dolum eleman› kapaklar› açarak tanka LNG dolumu yapacakt›r. Do-lum
d›fl›nda bu kapaklar muhakkak suretle kapal›
tutulmal›d›r.
• Bas›nç Göstergesi
Bar cinsinden tank›n
bas›nc›n›n okundu¤u
göstergedir. Bir adet
vana ile tanka ba¤l›d›r.
Olas› bak›m ifllemleri
yüzünden saati sökmek
gerekti¤i zamanlar hariç
vana hep aç›k olmal›d›r.
• Seviye Göstergesi
Seviye göstergesi mm WC (watercolumn-su yüksekli¤i) cinsinden tank›n seviyesini gösterir. LNG’nin yo¤unlu¤una göre içerideki LNG seviyesi
hesaplanabilir.
Ayr›ca taraf›n›za verilecek olan seviye
göstergesi kalibrasyon cetveli ile de tablodan
kabaca LNG seviyesi ve a¤›rl›¤› bulunabilir.
Not: Söz konusu de¤erler kesin de¤erler de¤ildir. +%15’e yak›n sapmalar gösterebilir. Bu
gösterge tank›n doluluk-boflluk oran› hakk›nda
bilgi vermek için konulmufltur.

tank›n vakumuna bir zarar gelebilir. ‹zolasyonun
zarar görmesi durumunda buharlaflan LNG tank
içinde bas›nç yaratacakt›r. Emniyet vanalar›n›n
kapasitesi vakumu kaçm›fl tanktaki buharlaflan
LNG’yi tahliye etmeye yeterli olacak flekilde
seçilmifltir. Ancak böyle bir durumda tank LNG
depolayamayacak konuma gelir.
Bu yüzden kullan›c› taraf›ndan kesinlikle
dokunulmamal›d›r…!!!!

• Vakum Emifl A¤z›
Vakum emifl a¤z›
tank›n vakumlama iflleminin yap›ld›¤› k›s›md›r.
Ayn› zamanda iki tank
aras›n›n bas›nca kalkmas›n› engellemek için
emniyet ventili olarak
çal›fl›r. Kesinlikle körlenmemelidir. Kullan›c›n›n
dokunmamas›
gerekir. E¤er gaz tahliyesi yapt›¤› görülürse
kesinlikle ilgili Saha
Müdürüne veya bir yetkiliye haber verilmelidir.
• Topraklama
Tank üzerinde toprak hatt› ba¤lamak için iki
adet c›vata bulunmaktad›r. Dolum ve gaz kullanma operasyonlar› tank topraklanmadan

• Vakum Ölçme A¤z›
Vakum ölçme a¤z› tamamen servis ekibinin
kullanaca¤› bir nozuldur. Kesinlikle dokunulmamas› gerekmektedir. Yanl›fl kullan›m sonucunda
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kesinlikle yap›lmamal›d›r. Topraklama civatalar›
topraklama simgesiyle iflaretlenmifltir.
• P&I Diyagram›

Ö⁄REND‹K M‹?
Ö¤rendik ki...
Bir tek insan›n bize “iyi ki vars›n” demesi,
varoldu¤umuz için mutlu olmam›z› sa¤lar…
Ö¤rendik ki...
Kibar olmak, hakl› olmaktan daha önemlidir…
Ö¤rendik ki...
Hayat flartlar› bizi ne kadar ciddi görünmeye
zorlasada hepimiz ç›lg›nl›klar›m›z› paylaflacak
birini ar›yoruz…
Ö¤rendik ki...
Bazen tek ihtiyac›m›z olan bir el ve bizi anlayacak bir yürektir.
Ö¤rendik ki...
Parayla “klas insan” olunmuyor…

Tank üzerinde boru hatlar›n›n numaraland›¤›
ve isimlendirildi¤i bir adet P&I diyagram› bulunmaktad›r. Diyagram üzerinden vanalar›n isimleri
ve kolay kullan›m k›lavuzuna ulaflabilirsiniz.
• Tank Etiketi

Ö¤rendik ki...
Gün içinde bafl›m›za gelen küçücük fleyler
gün sonunda koca bir mutlulu¤a dönüflüyor…
Ö¤rendik ki...
‹nkar edip içimizde saklad›¤›m›z fleyler gerçekli¤ini kaybetmiyor…
Ö¤rendik ki...
Biriyle dalaflt›¤›m›zda tek baflard›¤›m›z bize
daha çok zarar vermesini sa¤lamakt›r…
Ö¤rendik ki...
Her yaray› saran zaman de¤il sevgidir…
Ö¤rendik ki...
Çabuk olgunlaflmak için zeki insanlardan
çevre edinmek gerekir…
Ö¤rendik ki...
Karfl›laflt›¤›m›z herkes bir gülüflümüzü hak
eder…

Tank etiketi tank›n bas›nç kapasite ve a¤›rl›k
de¤erlerini göstermektedir. Tank ile ilgili ön bilgilere etiketten detay bilgilere ise dosyas›ndan
ulaflabilirsiniz.
Derleyen: Mustafa S‹LPAGAR
Makina Yüksek M ü hendisi
Kaynak: Petrol Ofisi E¤itim Notlar›
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Ö¤rendik ki...
Hiç kimse mükemmel de¤ildir…
Ö¤rendik ki...
Hayat zorludur ama biz daha zorluyuz…
Ö¤rendik ki...
Gülümsemek daha güzel bir görüntüye
kavuflman›n bedava yoludur…
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PALETL‹ POMPALAR VE H‹DROL‹K
DEVRES‹NDE ARIZACILIK
‹fl makinalar›n›n ço¤unda ifl yapan elaman ve
ataflmanlar ve tamamen hidrolik devrelerle
çal›flmaktad›r. Bu devreler sayesinde üretim artm›fl ve makina daha dar yerlerde manevra
yapabilme imkan›na kavuflmufltur. Bu ifllerin
yap›labilmesi için gereken yüksek bas›nç ve
debileri karfl›layabilecek pompa ve elemanlarla
sa¤lanmaktad›r.
Bu yüksek bas›nc›n elemanlar üzerinde ki
etkisini düflük bir seviyeye indirmek için
mükemmel ve uygun bir bak›m program› uygulamak gerekir.
Uygun ya¤ kullanmak koruyucu bak›m›n ilk
kural›d›r. Sistemin temiz olmas› hava almamas›
ya¤ seviyesinin her zaman uygun seviyede
olmas› pompa ömrününün uzamas›n› sa¤layan
esaslard›r. Bak›m›n yetersiz olmas› pompa valf
ve silindirlerde beklenilmeyen ar›zalara neden
olur. Ar›zal› bir pompay› ç›kar›p yenisi ile
de¤ifltirmeden evvel mutlaka ar›zan›n nedenini
bulmal› ar›zay› do¤uran sebep ortadan kald›r›ld›ktan sonra sisteme yeni pompa tak›lmal›d›r.
Aksi takdirde yeni tak›lan pompan›n da ömrü
çok k›sa olur.
Dikkat: Hidrolik bir devrede ar›za tam olarak
teflhis edilmedikçe problem çözülmez.
Hidrolik sistemde ar›zalanan parçay›
de¤ifltirmek hiçbir zaman problemi çözmez.
E¤er ar›za tam olarak teflhis edilir ve ar›zaya
neden olan sorun çözülürse ikinci bir olay önlenir. Aksi takdirde bofluna u¤rafl ve masraf olur.
Bazen ar›za bir tek sebepten kaynaklanabilir.
Bazen de birkaç olay›n birleflmesinden meydana gelebilir. Bu na karar verebilmek için ar›zalanan parçalar›n çok iyi bir flekilde incelenmesi
gereklidir.
Bir pompa ar›zas›n› tam olarak teflhis ederken dikkat edilecek hususlar:
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1. Pompa elemanlar›n›n herbirini ayr› ayr› inceleyin.
2. Sistemde kullan›lan ya¤›n cinsini ve durumunu inceleyin. Filtreyi kontrol edin.
3. Çal›flma flartlar›n› ve ar›za yapmadan önceki
belirtileri tespit edin.
4. Hidrolik sistemdeki di¤er elemanlar›n durumuna bak›n›z.
5. Uygulama flartlar›n› kontrol ediniz.
6. Pompan›n çal›flma saatine bak›n. (Günlük
çal›flma süresi ve ömür)
7. Hidrolik sistemde daha önce yap›lm›fl olan
tamir ve onar›mlar› gözden geçirin.
Ar›zan›n yeniden oluflmas›n› önlemek için
al›nmas› gereken tedbirler:
Pompa ar›zas› giderilirken ömür çok önemli
bir ölçektir. E¤er ikinci de¤iflimden sonra kullan›lan pompan›n ömrü k›sa olursa, yap›lan ar›za teflhisi yanl›flt›r ve gerçek sebep bulunamam›flt›r.
Bu durumda çok daha detayl› bir araflt›rmaya giriflmek zorunlu¤u do¤ar. Gerekli teknik
dökümanlardan faydalanarak ar›zay› tam olarak
tespit edin.
H‹DROL‹K POMPALARIN
ARIZA NEDENLER‹
Paletli pompalar›n ar›zalanmas›na neden
olan sebepler:
• Ya¤›n kirli olmas› (Afl›nt› problemi).
• Metalik parçalar›n sebep oldu¤u kaz›malar.
• Hava alma ve kavitasyonun sebep oldu¤u
ar›zalar.
• Yetersiz ya¤lama.
• Rotorun sürtmesi.
• Kanatç›klar›n s›k›flmas›.
• Madeni parçalar›n araya s›k›flmas›.
• Tamirat hatas›.
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P‹SL‹K VE AfiINDIRICI MADDELER‹N
YARATMIfi OLDU⁄U AfiINTILAR
Pompalar›n ar›zalanmas›na sebep olan en
önemli olay pislik nedeniyle pompalarda meydana gelen afl›nt›lard›r. Bu nedenle ar›zalanm›fl
pompalarda ilk kontrol edilecek husus pislik toz
topraktan kaynaklanan afl›nt›lard›r. Genellikle
hidrolik güçteki düflüfl ve h›zlardaki azalma bu
afl›nt›lar›n belirtisidir. Çok ince toz zerreleri hidrolik sisteme girince muntazam bir afl›nt›ya
sebep olur. Bu afl›nt›lar pompalarda kanatç›klarda ve kam halkas›nda kendini belli eder. Toz
ve topra¤›n sisteme girebilece¤i yerler afl›nm›fl
keçeler, gevflek ba¤lant›lar ve ya¤ doldurma
esnas›ndaki dikkatsizliklerdir. Silindir keçelerin
bozuk olup olmad›¤›n› kontrol etmek için
Metal parçalar›n yaratm›fl oldu¤u hasarlar:
Hidrolik sistemden metal parçalar›n ç›kmas›
birkaç ar›zadan kaynaklanabilir. Pompan›n kendisinden olabilir veya sistemin di¤er aksamlar›ndan gelebilir. Ar›zalanm›fl devre iyi y›kanm›flsa
sistemde kalan eski art›klar olabilir. Metal parçalar›n ar›zaya etkisi ya ani olmakta veya yavafl
yavafl olmaktad›r. Metal parçalar› yüzeyde kaz›ma, çizme, ezme fleklinde oluflur. Kanatç›klar
rotor yuvalar›nda s›k›fl›p kalabilir.
Sistemin hava almas› veya kavitasyon:
Sistemin hava almas› veya kavitasyon olay› sistemde ayn› flekilde kendini belli eder. Yani sistem
ister emifl hatt›ndan hava als›n, ister tanktaki ya¤
seviyesinin düflük olmas› nedeniyle hava emsin
veya yetersiz emifl olsun pompadaki belirtiler
ayn›d›r. Kavitasyonda yetersiz emiflten dolay›
oluflan vakum ve düflük bas›nç nedeniyle buharlaflma olmas› ve kabarc›klar›n patlamas›d›r.
Ayn› flekilde hava kar›flt›¤› zaman dengesiz
bir basmaya neden olur. Havan›n emifl hatt›ndan sisteme kar›flmas› kanatç›klar›n darbeli bir
flekilde kam halkas›na dayanmas›na neden olur.
Boflluk yartan hava ani kayma ve çarpmalara
neden olur. Hava yapma olay› bas›nç tahdit
(s›n›rlama) valfinin çok s›k açmas›ndan kaynaklanabilir. Yüksek bas›nç devaml› tanka s›zar
hortum parçalar›n› tanka aktar›r.
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Kavitasyonda ise emifl hatt›ndaki bir daralma
veya tanktaki düflük ya¤ seviyesinden kaynaklanabilir ve kanatç›klar aras›nda s›k›flarak yetersiz
ya¤ oluflmas›na neden olur. Kanatç›klar›n kam
halkas›na düzensiz çarpmas›na neden olur.
Bu olaylar›n neticesinde uç pleytlerinde piting (kar›ncalanma) olur. Hidtolik ya¤ içersindeki
hava kabarc›klar› bas›nç bölgesine gelince s›k›flarak patlar ve malzeme yüzeyinde çukurlar
açar.
Ayr›ca pompa kanatç›klar›n›n uç k›sm›nda
ya¤s›zl›¤a neden olur. Bunun neticesinde ise
kam yüzeyinin dalgal› bir flekilde kaz›nmas›na
neden olur. Böylece ar›za yapan sistemde pompan›n parçalar› incelenirken pleytlerdeki kar›ncalanmalar veya kam›n iç yüzeyindeki dalgal›
kaz›nmalar kavitasyon veya hava alma olay›n›n
belirtileridir. Pompan›n sesi dinlenecek olursa
bilyalarla bombard›man yap›l›yormufl gibi ses
yapar. Mekaniki bir ses verir.
Yetersiz ya¤lanma: Pompalarda bu olay iki
nedene dayan›r.
1. Ya¤›n kalitesiz oluflu
2. Ya¤s›z çal›flt›rma
Bu tür bir ar›za çok k›sa bir zamanda meydana gelir.
Rotor s›k›flmas›: Ya¤s›zl›k nedeniyle rotor
bask› pleytlerine kaynayabilir, s›k›fl›p kalabilir
veya kanatç›klar yuvas›nda s›k›flabilir. Yüksek
bas›nc›nda böyle bir etki yaratmas› mümkündür. Madeni parçalar›n birbirine sürünmesi
s›k›flmaya neden olur.
Sistemde yüksek bas›nc›n oluflmas› bas›nç
tahtit valfinin normal de¤erinde görev yapmas›ndan kaynaklan›r. Böylece yüksek bas›nç dalgalar halinde pompay› zorlar ve ar›zalanmas›na
neden olur.
Derleyen: Bayram Ali KÖSA
Makina Mühendisi
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Makina ve Ekipman Yönetiminin Temel 10 Kural›

Afla¤›daki stratejileri do¤ru uygularsan›z,
siz ve flirketiniz kaydade¤er biçimde baflar›l›
olacakt›r.
By Mike Vorster
Do¤ru al›m: ‹fl do¤ru araçlara sahip olmakla
bafllar. Araçlara yapt›¤›n›z yat›r›m uzun dönemli
olaca¤› için tercih konusunu ciddiye almal›s›n›z.
Çok uygun oldu¤una aldan›p bir arac› almay›n,
unutmay›n ki sat›fl sonras› hizmet ilk ödedi¤iniz
araç bedelinden daha önemlidir. Ekipmanlar
çok çal›fl›r ve sizin baflar›n›z ifli zaman›nda ve
bütçe dahilinde bitirmektir. Bunu yapabilmek
için makinalar›n tüm gün ve hergün çaliflabilecek kalite ve yeterlili¤e sahip olmas› gerekir.
Ayr›ca, sizin de nerede çal›fl›yor olursan›z olun
bunlar› çal›fl›r ve ifl görür durumda tutacak
uzmanl›¤a sahip olman›z gerek›r. Bütün makinalar birgün ar›zalanacakt›r. Sizin makina al›m
tercihindeki isabetiniz ise ar›za durumunda
onlar› yeniden ifller duruma getirmedeki h›z›n›z,
veriminiz, ve yapt›¤›n›z harcama taraf›ndan
belirlenecektir.
Operatörlerinizi gelifltirin: Operatörler sizin ilk
savunma hatt›n›zd›r. Filonuzun iflletme masraf›
ve verimlili¤ini belirleme konusunda operatörler
en önemli unsur olmalar›na karfl›n operatörler
genelde ekipman yöneticisinin sorumluluk alan›
d›fl›ndad›rlar. Böyle olmas›na karfl›n operatörlerin e¤itimi ve kendilerini gelifltirmelerine önem
verin. Üreticiler makinalar›n güvenilirlik ve becerilerini gelifltirmeye devam etmektedirler ve bu
operatörlerden daha fazla fleyler beklenmesine
neden olmaktad›r. Bu emekleri, makinadan
makinaya sürekli operatör de¤ifltirerek, yani
tam olarak e¤itim almamifl ve verimlilik ile makina bak›m› aras›nda denge kuramayacak duruma düflen operatörler ile, kaybetmemeliyiz.
Ekipman ve operatörleri önemsedi¤inizi göstermek için operatör e¤itimine a¤›rl›k verin, ve operatörlerde çal›st›rd›klar› makinalara dair bir sahip
ç›kma duygusu uyand›r›n, ayr›ca verimlilik ve
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maliyet anlam›nda oynad›klar› rolü anlamalar›n›
sa¤lay›n.
Ödün vermeden bak›m yap›n: Önleyici bak›m
bir maliyet de¤il yat›r›md›r, ve bunun gerekli
kalite standartlar›na uygun olarak zaman›nda
yap›lmas›n› sa¤layacak sistemlerin önemi tart›fl›lamaz. fiantiye (arazi) teknisyenleri makinalar›
düzenli olarak ziyaret etmelidirler, ve inceleme
yapacak ayn› zamanda rapor bildirecek zamana, e¤itime ve araçlara sahip olmal›d›rlar; yaln›zca kontrol edip, ayar yap›p ya¤lay›p gitmemelidirler.
Maliyetleri kategoriler halinde yönetin:
Gerçek bütçenin planlanan bütçeyi aflt›¤›ndan
haberdar olmak iyidir ama, hangi kategorinin bu
fazlal›¤a sebep oldu¤unu bilmeden uygun bir
çözüm bulma flans›n›z zordur. Bu yüzden, gerçek ve planlanan bütçeyi uygun say›da kategoriye bölün. Sahip olma ve iflletme maliyetleri bir
makinan›n toplam maliyetini düflündü¤ümüzde
birarada al›nmal›d›rlar, fakat ikisini birbirinden
ba¤›ms›z kategorilerde düflünmek yararl› olacakt›r. Sahip olma maliyeti büyük ölçüde sabittir, ve saatlik maliyet y›ll›k kullan›ma göre
de¤iflmektedir. ‹flletme maliyeti ise çal›fl›lan saat
say›s› ile orant›l› olup, saatlik maliyet makinan›n
yafl› ve kullan›m flekli ile beraber bak›m, onar›m
ve yeniden yap›m tercihlerine de ba¤l›d›r.
Uygulamaya konabilir maliyet bilgisi bu kategoriler ve onlar›n alt kategorileri e¤er birbirinden
ba¤›ms›z planlan›r ve yönetilirse elde edilebilir.
Onar›m maliyetlerinin artaca¤›n› bilin: Onar›m
maliyetleri makina yaflland›kça artacakt›r, fakat
biz genelde sanki bu gider sabit kalacakm›fl gibi
bütçe yapar›z. Bu iki soruna yol açar. ‹lk olarak,
genç makinalar onar›m maliyeti bütçelerinin
alt›nda giderlere sahip olurlar, biz de yanl›fll›kla
onlar›n “para kazand›rd›¤›na” inan›r›z. Ikinci olarak, yafll› makinalar onar›m maliyeti bütçelerinin
üstünde giderlere sahip olurlar, bizde bunu
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makinan›n toplam ömrüne ait maliyet gibi görmek yerine bir sorun olarak görürüz. Bunun
yerine, onar›m bütçelerini makinan›n ömrünün
3’te birine karfl›l›k gelen dönemlere göre yapmak, gerçekten de onar›m bütçesini aflan makinalar› ay›rtetmekte yard›mc› olacakt›r.
De¤er kayb›n› anlay›n: Vergi hesaplamalar›
tek bir amaçla yap›l›r (ödenmesi gereken vergiyi hesaplamada bir temel oluflturmak için), ve
buradaki her aflama vergi kanunlari ile belirlenmifltir. Bir makinan›n kullan›ma konmas› ile
yaflad›¤› de¤er kayb›n› anlaman›n ölçütü 2. el
piyasas› taraf›ndan verilir. E¤er de¤er kayb› tahminlerinizin “do¤ruya” olabildi¤ince yakin olmas›n› istiyor iseniz, onlar› 2. el piyasas›na dair bilginize dayand›r›n, vergi kanunlar›n› yazan ve
de¤ifltiren yöneticilerin verilerine de¤il.
Girdi ve ç›kt›lar›n›z› ölçün: Paray› ve ana girdiyi ölçme konusunda çok iyi olmamiza karfl›n,
bulunabilirlik, kullanabilirlik, ve güvenilirlik gibi
ç›kt›lar› ölçmede güçlükler yaflar›z. Bak›m ve
onar›ma daha çok para harcaman›n istedi¤imiz
sonuçlar› verip vermedi¤ini bilmemiz gerekir.
Hem girdi hem de ç›kt›lar› ölçmek yöntemlerimizin verimlili¤ine odaklanmam›z› sa¤lar, ayn›
zamanda ucuza al›p maliyet düflürmenin kullan›l›rl›k, güvenilirlik ve verim gözard› edildi¤inde
ne kadar yanl›fl oldu¤unu gösterir.
Harcad›¤›n›z fleyi al›n: E¤er bir makina 16000
saat dayan›yor ve siz bunlardan sekizini senede
2000 saat cal›flt›r›yorsan›z, her sene yeni bir
makinaya eflde¤er yat›r›m› yapman›z gerekir. Bu
karmafl›k bir durum de¤ildir, fakat disiplin ve
filonuza sürekli yat›r›m yapma gereklili¤i
gerçe¤ini kabul etmeniz gereklidir. Harcad›¤›n›z
fleyi al›n demek, elinizdeki sermayeden yememek, çal›flarak de¤er kayb›na u¤rayan filonuza
geri yat›r›m yapmakt›r. Kararli bir filo-yat›r›m›
program› filonuzun ortalama yafl›n› koruyacak,
ve ayn› zamanda dengesiz onar›m giderleri ve
keskin de¤er kay›plar›n› önleyecektir.
‹fllevlere odaklan›n: Ekipman yöneticileri
bazen ekipmanlara o kadar odaklan›rlar ki üyesi
olduklari inflaat flirketinin ihalelerde iyi rekabet
ederek ve kaliteli ifl üreterek baflar›l› oldu¤unu
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unuturlar. Ekipman yönetimi “gerçek ifl”
de¤ildir, ve iç hesaplar ve politika ile u¤ras›p
para kazanmay› unutan flirketler ayakta kalamazlar. Alt› basit ifllevi anlamak ve onlara odaklanmak baflar› getirecektir: 1) Ekipman› en iyi
fiyata almal› ve satmal›y›z 2) Ekipman lisansl›,
denetimden geçmifl ve yasal olmal› 3) Ekipman›
iflten ifle yönlendirebilmek ve do¤ru zamanda
do¤ru yerde olmas›n› sa¤lamak 4) Etkili araziflantiye bak›m› ile ekipman›n ifller durumda
olmas› 5) Verimli onar›m bölümleri ve atölyeleri
iflletmek 6) Filoyu flirkete ait bir de¤er olarak en
iyi biçimde yönetmek. Bu alt› noktaya odaklanmak, bunlar› yönetip sonuçlar›n› ölçmek baflar›y› garantileyecektir.
Oyunu oynay›n ve de¤er kat›n: Ekipman
yöneticisinin rolünü belirlemede iki yaklafl›m
vard›r. ‹ki ekipman yönetimini “atölye yönetimi”
ile eflde¤er görür, burada ekipman yöneticisinin
temel görevi istenen ekipmanlar› istendi¤i
flekilde sa¤lamakt›r.
Genifl ve önemli konular, örne¤in filonun
yürürlükte olan planlar› destekleyebilecek nitelikte olmas›, dikkatten kaçar. Filoyu flirkete ait
bir de¤er olarak yönetme sorumlulu¤u yoktur.
Di¤er yaklafl›m ise ekipman yönetimini filoyu
beflikten mezara destekleyen, bu konuda
uzmanl›k öneren, al›nan kararlar› bütünlefltiren
ve bilgi veren yönetici bir konumda tan›mlar.
Ekipman yöneticisi, yönetim kadrosunun bir
parças› olup, stratejik karar vermede yeral›r ve
filoyu bilgili ve proaktif biçimde yönetir. Hangi
yaklafl›m›n uyguland›¤› flirkete katt›¤›n›z de¤ere
ba¤l›d›r.
Yap›c›, proaktif olun, uzmanl›¤›n›zdan tatmin
duyun ve oyunu oynayabilece¤iniz yeni biçimleri aray›n.
Bu 10 strateji sizi ve flirketinizi daha iyi k›lacakt›r.
Derleyen: Kadir TELL‹O⁄LU
Endüstri Mühendisi
Çeviren: Ali ÖZDERE
Makina Mühendisi
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H‹DROL‹K S‹STEMLERDE
GÜRÜLTÜ VE ÖNLEMLER‹
KAT‹VASYON NED‹R VE N‹Ç‹N
GÜRÜLTÜ KAYNA⁄IDIR?
Bir hidrolik sistemde artan gürültü, iki problemin habercisi olabilir. Bunlardan biri sistemde
bir hasar›n meydana gelmekte oldu¤udur. Bir
di¤eri de noktada gürültünün giderek çal›flma
ortam›n› dayan›lmaz hale getirmesidir.
Titreflim ve sistem kirlili¤i kavitasyon, hava
alma, hareket eden parçalar›n tutukluk yapmalar›na ve afl›nmalar›na neden olur. Böylece birbirini takip eden problemler zinciri büyük bir
ar›za meydana gelene kadar devam eder.
Her pompa belli ölçüde hidrolik ve mekanik
titreflime neden olur. Titreflimler ise ba¤lant› elemanlar›n›n gevflemelerine yol açar. E¤er bu
ba¤lant› elemanlar› bas›nç hatt›nda ise zamanla
bu noktalardan s›z›nt›lar bafllayacakt›r. Bu s›z›nt›lar neticesinde, depodaki ya¤ seviyesi azalacak ve pompa hava almaya bafllayacakt›r.
Pompaya bu yoldan giren hava kabarc›klar› ak›fl›n düzensiz (turbolans) olmas›na sebeb olur.
Tehlikeli bir durumun ilk habercisi sistemdeki
ak›flm düzensizli¤inden do¤an seslerdir. Bu
sesler sistemin genelde her noktas›ndan duyulabilir.
Pompan›n hava emmesi dolay›s›yla meydana gelen düzensiz ak›fl pompa içinde ilave titreflimlere, kumanda kollar›ndan çat›rt›l› seslerin
gelmesine ve silindirlerin titrek çal›flmalar›na yol
açar. Bunlar da sistemdeki titreflimleri daha da
artt›r›r. Neticede ba¤lant› noktalar›ndaki s›z›nt›lar artacak ya¤ seviyesi düflecek pompa kavitasyondan dolay› veya ya¤s›z kalarak masrafl›
tamire gerek gösterecektir.
Hidrolik sistemlerde kavitasyon genelde
ak›flkan içerisinde kabarc›klar›n oluflmas›na ve
bunlar›n patlamalar›na verilen isimdir. Bu kabarc›klar hava veya bir gaz ihtiva edebilirler. Sistem
içerisinde herhangi bir noktada bas›nç çok
düflebilir, örne¤in bu düflüfl hidrolik ak›flkan›n
buhar bas›nc›n›n alt›na ulaflacak olursa s›v› içe-
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risinde buhar kabarc›klar› meydana gelecektir.
Bir s›v›n›n verilen bir s›cakl›kta buharlaflmaya
bafllad›¤› bas›nca buharlaflma bas›nc› diyoruz.
Yani kaynama olay› kavitasyonla yak›ndan ilgilidir. Örne¤in, su deniz k›y›s›nda 100°C da kaynar, yani buhar bas›nc› 1.0128 bar d›r. Hidrolik
sistemlerde kullan›lan madeni ya¤lar›n buhar
bas›nc› 40°C da 0.0006 mbar d›r, dolay›s› ile bu
tip ya¤lar›n kullan›ld›¤› sistemlerde kavitazyon
olay› nadiren görülür. Böylece meydana gelen
kabarc›klar bas›nc›n yüksek oldu¤u noktaya
ulafl›nca patlarlar. Bu patlamay› takiben, kabarc›¤›n daha önce doldurdu¤u yere büyük bir
h›zla s›v› dolar. Bu arada da o noktadaki bas›nç
çok yüksek de¤erlere ulafl›r, 7000 bar gibi.
Dolay›s› ile sistem içerisinde bu noktada tonlarla ifade edilen kuvvetler oluflur. Genellikle
pompa içerisinde meydana bu kavitasyon neticesinde gövde çeperinden ve bas›nç dengeleme plakalar›ndan küçük parçalar kopar.
Ak›flkanla beraber hareket eden bu parçac›klar
devre elemanlar›nda tutukluklara ve ar›zalara
neden olur. Aliminyum gibi düflük gerilme enerjisi olan malzemeden yap›lan hidrolik devre elemanlar› kavitasyondan çok çabuk etkilenirler.
Buna karfl›l›k çelikten yap›lan elemanlar kavitasyonun yarataca¤› hasarlara daha dayan›kl›d›rlar.
Kavitasyon olay›n›n en beilirgin emaresi
gürültüdür. Kabarc›klar›n sürekli olarak patlamas› sonunda sistemde yüksek genlikte titreflimler oluflur. Genelde kavitasyon gürültüsü
sistem gürültüsünü 10 ile 15 deslbel artt›r›r.
Kavitasyon neticesinde bombard›mana u¤rayan
pompa gövdesi k›r›lgan bir yap›ya sahip olur ve
çatlar. Unutmay›n ki gürültü ve ya¤ kaçaklar› bir
problemin habercisidirler. E¤er sistemden gelen
gürültü artmaya devam ederse önce ya¤ seviyesi sonra da ya¤ kaça¤› olabilecek noktalar
kontrol edilmelidir. Ya¤ s›cakl›¤› ve görünümü
de incelenmelidir. Ayr›ca, bütün devre elemanlar› iyice dinlenmeli çal›flmalar› gözden geçirilmeli ç›kan seslerin özellikleriyle karfl›laflt›r›lmal›-

37

d›r. Tablo 1, kulak yolu ile ar›za teflhisini göstermektedir.
GÜRÜLTÜYÜ ASGAR‹YE ‹ND‹RME
YOLLARI
Bir hidrolik sistemde gürültünün azalt›lmas›n›
sa¤layacak baz› noktalan flöyie s›ralayabiliriz.
Ya¤›n görünümü: Ya¤›n görünümünü inceleyin, bulan›k m› yoksa köpüklü mü? E¤er sistemde fazla bir gürültü yoksa fakat ya¤›n görünümü
de berrak de¤ilse, bu durumda sistem bir yerden hava veya su almaktad›r. Su sisteme delik
olan sulu bir so¤utucudan, ya¤ deposundaki
hava içerisinde bulunan su buhar›n›n yo¤unlaflmas› ile veya d›flardan kar›flabilir.
Filtreleri, sizce temiz görünse bile de¤ifltirin,
temizlenebilir Filtreleri iyice temizieyin. Bütün
ba¤lant› elemanlar›n›, gözden geçirin ve s›k›n.
Depo kapa¤›n› ve oringini kontrol edin. Aç›k
devre hidrolik sistemlerde depo kapa¤›ndaki
valfin görev yap›p yapmad›¤›n› kontrol edin.
Bütün bunlar› yapt›ktan sonra sistemi yüke sokmadan çal›flt›r›n ve havas›n› al›n. Gürültünün
azalm›fl olmas› ve silindirlerin daha düzenli
çal›flmalar› gerekir. E¤er bütün bu yap›lanlara
ra¤men bir düzelme söz konusu de¤lilse devre
elemanlar›ndan birinin ar›zal› oldu¤u dolay›s›yla
sökülüp bak›m yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Afl›r› ya¤ s›cakl›¤›n›n sebep oldu¤u gürültü:
Hidrolik sistemlerde problemlerin bir ço¤unun
kayna¤› pisliktir. Bu yüzden, sistemdeki ya¤›
tamamen de¤ifltirmek, ya¤ deposunu iyice y›kamak ve filtreleri temizlemek gerekir. Sistem yeni
ve taze ya¤ ile doldurulduktan sonra yüke vermeden çal›flt›r›lmal› ve havas› al›nmal›d›r. Hiçbir
zaman eski ya¤ kullan›lmamal›d›r zira pislik yeni
den devreye girmifl olacakt›r. E¤er ya¤ efsaf›n›
kaybetmemiflse uzun zaman dinlendirilmeli
(asgari bir ay) ve öyle kullan›lmal›d›r. Bu durumda dinlendirme kab›n›n dibindeki tortunun al›nmas›na dikkat edilmelidir. Deponun yeni ya¤ ile
doldurulmas›nda bile ya¤ bir filtreden geçirilerek
doldurulmal›d›r.
Pislik en büyük sorun oldu¤u için iyi bir bak›m›n bir alternatifi yoktur.
E¤er bir sistem uzun süre yüksek s›cakl›kta
çal›flt›r›l›rsa baz› ya¤lar filtre yüzeyinde ince bir
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film meydana getirir. Vernik gibi parlak ve fleffaf
olan bu filmin ç›plak gözle görülmesi zordur.
Filtrenin gözeneklerini t›kayan bu filmin tabakas›n› temizlemek için filtreler tiner ile iyice y›kanmal›d›r. E¤er filtreler temizlenerek yeniden kullan›labilir cinsden de¤ilse de¤ifltirilmelidir.
Bas›nc› düflürmek: Birçok sistem hatal› al›flkanl›klar neticesinde gere¤inden yüksek bas›nç
alt›nda çal›flt›r›lmaktad›r. Bir hidrolik sistem
rahatl›kla görev yapabilece¤i en düflük bas›nçta
çal›flt›r›lmal›d›r. Baz› devrelerde emniyet valfleri
silindir yüklerini kontrol için kullan›l›rlar bu
nedenle de çok s›k aç›l›p kapan›rlar dolay›s›yla
da gürültü kayna¤›d›rlar. Bas›nç ayarlar›n›n gözden geçirilmesi ve sistem için gerekli en düflük
de¤ere düflürülmesi genelde gürültüyü azalt›r.
Mekanik gürültüler: Mekanik aksamdan
gelen seslerde genelde sistem gürültüsünü artt›r›rlar. Pompa-motor akuplaj›nda kullan›lan
kaplinlerde gürültü kayna¤›d›rlar. Motor-pompa
akuplaj› do¤ru olmal›d›r. Buradaki kaç›kl›k en
fazla 0.07 mm olabilir. Kaç›kl›¤› düzeltmek için
sim kullan›labilir. E¤er ara kapl›n metal-metal
cinsden ise bunu metal-lastik-metal tipi ile
de¤ifltirmelidir.
Elektrik motoru: Elektrik motorundan kaynaklanan gürültülerin genelde sebebi fan fan
kapa¤›d›r. E¤er ses motorun kendisinden geliyorsa rotorda veya rulmanlarda bir ar›za vard›r.
Hatal› rulmanlar de¤ifltirilebilirse de rotordan
gelen sesler için rotorun tamiri yönünde yap›lan
‹fllemler zaman kayb›ndan öteye gitmez.
Rulmanlar›n bozulmalar›n›n bafll›ca nedenleri
akuplajdaki kaç›kl›k veya dinamik balans
bozukluklar›d›r. E¤er rulmanlar›n de¤ifltirilmesi
imkans›zsa yeni bir motor almak gerekir.
Elektrik motorlar›nda metal yerine plastik fan
kullan›lmas› daha uygundur.
Ayr›ca fan kapa¤›n›n ince metal yerine kal›n
malzemeden yap›lmas› da gürültü nispetini
önemli ölçüde azaltacakt›r.
Boru gürültüleri: Bir hidrolik sistemde
borular yerlefltirilirken keskin dönüfllerden kaç›n›lmal›, titreflimin sistemin di¤er noktalar›na
sirayet etmemesine ve pompadan kaynaklanan
seslerin yine borular vas›tas›yla baflka bölgelere
ulaflmamas›na dikkat etmelidir. 90 derecelik dir-
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sekler büyük bas›nç kay›plar›na neden oldu¤u
gibi pompadan kaynaklanan hertürlü gürültünün sistem içerisinde yay›lmas›na da neden
olur. Dolay›s›yla pompa ç›k›fl›nda ve bilhassa
dirsek noktalar›nda hortum kullan›lmas› gürültü
seviyesinin asgariye indirilmesinde önemli ölçüde yard›mc› olur.

Gürültünün önlenmesinde bir baflka etken
yöntem de borular›n mümkün oldu¤u kadar s›k
aral›klarla boru kelepçeleri vas›tas›yla desteklenmeleridir. Fakat, bu kelepçeler, ba¤lant› elemanlar›n›n montaj›n› kolaylaflt›rmak aç›s›ndan
ba¤lant› elemanlar›n›n yak›nlannda olmamal›d›r.
Plastik kelepçelerin kullan›lmas› titreflimin önlenmesi aç›s›ndan uygundur.

Derleyen: Bayram Ali KÖSA
Makina Mühendisi
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2006
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MAK‹NALARINIZIN KIfiLIK BAKIMINI YAPTINIZ MI?
Makinalar›n verimli ve ar›zas›z olarak çal›flmalar›
için k›fl mevsimi gereklerine göre ikmal, bak›m ve
kontrol ifllerinin zaman›nda ve eksiksiz olarak yap›larak makinalar›n k›fl mevsimine haz›rlanmas› gerekir.
Öncelikle Makinalar›n k›fll›k bak›m› makinan›n
bak›m katalogunda belirtildi¤i flekilde yap›lmal›d›r.
K›fl mevsiminde çal›flacak makinalar için mevsim bafl›nda yap›lacak ifllerden bafll›calar› afla¤›da
belirtilenlerdir.
So¤utma sistemi bak›m ve kontrolu yap›lmal›d›r.
Radyatör ve hava so¤utucular› (d›fltan mekanik ve
içten ilaçl› temizleyiciler ile) uygun usullerde temizlenmelidir.
Radyatör ve hortumlarda s›z›nt› varsa önlenecek
ya¤lanm›fl olan hortumlar de¤ifltirilecektir. V kay›fllar› gevreme, çatlama ve profil bozuklu¤u, kasnak
kanal kontrolleri yap›lmal›d›r. Radyatör kapaklar›
bas›nç tutma özellikleri gözden geçirilmelidir.
Radyator termostat› makinaya uygun ,yerinde ve
çal›fl›r durumda olmal›d›r.
Yukarda belirtilen hususlar tamamland›ktan
sonra so¤utma sistemine bölge ikliminin gerektirdi¤i
oranda antifiriz konacakt›r. Antifiriz koyduktan sonra
motor mutlaka termostat açana kadar çal›flt›r›lmal›d›r. Böylece motor su kanallar› içinde kalan suda
antifirizle kar›flm›fl olur.
Motor, diflli kutular›ndaki ve hidrolik sistemlerdeki ya¤lar makinaya ait periyodik ya¤lama kart›nda
belirtilen k›fl mevsimine uygun ya¤ ile de¤ifltirilecek
ve ya¤lama noktalar› da ya¤lanacakt›r.
Akülerin elektrolit yo¤unlu¤u, elemanlar ve akünün makinaya tespit durumu kontrol edilecek kablolar›n sa¤lam ve kablo bafllar›n›n temiz ve s›k› olmas›
sa¤lanacakt›r. Gerekirse aküler flarz edilecek, flarz
seviyesi yeterli olmayanlar mutlaka yenileri ile
de¤ifltiril melidir.
Jeneratör, flarj dinamosu ve marfl motoru f›rçalar› (Kömürleri) temizlenecek, afl›nmalar kontrol edilecektir.
Benzin motorlar›n›n kompresyonlar› ölçülüp,
genel ayarlar› yap›lacak ve bu ayarlar elektrikli aletler
ve vakum metre ile kontrol edilecektir.
Dizel motorlar›n kompresyonlar› ölçülüp, enjektör
ile pompan›n ayarlar› kontrol edilecektir.
Dizel motorlar›nda so¤ukta ilk hareket yard›mc›,

(K›zd›rma bujisi, manifolt ) ›s›tma tertibat› kontrol edilerek çal›fl›r durumda olmas› sa¤lanacakt›r. Yedek
güç kayna¤› (standby) olarak çal›flan jenaratörler
veya afl›r› so¤uk bölgelerde çal›flacak ifl makinalar›
uygun elektrik dirençli ›s›t›c›lar ile rejim s›cakl›klar›na
yak›n tutulmal›d›rlar. Makina imalatç›lar›n›n tavsiye
edece¤i usulde motor ya¤-yak›t-su haznelerinin
flanzuman t/c (tork konvertör) gibi aktarma organ›
ya¤ haznelerinin, hidrolik ya¤ tanklar›n›n ve akülerinin ›s›t›lmas› gerekebilir.
Makinalar›n kaloriferlerinin bak›m› yap›lacakt›r.
Ar›za varsa giderilecektir. Kutup flartlar›na yak›n
so¤ukluk da çal›flacak makinalar›n çal›flma esnas›nda yak›t sistemlerin donmas› söz konusu ise ilave
12-24 voltluk ›s›t›c›lar kullan›lmal›d›r.
Patinaj zincirleri ve gergileri, çekme halat›, takoz
ve benzeri teçhizat kontrol edilerek ve lüzumu halinde derhal kullan›labilecek durumda olacakt›r.
Hava frenli (veya hava kontrolü) araç ve makinalarda, motor çal›fl›rken hava kompresörünün süzgecine yar›m Litre alkol emdirilecektir (Alkol kab› olanlarda kaba alkol konacakt›r). Bu suretle hava sisteminin içinden geçen alkol, su buhar› ve yo¤unlaflan su
zerrelerini, boru ba¤lant› ve valflerinden alarak depoya sürükler (Hava depolar›nda biriken su her gün su
boflaltma valfleri aç›larak boflalt›lmal›d›r.) ve hava
içinde bulunan su buhar›n›n donmas›ndan oluflabilecek fren tutmama ar›zas› bertaraf edilmifl olur
Lastikler k›fl mevsimine uygun difl derinli¤inde ve
kar tipi olmal›d›r. Lastik havalar› uygun bas›nçta
olmal›d›r. (so¤uyan havadan dolay› lastiklerin biraz
inece¤i göz önünde tutulmal›d›r.)
Araçlar›n silecek sistemleri kontrol edilecektir.
Çal›fl›lan bölgenin özelli¤ine uygun alkol oran›na haiz
cam suyu ile cam temizleme hazneleri ikmal edilmelidir.
D›fl ortam s›cakl›¤› – 15°C alt›na düflerse flantiyelerdeki motorin tanklar› mümkünse ›s›t›lmal› böylece
so¤uktaki parafin kat›laflmas›n›n ve havan›n rutubetinden kaynaklanan afl›r› sulanman›n önüne geçilir.
Makinalara yak›t ikmalinin her zaman mesai sonunda yap›lmas› gerekir ise de bu husus k›fl›n daha
önem kazan›r. Sabah mesai öncesinde yak›t deposunda rutubetli havadan yo¤unlaflan su ve motorin
tanklar›ndan gelen tortular depodan uzaklaflt›r›l›r.
(Yaz›n›n devam› 57. sayfadad›r.)
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BASINÇLI KAPLAR ‹LE
YAPILAN ÇALIfiMALARDA GÜVENL‹K
l. Tan›mlar :
Kap: ‹çine ak›flkan doldurmak için tasarlanm›fl ve imal edilmifl hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluflabilir.
Bas›nçl› kap: ‹ç bas›nc› 0.5 bardan büyük
olan kap ve ekipmanlara denir.
Bas›nçl› ekipman: Her türlü bas›nçl› kap ve
bunlar ile ba¤lant›l› boru donan›m›, emniyet
donan›mlar› ve bas›nçl› aksesuarlar anlam›na
gelmektedir.
E¤er; varsa bas›nçl› ekipman üzerindeki
flanfl, nozul, kaplin, destekler, kald›rma mapas›
vb. bas›nçl› k›s›mlara ba¤l› elemanlar da buna
tan›ma dahildir.
Emniyet aksesuarlar›: Bas›nçl› kab›n emniyetle iflletilmesini sa¤lamak için gerekli olan
cihazlard›r.
l-Bas›nç düflürme cihazlar›
‹zin verilen limit afl›ld›¤›nda devreye girerek
bas›nc› tamamen veya limit içinde kalacak
flekilde düflüren cihazlard›r.
örnek:
• Emniyet valfleri,
• Patlama diski,
• Bel verme çubuklar›,
• Kontrollü bas›nç düflürme sistemleri, gibi
2- Otomatik sistemler:
Ayarlanan limit afl›ld›¤›nda devreye girerek
hata düzeltme imkanlar›n› faaliyete geçiren,
tesisi k›smen veya tamamen kapatan yada durduran sistemlerdir.
örnek:
• Bas›nç ve s›cakl›k flalterleri,
• Ak›flkan seviye swiçîer›
• Emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve
düzenleme cihazlar›.
II. Bas›nçl› kap çeflitleri
• Kazanlar
• Gaz tüpleri,
• Hava tanklar›,
• Lpg tanklar›,
• Kompresörler,
• Boru hatlar›,
• S›nai gaz tanklar›.
• Kriojenik tanklar,

‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2006

•
•
•
•
•

Otoklavlar,
Hidrolik ak›flkan devreleri,
pnomatik ak›flkan devreleri,
So¤utma üniteleri,
Hidrofor vb.
‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tüzü¤ünde ad›
geçen emniyet cihazlar›

1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bas›nçl› kaplardan kaynaklanan
‹SG Tehlikeleri
‹nfilak Tehlikesi
Parçalanma Tehlikesi
Bo¤ulma -zehirlenme
Yang›n - patlama
Kimyevi ve termal yan›klar
l. ‹nfilak tehlikesinden korunma
tedbirleri
Tasar›m ve imalat yetkili teknik elemanlarca
yap›lmal›d›r.
Tasar›m v e imalatta gerekli tedbirler al›nmal›d›r.
Kaplar gerekli emniyet cihazlar› ile donat›lmal›d›r.
Uygun yerleflimi sa¤lanmal›d›r.
Ehliyetli elemanlarca iflletme ve bak›m›
sa¤lanmal›d›r .
Periyodik bak›m ve deneyleri yap›larak belgelendirilmelidir.
Maruziyet alam belirlenmeli ve ilgisizlerin girmesi önlenmelidir.
Çal›flmalar en az elemanla yürütülmelidir.
Düzenli olarak sicil kay›tlar› tutulmal›d›r.
‹flletme -bak›m talimatlar› haz›rlanmal›d›r.
Elektrik tesisat› exproof olmal› ve paratoner
bulundurulmal›d›r.
2. Parçalanma tehlikesinden korunma
tedbirleri (flarapnel etkisi)
Tasar›mda parça f›rlama risk azalt›c› tedbir-
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ler al›nmal›d›r.
• ‹mal usullerinde uygun teknikler seçilmelidir.
• Bas›nçl› kab›n yer seçiminde dikkatli olunmal›d›r.
• Gerekli hallerde sütre yap›larak parça yay›l›m› önlenmelidir.
• Periyodik bas›nç testleri yap›larak rapora
ba¤lanmal›d›r.
• Tehlikeli alanlara girifl ç›k›fllar kontrol alt›na
al›nmal›d›r.
• Bak›mlar ehliyetli elemanlarca yap›l›p belge
ve kay›tlar uygun tutulmal›d›r,
3. Bo¤ulma ve zehirlenme
tehlikesinden korunma tedbirleri
• ‹malatta ve yer seçiminde çal›fl›lan maddeler
dikkate al›nmal›d›r.
• Genel veya mevzi havaland›rma tesis edilmelidir.
• Gaz dedektörü ve alarm cihazlar› bulundurulmal›d›r.
• Çal›flanlar e¤itilerek dosyalar›na belge konulmal›d›r.
• Kiflisel koruyucu donan›mlar temin edilerek
kullan›m› sa¤lanmal›d›r.
• Riskli alanlarda en az eleman ile çal›fl›lmal›d›r.
• Gerekli yerlere ikaz levhalar› afl›lmal›d›r.
4- Yang›n ve patlama tehlikesinden
korunma tedbirleri
• Yan›c› ve patlay›c› ortamlarda s›cak ifller özel
‹zinle yürütülmelidir.
• Bu bölümlerde çal›flanlar ve bak›m onar›mc›lar yang›n konusunda e¤itilmelidir.
• Geç tutuflan yan›c› maddeler yak›n›nda s›cak
çal›flma sonras› yeterli bir süre yang›n kontrolleri sürdürülmelidir.
• Yak›t deposu vb. parlay›c› madde bulafl›ktan
bulunan kaplarda kaynak çal›flmas› yapmaktan mümkün oldu¤unca kaç›n›lmal›d›r.
5. Kimyevi ve termal yan›klar
• Kimyevi ve termal yan›klara sebep olan maddeler bunlardan korunma ve ilk yard›m konusunda çal›flanlar e¤itilmelidir.
• ‹fl bitiminde son kontrol ve testler yap›lmal›d›r.
• Termal yan›klar için; maske, bot, tozluk, ifl
elbisesi, deri önlük vb. kiflisel koruyucu
donan›mlar kullan›lmal›d›r.
• Bu ifllerde çal›flmalar özel izinle, yetkililer
nezaretinde yap›lmal›d›r.
Tehlikeleri önlenme ve kazalardan korunma
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metodu (6. Henrich perensibi)
1. Mühendislik ve revizyon,
2. ‹kna ve teflvik,
3. Ergonomi kurallar›ndan yararlanma,
4. Disiplin tedbirlerini uygulama,
Çal›flma hayat›nda tehlikelerin önlenmesi
ancak tehlikeli durumlar›n önlenmesi ve tehlikeli davran›fllar›n önlenmesi ile mümkündür.
I. Tehlikeli durumlar›n önlenmesi
1. Güvenli teknoloji seçimi: Kurulufl aflamas›nda güvenli teknolojinin seçilmesi ve geliflmelerin sürekli izlenmesi güvenli çal›flma
ortam›n›n ilk flart›d›r.
2. ‹fl organizasyonu: Uygun Hiyerarflik yap›
kurularak çal›flanlar, çal›flmalar ve iflyeri
sürekli olarak, gözetim, denetim ve kontrol
alt›nda tutulmal›d›r.
3. ‹kame: Tehlikelilerin yerine tehlikesizler yada
daha az tehlikeliler kullan›lmal›d›r, (de¤ifltirme)
4. Tecrit: Tehlike kaynaklan uygun bölümlere
al›narak çal›flanlardan ayr›lmal›d›r, (ay›rma)
5. Örtme: Hareketli parçalar uygun koruyucular
ile kapat› im al›d›r, (kapatma)
6. Havaland›rma: a) genel havaland›rma b)
lokal havaland›rma
‹flyeri havas›n›n çal›flanlar için tehlikeli hal
almamas› için genel olarak havalandmlmal›
ve gaz, koku duman vb. kayna¤›ndan emilerek d›flar› at›lmal›d›r.
7. Maruziyet süresini azaltma: Tehlikeli ifllerde çal›flanlar uygun de¤iflim ve s›n›rlama teknikleri ile maruziyetten korunmal›d›r, (s›n›rlama)
Tehlikeli davran›fllar›n önlenmesi
1. E¤itim ve ö¤retim çal›flmalan: E¤itim
yönetmeli¤i gere¤i çal›flanlar ifle girifllerde, ifl
de¤iflimlerinde ve periyodik olarak e¤itilerek
do¤ru davran›fl göstermeleri sa¤lanmal›d›r.
2. ‹kna ve teflvik uygulamalar›: Çal›flanlar
uygun flekilde motive edilmelidir.
3. ‹fl - iflçi (çal›flan) aras› uyumun sa¤lanmas›: ‹flin çal›flana uygun hale getirilmesi için
gerekli çal›flmalar yürütülmelidir.
4. Vardiya de¤iflimi: Vardiya de¤iflim süreleri,
ekip oluflumu ve uyumu dikkate al›nmal›d›r.
5. Monoton ifl yükünün irdelenmesi: Gerekli
düzenlemeler yap›larak monoton ifl yükünün
çal›flan üzerindeki olumsuz etkileri azalt›lmal›d›r.
6. Kiflisel koruyucu: ‹fl etüt edilerek ifl ekip‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2006

man› ihtiyac› belirlenmeli ve uygun kiflisel
koruyucu donan›m temin edilerek kullan›m›
sa¤lanmal›d›r.
7. Disiplin uygulanmas›: ‹flletmede gerekli ifl
disiplini sa¤lanmal›d›r.
BASINÇLI KAPLARDA TEST
TEKN‹KLER‹
I. Zorlay›c› testler (deformatif): Bas›nçl› kap
üzerinde bulunan her noktan›n belirli bir kuvvetle zorlanma¤›d›r.
II. Zorlay›c› olmayan testler (non deformatif):
Bas›nçl› kab›n hassas yerlerinin özel yöntemlerle incelenmesidir.
I. Zorlay›c› test teknikleri
a) Hidrolik test: Bas›nçl› kab›n tamam›
veya bir k›sm›n›n uygun flartlarda bir s›v› ile
doldurulup bas›nçland›r›lmas›, izlenmesi ve
boflalt›larak sonuçlar›n›n irdelenmesi tekni¤idir.
b) Pnön›atik test: Bas›nçl› kab›n tamam›
veya bir k›sm›n›n uygun flartlarda bir gaz ile
doldurulup s›k›flt›r›lmas›, izlenmesi ve boflalt›larak sonuçlar›n›n irdelenmesi tekni¤idir,
II. Zorlay›c› olmayan test teknikleri (non
deformatif): Bas›nçl› kaba zorlay›c› test tekniklerinin uygulanmas›nda sak›nca görülmesi
halinde uygulan›rlar,
1. Gözle muayene testi
2. S›v› s›zd›rma testi (Penetrasyon testi)
3. Manyetik partiküler testi
3.a. Islak floor ›fl›¤› testi
4. Radyografi testi (gamma ve x-ray)
5. Ultrasonik test
1. Gözle muayene testi: Malzeme üzerindeki süreksizlik muayenesinin gözle yap›lmas› ifllemidir.
Uygulanmas›:
1. Önce yüzey temizli¤i yap›l›r.
2. Yüzeyler koordinatlara ayr›l›r.
3. Uzmanlarca ç›plak gözle veya mercek
alt›nda göz muayeneleri yap›l›r.
4. Hassas noktalar ve riskli bölgeler tekrar
muayene edilir.
Not: Zorlay›c› testlerden sonra bu test tekrar
uygulanmal›d›r.
2. S›v› s›zd›rma testi: Özel haz›rlanm›fl bir
s›v›n›n muayene yüzeyine sürülmesi ve
siyah (uv) ›fl›n› alt›nda yüzeyin incelenmesi
tekni¤idir.
Uygulanmas›:
1. Önce yüzey belirlenir ve temizli¤i yap›l›r,
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2006

2. Yüzeye penetrasyon s›v›s› sürülür .
3. Sonra yüzey temizlenerek normal veya
siyah UV ›fl›n› alt›nda göz muayeneleri yap›l›r.
Not: Bu teknik süreksizli¤in yüzeyde ve aç›k
olmas› halinde iyi netice verir. 3. Manyetik
partikül testi
4. a)Islak flor ›fl›¤› m. P. T.
Bu metod süreksizliklerin manyetik kuvvet çizgilerim bozmas› esas› üzerine kurulmufltur.
Uygulanmas›:
1. Kabaca yüzey temizli¤i yap›l›r.
2. Problarla manyetik aian oluflturulur.
3. Alana manyetik tozlar dökülür.
4. Manyetik ak› çizgilerinde sapmalar gözlenir.
5. Manyetik alan›n yönü de¤ifltirilerek test
tekrarlan›r.
Not:
l. Bu test yaln›zca manyetik malzemelere
uygulanabilir.
2. Köflelerde ve kaynak yerlerinde yan›lt›c›
netice verebilir.
Radyografi testi
Bu metod; x ›fl›nlar›n›n, malzemede ki süreksizlik durumunda film negatifleri üzerinde daha
koyu alanlar oluflturmas› tekni¤ine dayan›larak
gelifltirilmifltir.
Uygulanmas›:
1. Test yap›lacak alanda gerekli radyasyon
güvenlik önlemleri al›nmal›d›r.
2. Uygulama uzman elemanlarca yap›lmal›d›r.
3. Kal›nl›k de¤iflim yerlerinde olan süreksizliklerde tesbit zorlu¤u vard›r.
4. Süreksizlik derinli¤inin belirlenmesi güçtür.
5. S›k›ca kapal› süreksizliklerin belirlenmesi
uzmanl›k gerektirir.
5. Ulturasonîk test:
Malzeme üzerine yönlendirilen (ultrasonik)
ses dalgalar›n›n, malzemedeki süreksizliklerden
farkl› yans›mas› temeli üzerine kurulmufltur.
• Üç parçadan oluflur :
• l. Elektronik sinyal üreteci
• 2. Siyalleri mekanik titreflimlere dönüfltürme sistemi
• 3. Geri dönüfl sinyallerini alg›lay›p gelifltiren
ve görüntüleyen sistem
Kamil Sami EKEMEN
Mak. Müh. - Bafl. ‹fl. Müfettifli
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Bir Araflt›rmac› Yazar›n ATATÜRK Konferans›
(14. say›dan devam)

(Atatürk’ün ölümünün 68. y›l›nda onu dünya liderleri aras›nda farkl› yapan niteliklerini
anlamak için lütfen okuyunuz.)
Ya hocam siz bize bir tek ç›nar a¤ac› ve i¤de
a¤ac› anlatt›n›z bunlar ATATÜRK’ün hayat›nda
tek tek örnekler olabilir. Hadi gelin Sö¤ütözü’ne
gidelim, hani flu Ankara yak›nlar›ndaki, o zaman
için 80 tane sö¤üt a¤ac›n›n oldu¤u yere.
Sö¤ütözüne ATATÜRK hep dinlenmek için
gelirmifl. Bir geldi¤inde galiba düflündü¤ünü
sesli olarak aktarm›fl; “Ah ! burda bi kulübem
olsayd› keflke”. “Ya paflam istedi¤in bir kulübe
olsun hemen yapar›z fluraya“ demifller.
“Buradaki a¤açlara ne olacak peki”. “Paflam
burdakiler sö¤üt a¤ac›; gönülsüz a¤açt›r.
Sökeriz baflka bir yere dikeriz, mutlaka tutar”
demifller. Bir an durur, “Bir tek flartla kabul ederim” der. “Burda yetecek kadar sö¤üt a¤ac›n›
kendi ellerimle sökece¤im, kendi ellerimle dikece¤im, önce tuttuklar›n› görece¤im, sonra kulübe yap›m›na izin verece¤im”. Yani bugün betonu yeflile tercih eden zihniyete bence en güzel
örnek teflkil eder bu. Ne yapar biliyor musunuz?
Türkiye
Cumhuriyetinin
Cumhurbaflkan›
Mustafa Kemal ATATÜRK makam›n› Çankaya’dan Sö¤ütözü’ne tafl›t›r has›rlar üzerine.
Kabullerini orda yapar, imzalar›n› orda atar,
çad›rda kal›r ama sö¤üt a¤ac›n› söker, kendi
elleriyle diker, tuttuklar›n› görür, ondan sonra
bugün çok küçücük ama verdi¤i mesaj
ola¤anüstü büyük olan bu Sö¤ütözü’ndeki
küçük ATATÜRK kulübesinin yap›lmas›na izin
verir.
25 y›ll›k araflt›rmac›y›m. Benim elimde 130
belge var bizzat çevre hareketine bedenen kat›ld›¤›na dair. Sade bende 130 belge, kim bilir kaç
belge var. Keflke diyorum, keflke bu belgeler,
baz› günler bizi okullar da bu kulübeye götürüpte burada anlat›lsayd›. san›yorum bugün betonu
yeflile tercih eden hiçbir belediye baflkan› yetiflmezdi.
‹flte bu anlamda sahneye flimdi Tahsin ÇOfiKAN’u davet edelim. Tahsin COfiKAN o zaman›n genç bir ziraat mühendisi. “Gel Tahsin seni
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bir yere götürece¤im fikrini almak istiyorum”
diyor. Giderler, gösterdi¤i yere bakar Tahsin
Bey. Batakl›k, sivrisinek salg›n›, hayvan lefllerinin oldu¤u berbat bir arazidir. “Ya paflam hayrola” der. Atatürk, “Buraya bütün masraf›
cebimden olmak üzere bir orman çiftli¤i yapmak istiyorum” der. “Ya paflam buran›n ›slah› ya
sizin paran›z› tüketir ya da zaman›n›z›, neden bu
kadar mümbit topraklar varken gelip de buray›
tercih ettiniz?” der.
ATATÜRK’ün cevab› ATATÜRK’çedir. Derki
”Ben en zor olan› yapay›mda siz arkamdan
kolaylar› nas›l olsa yapars›n›z.” Ne bilsin ki en
kolaylar› bile çabuk y›kabildi¤imizi ama, bu aradaTahsin ÇOfiKAN “Paflam burda hiçbir fley
yetiflmez, pek u¤raflmay›n” der. Ama dinleyen
kim. Derki “Tahsin buraya ziraatçileri getir ve
incele bana resmi bir yaz› getir buras›yla ilgili”.
Biraz sonra Tahsin COfiKAN çok mutlu, kendi
dedi¤i ç›kt›, üzerinde “Burada hiçbirfley yetiflmez“yaz›l›, alt›nda da ziraatçilerin imzas›n›n
oldu¤u bir belgeyi Mustafa Kemal’in önüne
koyar. ATATÜRK biraz mütebbessim okur bu
yaz›y›. Kaleme al›r, bu ka¤›d›n yan›na aynen
flunlar› yazar “BURASI VATAN TOPRA⁄IDIR,
KADER‹NE TERK EDEMEY‹Z”. Etmez de. Ayn›
Sakarya savunmas› gibi akasya savunmas›n›
ele al›r, çam ve köknar› oraya 30 A¤ustos olarak
tamamlar ve hiç unutmayaca¤›m›z bir gün, lütfen hiç unutmay›n, tarihte atlad›k bu günü, 25
May›s 1933. Ne yapar biliyor musunuz? Hani 5
Haziranlarda kutlad›¤›m›z bir gün var, çevre
günü de¤il mi? Çevre günü ne zaman kutlanmaya bafllad›? 1980 den sonra. Peki 25 May›s
1933, ATATÜRK ne yapt›? ‹lk Çevre günü kutlamas›n› yapt›. Hem de bugün okullara soruyorum
diyosunuz ki ne yapt›n›z diye “ya a¤aç diktik
diyorsunuz ya çöp toplad›k” öyle falan de¤il.
Bütün Ankara halk›n› bedava trenlerle buraya
getirtiyor, a¤açlar boy vermifller, alt›nda dinlenmektedirler, havuz yap›lm›flt›r, çocuklar yüz‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2006

mektedirler. Hatta bütün masraf› cebinden ödemifltir ama kar› da almam›flt›r, buraya bir fabrika
yapt›rm›flt›r, süt ürünleri üretilmektedir, herkes
ye “mektedir. Herkes çok mutlu ama en mutlusu Mustafa Kemal ATATÜRK.
Nebizade diye bir arkadafl› var, Nebizade’nin
kafa çok kar›fl›k. “Yahu paflam senden baflka
bir tek kifli burada bir a¤aç yetiflece¤ine inanmad›. Peki sen nas›l anlad›n burda orman
olaca¤›n›?” der. “Gel Nebizade gel, flimdi anlatay›m sana. Hani Tahsin ÇOfiKAN’›n burda birfley yetiflmez dedi¤i günün akflam› tebdili k›yafetle Çankaya’dan kaçt›m, burdaki köylülere
geldim. Köylüler beni tan›mad›lar. Köylülere,
a¤alar dedim burda a¤aç yetiflip yetiflmeyece¤ini bana en kolay yoldan nas›l ispat edersiniz dedim. “Al dediler”, bana bir testi su verdiler, bir de kazma kürek. “Kaz oray› iki gün sonra
gel biz sana ne olaca¤›n› söyleriz” dediler. Ah o
iki gün Çankaya’da nas›l geçti bir Allah bilir bir
de ben. ‹ki gün sonra gittim testiyi ç›kard›m, testinin içinde su bitmiflti, köylülere uzatt›m.
Dediler ki bana “a¤a testide su kalmam›fl, toprak su emiyor, bakma bunun üstünün kurak
oldu¤una, biraz u¤rafl burda ne ekersen biçersin”. Ve hani Tahsin COfiKAN’›n o raporu bana
getirdi¤i gün ben çoktan projeye bafllam›fl epey
de ilerlemifltim” diyecektir.
Dünya lideri olmak öyle kolay de¤il biliyor
musunuz. Hani ATATÜRK’e kimdi en çok karfl›
ç›kan, evet Tahsin COfiKAN’d›. Onu da
ATATÜRK buraya müdür tayin eder. Evet lider
olmak hakikaten kolay ifl de¤il. Bu arada biz bu
130 belgeye hiç çal›flmam›fl›z. Çal›flmad›¤›m›z›n
en ac› örne¤ini Türkiye yaflad› zaten. Neydi o
örnek “17 A¤ustos depremi”. Evet deprem bir
kaderdir ama kader olman›n ötesinde dolgu
alan çöktü, dolgu binalar çöktü. Oysa 1930’dan
beri bize “lütfen tabiatla oynamay›n, tek bir
a¤açla bile oynamay›n” diye bize örnek olan bir
liderimiz varken yaflad›k bu ac›y›.
Bizler iyi de¤erlendirmemifliz onun çevre
hareketini ama bak›n dünya ne güzel de¤erlendirmifl hareketini. Ben size bu bilgileri vermek
için 1919 bafllad›m ve bugüne kadar ç›kan
bütün gazete ve dergileri tar›yorum. Taramam
s›ras›nda 28 Temmuz 1933 günün Cumhuriyet
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gazetesinde bir haber okudum. ‹nan›lmaz bir
haberdi. Hani bir çiçek al›yoruz, k›rm›z› renkte,
hediye götürüyoruz ve ad›na da “ATATÜRK
Çiçe¤i” diyoruz. O ATATÜRK çiçe¤inin ad›n› biz
koyduk zannediyorduk ama bak›n gazeteyi
aynen okuyorum. Gazete haberi flu “Chicago
özel, geçenlerde Vanderbit Üniversitesi profesörlerinden doktor Kirk Land›n laboratuarlar›nda
muhtelif ameliyeler neticesinde k›rm›z› renkte
yeni bir çiçek elde edilmifltir Profesör bu yeni
çiçe¤e isim ararken yan›nda duran ama Tarsus
Kolejinde ATATÜRK’le tan›flm›fl, ondaki tabiat
bilgi ve ilgisine hayran olan bir di¤er profesör bu
çiçe¤e ATATÜRK isminin verilmesini önermifltir.
Ve bu öneri dünya nebatat dairesine iletilmifl ve
ATATÜRK’ün yapt›¤› çal›flmalar›n anlat›ld›¤›
toplant›da oy birli¤iyle kabul edilmifltir”. Yani
dünyadaki her ülkede bu çiçek Gazi ATATÜRK
ad›yla üretiliyor ve sat›l›yor.
Peki baflka bir lider varm› diye araflt›rd›m bir
çiçe¤e ad›n› veren, baflka hiçbir lider yok.
Çünkü tabiat›yla bu kadar bütünleflebilen bir
lideri dünya tarihi yazmam›flt›r. Diyorki Mustafa
Kemal ”çevre hareketi d›fl›nda e¤er lider olacaksan›z e¤er lider olmaya kalk›flt›ysan›z ki içinizde
ö¤renci arkadafllar var mutlaka s›n›f baflkanlar›
vard›r e¤er s›n›f baflkan› olacaksan bu bi liderliktir s›n›r›n nedir? s›n›ft›r s›n›f›n içerisindeki tek
bir tebeflir tanesi tek bir s›ra tek arkadafl›n›n
problemiyle ilgilenemeyeceksen o liderli¤i kabul
etmeyeceksin demektedir Mustafa Kemal.
Peki ikinci s›rr›m›z ne? ‹kinci S›rr›m›z; dünya
tarihi sadece bir s›fat› Mustafa Kemal’e vermifltir. Baflka dünyada hiçbir liderin alamad›¤› bir
s›fatt›r bu hangi s›fat m›? Ne dersiniz? Evet Bafl
ö¤retmen diyen var aran›zda, hoflgörülü evet
biliyorum hepsi gönlünüzden geçen s›fatlar›
ATATÜRK’ün ama soruyorum sizlere bir insan
do¤umundan ölümüne kadar ya bir askerdir, ya
bir devlet adam›d›r ya çevrecidir ya tiyatrocudur
ya sanatç›d›r ya arkeologdur bir fleydir. Ama
bunlar›n hepsi birden olabilen dünyadaki tek
lider Mustafa Kemal ATATÜRK oldu¤u için dünyada “kültür antropolo¤u” s›fat› verilebilen tek
lider Mustafa Kemal’dir.
“Kültür Antropolo¤u” nedir ne de¤ildir uzun
uzun bafl›n›z› a¤r›tmayaca¤›m. Hadi gelin 5
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May›s 1935, Ahlatl›bel’e gidelim. Ahlatl›bel
Ankara yak›nlar›ndaki kaz›lar›n bafllad›¤› yer biliyorsunuz. Bütün arkeoloji kaz›lar›n›n yap›lma
emrini veren Mustafa Kemal, müzelerin aç›lma
emrini veren de Mustafa Kemal. Ama bugünkülerde oldu¤u gibi aç›n, kaz›n, imza; öyle de¤il.
Nas›l yetiflmifl inan›n, 25 y›ll›k araflt›rmac›y›m hiç
anlamad›m. Bak›yorsunuz Efes kaz›lar› bafll›yor
iki kere gidiyor, Konya‘da Asar kaz›lar› bafll›yor
bafl›nda, birde bak›yorsunuz Ahlatl›bel kaz›lar›
bafllam›fl bafl›nda, toprak al›yor, ölçüyor, biçiyor. “Ya ne yap›yor Mustafa Kemal” diyorlar.
Çankaya’ya gidiyor, Çankaya’da üç gün üç
gece hiç uyumadan; uyumamak için aln›na ›slak
bezler koydurmufl, birilerini ça¤›r›yor, telefonlar
ediyor bir heyecan bir telafl. Üç gün sonra “gelin
diyor Ahlatl›bel’e gidiyoruz”. Hemen geliyor
diyorki “arkeologlar toplan›n”. Biliyorsunuz bafllar›nda en büyük arkeolo¤umuz Zübeyir KOfiAR
var. Bu Zübeyir KOfiAR’›n bir e bir an›s›d›r.
Toplan›yor ve diyorki Mustafa Kemal heyecanla;
“kazd›¤›n›z yer yanl›fl, fluray› kazman›z gerekir”.
Yabanc› arkeologlar “el insaf paflam, anlad›k iyi
askersin iyi devlet adam›s›n ama yani bu iflte
bizim iflimiz niye kar›fl›yorsun” der gibi aralar›nda birkaç fley oluyor ama emir büyük yerden.
Bafll›yorlar Mustafa Kemal’in gösterdi¤i yeri
kazmaya. Sonuç mu? Bütün bulgular ordan
ç›kacakt›r. ‹nat u¤runa, kendi ceplerinden öder
ve kendi dedikleri yeri kazarlar hiçbir bulguya
rastlam›ycaklard›r.
Bunun üç gün sonras›, ATATÜRK Galip
ARCAN’›n yazd›¤› “S›rat Köprüsü” adl› piyese
davetlidir. Davetiyede böyle yazar piyesin
bafl›nda mutludur biraz sonra sinirlenmeye bafllar bir müddet sonra bitince “bana Galip
ARCAN’› ça¤ar›n!” der. Galip ARCAN gelince
“bu piyesi siz mi yazd›n›z? “der. “Evet paflam
ben yazd›m”. ”Hay›r, bu bir Bolunun Flor Doranj
adl› boldvilin’in aynen çevirisi neden bunu
belirtmediniz hakk›n›zda soruflturma açt›r›yorum” diyecektir. Buna benzer pek çok an›y› da
okuyunca ne dedim biliyormusunuz. Samimi
konuflaca¤›m inan›n sizlerle. Dedim ki “a be
Atam boldvilin’e var›ncaya kadar ne zaman
okursun? ne zaman kafanda tutars›n”. Ve o
s›rada ne yapt›m biliyor musunuz? Yirmi y›ll›k
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araflt›rmac›yd›m, ATATÜRK’le iddiaya girmek
gibi, dedim “senin bafl›nda durmad›¤›n ilerletmeye çal›flmad›¤›n bir alan bulmak benim boynumun borcu olsun”.
O s›rada da “Sanat ve ATATÜRK” adl› araflt›rmam› yap›yorum bakt›m resimde Türk tarihinde ilk resim sergisini o aç›yor, heykelde dinin
etkisini kald›r›yor ama karfl›ma yedinci sanat
dal› geldi. Ne? Sinema. dedim “herhalde burda
iddiay› kazand›m”. Hey hat, bafl yönetmen
Cezmi AR, baflrolde Mustafa Kemal, film çekiyorlar. Ve Cezmi Ar Mustafa Kemal’e tabi
Cumhurbaflkan› ya diyemiyor flöyle dur böyle
dur diye di¤er oyunculara fliddetle ba¤›r›yor.
Atatürk “Gel Cezmi gel, burda baflkomutan
sensin. ben bu ifli bilmem. Önemli olan iflin iyi
ç›kmas›. Bana da ayn› fliddet ve hiddetle
ba¤›racaks›n” der. Cezmi AR hayat›n›n son günlerinde “ben bir daha asla öyle bir oyuncuyla
çal›flmad›m” diyecektir.
Y›l 1937, Münir Hayri EGEL‹YLE odalar›na
çekilirler. Çankaya’ da ne mi yaparlar?
ATATÜRK bir film senaryosu yazm›flt›r, ad›n› da
koymufltur; “Ben bir ‹nkilap Çocu¤uyum” dur
ad›. Kendi yazd›¤› film senaryosunu Münir Hayri
EGEL‹ çekecektir, ATATÜRK oynayacakt›r.
Ama y›l 1937 dir, ömrü vefa etmemifltir. Derim ki
haydi filmciler bulun bu senaryoyu filme çekin
pokemondan çok daha faydal› olaca¤›na ben
kesin gözüyle bak›yorum.
Bu arada ATATÜRK’ün her fleyi iyide ben
iddiadan vazgeçtim, tamam dedim. Kesinlikle
iddia falan yok art›k, iddiay› Mustafa Kemal
kazand› ama merak ediyorum nas›l yapt› diye.
As›l s›r nerde? O s›rada en büyük lider elefltirmeninin sözü geldi elime. Liderleri çok s›k› elefltiren bir elefltirmen diyorki ATATÜRK için
“Liderler içerisinde elefltiri acizli¤i yaflad›¤›m tek
lider Mustafa Kemal’dir. Çünkü bütün
Rönesans, bütün reform, bütün ayd›nlanma
ça¤› etkinlikleri bir adam›n kafas›nda toplanm›fl,
bir ça¤a s›ran etkinlikler on y›lda baflar›lm›fl, bu
büyük bir mucizedir en büyük radikal Mustafa
Kemal’dir”. Bunu biz demiyoruz dünyan›n en
büyük lider elefltirmeni diyor.
‹lknur Güntürkün Kal›pç›
Araflt›rmac› Yazar
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ETK‹NL‹KLER‹M‹Z
12 Eylül 2006 Tarihinde TBT Ltd. fiti. üyelerimize bir seminer verdi. Vibrasyonlu çak›c›lar›n çal›flma sistemi çak›c›lar›n›n seçilmesini anlat›lmas›n› takiben Jet Grout sisteminin farkl› bir uygulamas›
olan Top Jet sistemi anlat›ld›. Helozonla zemin kaz›l›rken yüksek bas›nçla enjekte edilen betonun
zemindeki malzeme ile kar›flt›r›larak temel kaz›¤› elde edilmesinin uygulamalar› anlat›ld›¤› seminer
kat›l›mc›lar taraf›ndan ilgiyle izlendi.
Bu seminer nedeniyle TBT Ltd. fiti. nezdinde baflta Sn. Özdo¤an ANBAR ve Mr. Gianluca
BARAGHINI ve Sn. Tolga TEKEfi’e teflekkür ederiz.

ETK‹NL‹K 2
31 Ekim 2006 Tarihinde Güven Çelik Halat Ltd fiirketi üyelerimize ‘ÇEL‹K HALATLAR’ konulu bir
seminer verdi.
Ankara Tenis Kulübünde gerçeklefltirilen seminere üretici firma ÇEL‹K HALAT VE TEL SANAY‹
ANON‹M fi‹RKET‹’ in yönetici ve teknik ekibi destek verdiler.
Çelik Halat ve Tel Sanayi A.fi.’nin ba¤l› oldu¤u DO⁄AN fi‹RKETLER GRUBU’ndan Do¤an
Holding A.fi. Sanayi ve Ticaret Grup Baflkan› Makine Mühendisi Sn. Ahmet ÇA⁄LAR, Çelik Halat
ve Tel Sanayi A.fi. Teknik Genel Müd. Yrd. ‹lhan GÜMÜfi’ünde katk›lar› ile gerçeklesen seminerin
teknik sunumlar›n›; Metalurji Mühendisi Sn. Ertugrul ENER (Müflteri Destek Mühendisi) Metalurji
Mühendisi Sn. Serkan ÜNSAL yapt›lar. (Müflteri
Teknik Destek Uzman›)
Çelik Halat ve Tel Sanayi A.fi. nin dünyada
konusunda uzman befl firmadan biri oldu¤u, pek
çok ülkede önemli pazar pay›na sahip oldu¤unun
belirtildi¤i seminerin konu bafll›klar› flöyleydi.
1- Temel halat bilgileri 2- Halat siparifl verme
tekni¤i 3- Kompozisyon flekline göre halat uygulama alanlar› 4- Halat hasarlanma sebepleri
5- Kullan›mda olan halatlar›n kontrol kriterleri
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2006

49

6- Halat maliyetine etki eden faktörler 7Çelik Halat ve Tel Sanayi A.fi.’nin kalite çal›flmalar› ve halatda kalite sertifikas›n›n önemi
Slayt gösterileriyle desteklenen sunum ilgiyle izlendi. Kat›l›mc›lara halat konusunda gerekli
teknik bilgiler dosya ve CD olarak verildi.
Bu sunum gerçekleflmesinde katk›lar› olan
GÜVEN ÇEL‹K HALAT LTD fiT‹ sahibi Sn.
Ramazan GÜRLER, Sat›fl ve teknik destek grubundan üyemiz Maden Mühendisi Sn. Hakan
DEN‹Z, Sn. Ercan KULAKSIZ ve de¤erli çal›flma
arkadafllar›na teflekkür ederiz

SEKTÖRDEN HABERLER...
Ayda 2 bin
YTL’ye ifl makinas› operatörü
yok
Patlayan gayrimenkul
sektörü ve konut inflaatlar›, ifl makinas› sektörünü yüzde 20 büyüttü.
Türkiye’de geçen y›l 7 bine ulaflarak rekor
k›ran ifl makinas› sat›fl›n›n, bu y›l 8.500’e olmas› bekleniyor.
Caterpillar ifl makinalar›n›n da¤›t›c›s› Borusan
Makina’n›n Genel Müdür Yard›mc›s› Murat
Erkmen, konut projelerinin Türkiye’deki toplam
ifl makinas› say›s›n›n art›fl›n› çok etkiledi¤ini
belirterek, ifl makinalar› pazar›n›n üst ve altyap›
yat›r›mlar›n›n art›fl›yla da geliflti¤ini söyledi.
SEÇ‹MLER ETK‹LEYECEK: Geçen y›l
Türkiye’deki toplam ifl makinas› sat›fl›n›n 7 bin
oldu¤unu, bu y›l ise sat›fl rakam›n›n 8.500’e ç›kmas›n› beklediklerini dile getiren Erkmen, "Önümüzdeki seçimler konut sektörüne dolay›s›yla
da ifl makinas› pazar›na olumlu etki yapacak. ‹fl
makinas› pazar› Türkiye’de istikrarl› bir flekilde
büyüyor. Türkiye’de yat›r›m anlam›nda yap›lacak daha çok ifl var. 2007’de, istikrarl› hükümet

ve piyasalar›n geliflmesiyle sektör daha da geliflecek" diye konufltu. ‹fl makinalar›n›n fiyatlar›n›n
50 bin YTL ile 1 milyon Euro aras›nda de¤iflti¤ini
aktaran Erkmen, Türkiye’de en çok talep gösterilen makinan›n de bekolu yükleyici oldu¤u bilgisini verdi. Erkmen, Türk kullan›c›lar›n›n ifl makinalar› konusunda yapt›¤› en büyük hatan›n tek
makinan›n, hem kaz›c›, hem delici, hem de
dozer iflleri için kullan›lmas› oldu¤unun alt›n›
çizerek, bunun makinan›n kullan›m ömrünü
k›saltt›¤›n› vurgulad›.
OPERATÖR SIKINTISI: ‹fl makinas› sat›fllar›ndaki patlama, bu makinalar› kullanan operatörlere olan talebi de art›r›yor. Türkiye’de operatör aç›¤›n›n yafland›¤› ve ifl makinalar›n› kullanabilen operatörlerin maafllar›n›n 2 bin YTL’ye
ç›kt›¤› belirtiliyor. Murat Erkmen, ifl makinas›
sektöründe operatörlerin çok önemli oldu¤unu
belirterek, flunlar› söyledi: "Fiyatlar› 50 bin-800
bin YTL aras›nda de¤iflen bu makinalar› kullanan kifliler çok önemli. ‹fl makinas› say›s› artt›kça operatör say›s›n›n da artmas› gerekiyor.
Ancak bu alanda e¤itim verilen bir okul yok. ‹yi
operatörlerin yetiflmesi de zor oluyor. fiu anda
sektörde operatör aç›¤› var. 2 bin YTL maaflla
operatör bulunam›yor. Borusan Makina olarak
dönem dönem operatörler için sertifika programlar› düzenliyoruz."
(16.10.2006 Tarihli Hürriyet Gazetesi)
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TÜKET‹C‹N‹N HAK ARAMA
YOL VE MERC‹LER‹
1) Sat›c› nezdinde hak arama: Tükedici
ay›pl› mal›n varl›¤› halinde, mal veya hizmeti teslim ald›¤› tarihden itibaren 30 gün içinde sat›c›ya ihbarda bulunmal›d›r. Tükedici ay›pl› mala
iliflkin 4. madde de belirtilen
- Bedel iadesini de içeren sözleflmeden
dönme,
- Mal›n ay›ps›z misliyle de¤ifltirilmesi,
- Ay›p oran›nda bedel indirimi,
- Ücretsiz onar›m isteme,
hakk›ndan birini istemelidir. Burada önemli
olan tüketicinin seçti¤i hakk› aç›kca ifade etmesidir. Yap›lacak ihbar için bir flekil zorunlulu¤u
yoktur. Bu bildirim fleklinde, noter kanal›yla
veya taahhütlü mektupla yap›labilir. ‹hbarda,
mal›n ay›b›n›n aç›k ve somut bir flekilde belirtilmesi gerekir. Yaln›zca mal›n ay›pl› oldu¤unun
söylenmesi yeterli de¤ildir.
Sat›c›lar, ay›b›n kullan›m hatas› yada üretim
hatas› olup olmad›¤›n›n tespiti için üretici firma
nezdinde giriflimde bulunduklar› takdirde, ay›b›n
kendi hatalar›ndan kaynakland›¤›n› kabul etmemeleri durumunda, genellikle sat›c›lar taraf›ndan
yap›lan uygulama olarak mal›n tamir edilmesini
tüketiciler kabul etmek durumunda de¤ildirler.
‹hbar›n süresi:
- Aç›k ay›pta mal›n tesliminden itibaren 30 gün
içinde yap›lmal›d›r.
- Ay›p daha sonra ortaya ç›kt›ysa gizli bir ay›p
var ise, teslim tarihinden itibaren iki y›ld›r.
- Konut ve tatil amaçl› tafl›nmaz mallarda befl
y›ld›r.
- Ay›pl› mal›n neden oldu¤u zararlardan dolay›
süre üç y›ld›r.
2) Tüketici dernekleri nezdinde hak
arama: Tüketiciler sat›c›ya baflvurduktan sonra
sat›c› taraf›ndan talepleri yerine getirelemezse,
Tüketici Örgütlerine Baflvurabilir. Tüketici
Örgütleri, sat›c›lar nezdinde, tüketicilerin bilemedikleri yasal haklar› kapsam›nda girifliminde
bulunurlar ve sat›c›lara sorumluluklar›n› bildirirler. Ayr›ca, tüketiciler, evrensel tüketici haklar›
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çerçevesindeki her konu hakk›nda bilgi almak
amac›yla tüketici derneklerine baflvurabilir.
Tüketiciler ile sat›c›lar ars›ndaki uyuflmazl›k için
Derneklerin giriflimleri sonuçsuz kald›¤› takdirde, tüketiciler Tüketici Sorunlar› Hakem
Heyeti’ne baflvurarak yasal yoldan haklar›n› arayabilirler.
3) Tüketici sorunlar› hakem heyeti nezdinde hak arama: Kanunun 22. Maddesine
göre, il ve ilçe merkezlerinde, bu Kanunun
uygulamas›ndan do¤an uyuflmazl›klara çözüm
bulmak amac›yla en az bir tüketici sorunlar›hakem heyetleri oluflturulmufltur. Büyükflehir statüsün deki illerde, merkeze ba¤l› ilçelerin
Kaymakaml›klar› bünyesinde de Hakem
Heyetleri bulunmaktad›r.
Baflkanl›¤› Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürü veya
görevlendirece¤i bir memur taraf›ndan yürütülen tüketici sorunlar› hakem heyeti; belediye
baflkan› konunun uzman› belediye personeli
aras›ndan görevlendirece¤i bir üye, ticaret ve
sanayi odas› ile esnaf ve sanatkar odalar›n›n
görevlendirece¤i bir üye ve tüketici örgütlerinin
seçecekleri bir üye olmak üzere baflkan dahil
olmak üzere befl üyeden oluflur.
Tüketici sorunlar› hakem heyetlerinde heyetin çal›flmalar›na ve kararlar›na esas olacak dosyalar› haz›rlamak ve uyuflmazl›¤a ilflkin raporu
sunmak üzere en az bir rapörtör görevlendirilir.
De¤eri beflyüz milyonlar›n alt›nda bulunan uyuflmazl›klarda tüketici sorunlar› hakem heyetlerine
baflvuru zorunludur. Bu uyuflmazl›klarda heyetin verece¤i kararlar taraflar› ba¤lar. Bu kararlar
‹cra ve ‹flas Kanunun ilamlar›n yerince getirilmesi hakk›ndaki hükümlerine göre yerine getirilir.
Tarflar bu kararlara karfl› onbefl gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. ‹tiraz, tüketici sorunlar› hakem heyeti karar›n›n icras›n› durdurmaz. Ancak, talep edilmesi flart›yla hakim,
tüketici sorunlar› hakem heyeti karar›n›n icras›n›
tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunlar›
hakem heyeti kararlar›na karfl› yap›lan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin verece¤i karar
kesindir.
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De¤eri befl yüz miyon lira ve üstündeki uyuflmazl›klarda tüketici sorunlar› hakem heyetinin
verecekleri kararlar, tüketici mahkemelerinde
delil olarak ileri sürülebilir. 25. madde de cezai
yapt›r›ma ba¤lanm›fl hususlar d›fl›ndaki tüm
uyuflmazl›klar, tüketici sorunlar› hakem heyetlerinin görev ve yetkileri kapsam›ndad›r.
Tüketici sorunlar› hakem heyetinin kurulmas›, çal›flma usul ve esaslar› ile di¤er hususlar
Bakanl›kla ç›kar›lacak bir yönetmelikle düzenlenir.

durumlarda, tüketiciler öncelikle sat›c›lar veya
Hakem Heyetleri nezdinde haklar›n› ararlar. 500
milyona kadar Hakem Heyeti kararlar› ba¤lay›c›
olmas›na ra¤men, sat›c›lar›n veya tüketicilern itiraz hakk› bulunmaktad›r. Bu duruma ilaveten
Hakem Heyeti karar›na uyulmamas›, sat›c›n›n
tüketicinin talebini yerine getirmemesi veya
tüketicinin karar› benimsememesi dolay›s› ile
al›nan Hakem Heyeti karar›n›n taraflar› tatmin
etmemesi durumunda, tüketiciler haklar›n›
Tüketici Mahkemesi nezdinde arayabilirler.

Baflvuru flekli: Hakem Heyetlerine baflvuru
dilekçe ile yap›l›r. Dilekçede uyuflmazl›k konusu
anlat›l›r ve delil oluflturan ilgili belgeler dilekçeye
eklenir. Tüketici taraf›ndan 4. madde de belirtilen 4 seçimlik haktan hangisinin istendi¤i aç›kca
belirtilmelidir. Tüketici ayn› uyuflmazl›k konusu
ile ilgili olarak birden çok hakem heyetine de bir
uyuflmazl›k konusunda birden fazla baflvuruda
bulunamaz. Aksi takdirde sat›c›n›n kendi lehine
derdestlik itiraz›nda bulunma hakk› do¤ar.
Hakem heyetine tüketicinin baflvurusu ile
sat›c› taraf›ndan talebi yerine getirilirse veya
Hakem Heyeti karar› al›narak her iki tarafa da
bildirimde bulunulduktan sonra talep yerine
getirilirse uyuflmazl›k sona erer. Kanuna göre
befl yüz milyon TL’ye kadar olan mallardaki
uyuflmazl›k konusundaki hakem heyeti karar›
ba¤lay›c›d›r. Sat›c›lar›n hakem heyeti kararlar›na
uymamalar› durumunda, tüketiciler haklar›n›n
tüketici mahkemelrinde ararlar.

Mahkemelerin görevleri
Kanunun uygulanmas› ile ilgili olarak ç›kan
her türlü anlaflmazl›klara bakmakt›r. Hakem
Heyetleri uyuflmazl›¤› çözmeye yetkili iken,
mahkemeler uyuflmazl›¤› çözümlemenin yan›
s›ra, uyuflmazl›k konusundan do¤an maddi ve
manevi zararlar›n tazminine yönelik karar almaya yetkilidir. Tüketici Mahkemeleri, Bakanl›k ve
tüketici örgütleri taraf›ndan münferit tüketici
sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgelendiren hallerle ilgili olarakbu Kanunun ihlali
nedeniyle kanuna ayk›r› durumun ortadan kald›r›lmas› amac›yla açt›klar› davalara da bakarlar.
Buna ilaveten, Kanunun 24. maddesine
göre, sat›fla sunulan bir seri mal›n üretiminin ve
sat›fl›n›n durdurulmas› ve sat›fl amac›yla elinde
bulunduranlardan toplat›lmas› için aç›lan davaya da bakarlar. Sat›fla sunulan bir seri mal›n
ay›pl› oldu¤unun mahkeme karar› ile respit edilmesi halinde, mal›n sat›fl› geçici olarak
Mahkemece durdurulur. Mahkeme karar›n›n
tebli¤ tarihinden itibaren en geç üç ay içinde
mal›n ay›b›n›n ortadan kald›r›lmas› için üreticiimalatç› ve/veya ithalatç› firma uyar›l›r. Mal›n
ay›b›n›n ortadan kalkmas›n›n imkans›z olmas›
halinde mal, üretici-imalat› ve/veya ithalatç›
taraf›ndan toplan›r veya toplatt›r›l›r. Toplat›lan
mallar tafl›d›klar› risklere göre k›smen veya
tamamen imha edilir veya ettirilir.
Kanunun 24/A maddesine göre, g›da ürünü
olmamalar›na ra¤men, sahip olduklar› flekil,
koku, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya
boyutlar› nedeniyle olduklar›ndan farkl› görünen
ve bu sebeple de tüketiciler taraf›ndan g›da
ürünleriyle karfl›laflt›r›larak tüketicilerin sa¤l›¤›n›
ve güvenli¤ini tehlikeye atan mallar›n üretilmesi,
pazarlanmas›, ithalat› ve ihracat› yasaklanm›fl

4) Tüketici mahkemeleri nezdinde hak
arama: Kanunun 23. maddesine göre,
kanunun uygulanmas›yla ilgili olarak ç›kacak her türlü
ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bak›l›r. Tüketici
mahkemeler nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve bakanl›kça aç›lacak davalar her türlü resim
ve harçtan muaft›r. Tüketici davalar› tüketicinin
ikametgah› mahkemesinde de aç›labilir.
Bakanl›k ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri
ilgilendiren hallerde bu kanunun ihlali nedeniyle
kanuna ayk›r› durumun kald›r›lmas› amac›yla
tüketici mahkemelerinde dava açabilirler.
Gerekli hallerde tüketici mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmas›na karar verebilir.
Baflvuru
Tüketiciler ile sat›c›lar aras›ndaki uyuflmazl›k
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oldu¤undan, bu mal› sat›n alan tüketicilerin
u¤rad›klar› maddi ve manevi zararlar nedeniyle
Tüketici Mahkemelerine dava açma haklar› vard›r.
5) Tüketicilerin flikayet yoluyla hak aramas ›: Tüketicilerin flikayet hakk›n›n yukar›da bahsedilen ay›pl› mal veya hizmet nedeniyle
u¤rad›¤› ma¤duruyetin giderilmesi için olandan
daha fazla oldu¤u söylenebilir. fiikayet hakk›,
uyuflmazl›k konusu bir mal veya hizmet olmadan da kullan›labilir. Tüketici, yasaya ayk›r› bir
durumun fark›na vard›¤›nda, do¤rudan kendisini ilgilendirmese dahi, flikayet hakk›n› kullanabilir. Yasa kapsam›nda;
- Özürlüdür etiketi olmadan mal sat›lmas›,
- Sat›l›k de¤ildir veya Numunedir ibaresi
bulunmayan mal›n sat›fl›ndan kaç›n›lmas›,
- Kanunda de¤iflik maddelerde bahsedilen
tüketiciye verilmesi gereken sözleflme
örneklerinin (tüketici kredisi, taksitli sat›fl,
kampanyal› sat›fl, cayma belgesi vb.) verilmemesi,
- Garanti belgesinin doldurularak, tan›tma ve
kullanma k›lavuzunun ve sat›fl sonras› hizmet
veren yerleri gösteren listenin verilmemesi,
- Etiket bulunmadan sat›fl› yap›lan mallar›n
tespit edilmesi,
- Yasalara ayk›r› yan›lt›c› ve aldat›c› reklam ve
ilan yap›lmas›,
- Zararl› ve tehlikeli mal ve hizmetlerin güvenlik içersinde kullan›lmas› için aç›klay›c› bilgi
ve uyar›lar›n yap›lmamas›,
- Tüketicilerin can ve mal güvenli¤i ile fiziki ve
çevre sa¤l›¤›na, standartlara ve teknik
düzenlemeye uygun olmayan mallar› tespit
edilmesi, durumlar›nda flikayet hakk›n› kullanarak o sat›c› hakk›nda cezai yapt›r›m uygulanmas›n› sa¤layabilir. Tüketiciler, flikayetlerini, yasal ifllemlerin yap›lmas›n› temin
etmek üzere, Sanayi ve Ticaret ‹l
Müdürlüklerine, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel
Müdürlü¤ü’ne, Reklam Kuruluna ve ilgili mercilere iletmek üzere Tüketici Haklar›
Derne¤i’ne yapabilirler.

Kaynak: Tüketici Derne¤i
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(40. sayfan›n devam›)

Makinalar›n›z›n K›fll›k Bak›m›n› Yapt›n›z m›?
Beton pompas› ve transmikser gibi temizlik suyu
için ilave su hazneleri olan araçlarda için suyun donmamas› için önlem al›nmal›d›r. Yap›lan ilzolasyonlar
yeterli de¤ilse s›cak su ile ikmalleri yap›lmal›. Mesai
bitiminde haznelerin sular› boflalt›l›nca tüm vanalar
aç›k b›rak›lmal›d›r. Özellikle mikserlerdeki su pompalar› gövdesindeki tahiiye tapalar› aç›larak su kalmad›¤›ndan emin olunmal›d›r.
fiantiyelerde bulunan su pompalar› ve su hatlar›
izolasyonlar› kontrol edilmeli hasarl›lar yenilenmelidir. Su pompalar›n›n gövdedeki suyu boflaltma tapalar› çal›fl›r halde olmal›d›r. Su depolar› ve hidrofor izalasyonlar› yap›lmal› gerek varsa bu ünitelere ›s›t›c›lar
konulmal›d›r.
s- Sular› boflalt›l›p kullan›lmayacak su sistemlerinde ve gövde boflaltma tapalar›ndan gövdedeki
suyu boflalt›lamayan pompalarda kalan su bas›nçl›
hava ile boflalt›lmal› ve pompan›n gövdesinin içine
bir miktar antifiriz püskürtülmelidir
t- Agrega ›s›tmada kullan›lan buhar sistemlerinin
ve flantiyedeki kalorifer sistemlerinin temizlik,
tamamlama, bürülör ayarlar› ve test çal›flmas› yapt›r›lmal›d›r.
u- Elektrik motorlar›n›n; ‹zolasyon ,afl›r› ak›m ve
titreflim kontrollar› yap›lmal›d›r. Elektrik panolar›n›n,
flartellerin ve trafolar›n kontak yüzeyleri ya¤l› veya
ya¤s›z tip (tozlu çal›flma flartlar›n›n söz konusu
oldu¤u yerlerde) kontak temizleyiciler ile temizlikleri
yap›lmal› d›r. K›fl çal›flmalar›nda sisteme afl›r› elektrik
yüklenmeleri söz konusu olaca¤› için izolasyon kabiliyetleride kontrol edilmelidir.
v- Çal›flt›r›lmayacak makinalar›n ya¤lama ifllemleri yap›lacak. Antifirizleri konulacak. makinan›n üzerindeki aküler sökülecek( makinelar›n elektronik
beyinlerinin “ECU” zarar görüp görmeyece¤i etüd
edilerek) ve s›cak odada muhafaza edilecek. Makinen›n hava emifl ve egzost ç›k›fllar›ndan su girme
tehlikesi bulunmamal›d›r. Kapal› alanda park etme
imkan› yoksa mümkün oldu¤u kadar makine d›fl
hava flartlar›ndan etkilenmeyecek flekilde muhafaza
alt›na al›nmal›d›r. ‹mkan varsa ve Gerek görülürse
lastikli makinalar takoza al›nmal›d›r. Park alanlar›n›n
zemini sert ve y›ld›r›m, sel gibi tabiat flartlar›ndan
korunakl› olmal›d›r.

Duran KARAÇAY
Makina Mühendisi
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‹fi KAZALARI -3Yirmi seneyi aflan flantiyecilik geçmiflim ile
ilgili olarak; iflin zorluk derecesine göre çal›flt›¤›m flantiyeleri listelemeye almalar›m› isteseler
en bafla yeralt› madencilik flantiyesini yerlefltiririm. (Aç›k deniz petrol platformunda çal›flmad›¤›m için oras› ile ilgili bir yorumum olmayacak.)
‹lk iflbafl› yapt›¤›m gün proje müdürünün bizzat kulland›¤› araç ile yer alt› maden flantiyesine
indi¤imde önceleri tedirginlik hissettim.
Tedirginli¤imi tahmin eden proje müdürü ilk
defa madene girenleri hemen hissederim diyerek yat›flt›rmaya çal›flt›. Yaklafl›k 920 m rak›mdaki ulafl›m tüneli ile yatayda yaklafl›k 2 km gittikten sonra; Türkiye de denenmemifl olan sarmal bir ulafl›m yolu ile maden ç›kar›lmas› planlanan en alt seviyeye ( 792 m rak›m) kadar inmek
mümkündür.
Ç›kar›lacak maden bir yer alt› konkasöründe
çeneli k›r›c›da k›r›ld›ktan sonra bir konveyor
band sistemi ile yeralt›nda kaya yap›s›nda oluflturulmufl bir do¤al bunkere nakil edilerek buradan yine Türkiye de ilk kullan›lan flexowell (dik
konveyor ) sistemi ile yaklafl›k 118 metre dikey
mesafe kat ederek yatay konveyor band sistemine transfer edilen cevher yerüstüne ulaflt›r›lmakta ve idareye teslim edilmekte idi.
Daha önce bir çok tünel projesine baflar› ile
imza atm›fl bir kadronun ilk madencilik flantiyesi olmas› yan› s›ra birden fazla ilklerin denendi¤i
bir flantiye olmas› sebebi ile baz› üzücü ifl kazalar› yafland›.
fiantiyeye bafllad›¤›m günlerde flexowell sisteminin montaj haz›rl›klar› seviyesine gelinmiflti.
Dik konveyör sisteminin monte edilece¤i flaft
ayn› zamanda madenin can damar› vazifesini
görmekte idi. Yeralt›nda ihtiyaç duyulacak
elektrik enerjisi ve bas›nçl› hava buradan afla¤›
indirilmekte, yeralt›ndaki sularda borularla yine
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bu k›s›mdan boflalt›lmakta idi. K›yas›ya rekabet
sebebi ile normalde ayr› bir flafttan bulunmas›
gereken sistemler maliyeti düflürmek için bu
flaftta dizayn edilmiflti. Flexowell sistemi kurulmadan önce bu maden klasik sisteme göre
çal›flmakta idi.
Flexowell sistemi iflletmecili¤inde tecrübeli
eleman olmad›¤› için daha önce flaft›n aç›lmas›nda çal›flan yer alt› madencili¤inde tecrübeli
bir elaman› iflletmecilik için yetifltirilmek üzere
seçtik Yataya kurulan konveyörün ilk kuruldu¤unda gergi ayar› montaj› yapan firma elamanlar›nca yap›lmas›na ra¤men bantta kayma
bafllad›¤›n› gören çal›flan›m›z kendi akl›nca bir
çözüm bularak sistem çal›fl›rken bir küre¤i
manivela gibi kullanarak band› kayd›rmak istemifl. Dönen tambura küre¤i kapt›r›nca banda
hasar vermesini engellemek istedi¤i için küre¤i
b›rakmakta gecikince kürek elinden aniden
ç›karken kol ve gö¤süne çarparak 2 kaburga
kemi¤ini k›rd›.
Bu olay›n neticesinde akflam maden ifl
güvenlik toplant›s› yap›larak, bütün çal›flanlara
çal›flma esnas›nda sisteme müdahale etmemelerini ve yap›lacak düzeltme faaliyeti için vardiya mühendislerine bilgi verilerek sistemi durdurma ve çal›flmaya bafllatmalar› ve yan› s›ra tek
bafl›na çal›flmamalar› konusunda bilgi verildi.
Bu konudaki al›nan kararlar ayr› bir yerde yatan
tafleron elamanlar›na iletilmesi için tafleron
mühendislerine bildirildi. Ertesi gün akflama
yak›n tafleron firma montaj formeni bir gün
önceden yaflan›lan tecrübeden ders al›nmam›fl
gibi ayn› yatay hatt›n de¤iflik bir noktas›nda
band kaymas›n› ayarlamak için sistem çal›fl›rken
kendi bafl›na müdahalede bulunmak isterken
sol kolunu dönen tambura kapt›r›r ve tambura
gö¤üs kafesinin çarpmas› ila kaburga kemikleri
k›r›larak kalbine ve ci¤erlerine batar. Formenin
feryad›n› duyan bir baflka çal›flan acil stop butonuna basarak sistemi durdurur. Hastaneye kald›r›lmas›n› müteakip vefat eder.
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Bir baflka inflaat firmas›n›n beton santralinde
gergi tamburlar› ve rulolar›ndaki kum birikintilerini temizlemek isteyen makine tamircisi sistem
çal›fl›rken eline ald›¤› küskü ile gergi tamburunu
temizlemeye kalkar ve sa¤ kolunu tambura kapt›r›r. Afl›r› ezilme neticesinde tedaviye cevap al›nam›yaca¤› için doktorlar kolu omuz seviyesinden keserek kangreni önleyebildiler.
Meslekdafllar›m›zdan iletilen bir baflka vakada ise y›kama eleme tesisinde çal›flan bir düz
iflçi sistem çal›fl›rken yine gergi tamburundaki
birikintileri küskü ile temizlerken sa¤ elini tambura kapt›r›r ve nas›l oldu ise kolu ile beraber
kendiside takla atarak tamburun di¤er taraf›na
düfler, bu kazay› ise paz› kemi¤i k›r›larak atlat›l›r. Kemi¤in kaynamas› için platin çivilemesi
yap›l›r.
Geçenlerde günlük bir gazeteyi okurken sayfan›n alt k›sm›nda ‹zmir yak›nlar›nda bir konkasör flantiyesinde bir iflçinin konveyör band›
temizlemek isterken ifl kazas› ile öldü¤üne dair
bir habere rast geldim. Gazetecilerin yer s›k›nt›s›ndan veya mahalli muhabirinin konu ile ilgili
bilgisinin olmay›fl›ndan dolay› detay veremedi¤i
haber bizlere dönen cisimlerin tehlikesini bir
sefer daha göstermifl oldu.
Adana yak›nlar›nda çal›flan bir haz›r beton
firmas›n›n çal›flan› sabah mesai bafllang›ç›nda
santral›n mikserine malzeme ç›karan band›n
tamburunu temizlemek için küskü ile tambura
gelir ve küsküyü tambura kapt›r›nca band› y›rtmamak için küsküyü b›rakmay›nca kolunu kapt›r›r ve maalesef hayat›n› kaybeder.

3- Sabit tesis sorumlular›n›n temizlik öncesi
kesinlikle tesisin enerjisini kesmeleri ve sistem çal›fl›rken temizlik yap›lmas›n›n önüne
geçilmesi.
4- Kazalardaki esas unsurlardan biriside kendilerini tecrübeli gören çal›flanlar›n ifl güvenli¤i
kurallar›n› kale almamalar› veya tecrübesiz,
kalifiye olmayan iflçilerin çal›flma yerlerinin
riskleri ile ilgili bilgilerinin olmamas›d›r. Bu
durumun önüne geçmek için ifl yerlerinde
özellikle vardiya tatilleri sonras›nda ilk yar›m
saat için personelin ifl güvenlik ikazlar›n› yapmak önemlidir.
Konveyörlerde meydana gelecek bir baflka
tehlike ise çal›flma esnas›nda kopmas›d›r ki; bu
esnada kopan band herhangi birisine çarpar
ise giyotin tesiri meydana getirir. Bu sebeple
uzun konveyor band hatlar›n›n üst k›s›mlar›ndan
tafl›nan malzeme ile temas etmeyecek yak›nl›kta ters U formunda emniyet flaseleri tesis edilerek aral› olarak band flasesine ba¤lanmal›d›r.
Bir sonraki yaz›mda hafriyat döküm sahalar›nda meydana gelebilecek riskleri de¤erlendirece¤im. Konu ile ilgili tecrübe ve bilgilerinizi
afla¤›da gösterece¤im e-posta adresime iletmenizi rica eder kazas›z, sa¤l›kl› ve mutlu günler temenni ederim.
Mustafa S‹LPAGAR
Makina Yüksek Mühendisi
silpagarmustafa@yahoo.com

Yukar›da anlat›lan bunca örnekten ç›karaca¤›m›z netice bu kazalar› nas›l önleriz.
1- Kazaya sebebiyet verecek bandlar›n mümkün ise bir kafes yap›s› haline getirilmesi ve
bu k›sma girmek için yap›lacak kap›ya monte
edilecek bir elektriki emniyet anahtar› ile konveyör band›n enerjisinin kesilmesi sa¤lanmal›d›r.
2- Tambur ve rulo temizliklerinin bas›nçl› su ile
yap›lmal›d›r.
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YAfiADIKLARIMIZDAN...
MAL VE H‹ZMET TEDAR‹K‹ SORUMLULUK ‹STER
2005 y›l›nda Komatsu D155 motoru revizyon
yapt›k. Motor iki yüz çal›flma saatine geldi¤inde
afl›r› gri (yanmam›fl) duman ve ses flikayeti üzerine motoru tekrar indirdik. Motoru açt›¤›m›zda
tipik yak›t problemi gibi pistonlarda hasar gördük. Pompa ve enjektörleri kontrol ettirip
bas›nç, debi de¤erlerini kontrol ettirdik.
Püskürtme flekli ve aç›lar› kontrol edildi, yak›t
hatt›, hava sistemi kontrol edildi, APS (ön
›s›tma) sistemi kontrol edildi, herfley normaldi.
Sonra pistonlar› test ettirmek üzere bir adet
hasarl› piston grubundan, bir adet de ilk revizyonda ç›kan pistonlardan parça kestirdik. Parça
kesme esnas›nda ilk revizyonda ç›kan pistonun
kesme yüzeyinin daha düzgün, ç›kan talafl›n
döküm talafl›na benzer ç›kt›¤›, hasarl› piston
grubundan ald›¤›m›z örnek kesilirken testere ve
kesilen yüzeye s›vama oldu¤u görüldü. Bu aflamada pistonlar› temin eden firmayla görüfldü¤ümüzde bunlar›n yerli oldu¤u ve yapabilecekleri bir fley olmad›klar› söylendi. Her iki pistondan al›nan örnekler analiz ettirildi, sonuçta
malzemelerin farkl› oldu¤u ancak hasarl› p i s t o ndaki de¤erlerinde kabul edilebilir de¤erlerde
oldu¤u ortaya ç›kt›. Ben analiz yapt›rd›¤›m yerdeki görevliye görüntü alarak farkl› oldu¤unu
gösterdi¤imde, yan›lma olabilece¤i ve Organize
sanayi KOSGEP’de yapt›raca¤›m›z analizin
daha net olaca¤› belirtildi. Bütün bunlar yo¤un
ifl temposu aras›nda epey zaman ald›. Sat›c›n›n
tavr›da malzemenin kimin üretimi oldu¤unu dahi
söylemekten uzakt›. Sadece kendisininde baflkalar›ndan ald›¤› ve Konyada imal edildi¤ini
söyledi. O noktadan sonra devam ettirmem
gereken takibi b›rakt›m.
Bu y›l birkaç ay önce baflka motorda ayn›
problemi yaflad›k ve ar›zay› daha erken teflhis
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ettik. Motoru açt›¤›m›zda 5 ve 6 pistonlarda
hasar bafllad›¤›, hatta 6. pistonun üst atefl s e gman kanal›ndan itibaren parça parça kopar›p
egzosttan d›flar› att›¤›n› tespit ettik. Yine hava
ve yak›t sistemi kontrol edildi, pompa ve enjektörler test ettirildi, herfley normaldi. Pistonu alarak tedarikçi firmaya gittik, olay› anlatt›k.
Kendisinin hemen pistonlar› kestirip bakal›m
diye teklifi üzerine piston kesildi. Yine görüntü
ilk olaydaki gibiydi. Ancak bu kez pistonu boydan boya kesti¤imiz için üst segman kanal›n›n
çelik kanal diye tabir etti¤imiz k›sm›n yap›s›nda
gördük. Orjinalinde sadece ton fark› varm›fl gibi
görünürken hasarl› pistonada kanal malzemesi
ile ana malzeme aras›nda bofl luklar oldu¤u
görüldü. Tedarikçi problemin pistonlardan kaynakland›¤›n›, benzer olay› önceden bir kamu
kuruluflu ile yaflay›p araflt›rd›klar›nda bu sonuca
vard›klar›n› belirtti. Hemen gerekli olan tüm parçalar› haz›rlayarak ücretsiz olarak verdi¤i gibi,
di¤er tamir masraflar›n›da karfl›layabilece¤ini
b e l irtti. Bu kadar iyi niyetli yaklafl›m›ndan sonra
böyle bir fleyi istemenin do¤ru olmad›¤›n›
düflündüm. Parçalar› alarak motoru toplad›k.
Örneklerine az rastlad›¤›m›z bu sorumlu davran›fl›ndan dolay› Höyük Ticaret’e (Sn Ayhan
Bey) teflekkür ederim. Bu arada üzerinde ayn›
markan›n yaz›l› oldu¤u çok de¤iflik ürün olabilece¤ini gördüm. Çünkü OEM parça üzerindeki
yaz› (marka) her iki hasarl› piston grubunda ayn›
idi. Yan yana koydu¤unuzda görüntüler dahi
farkl›.

Bayram Ali KÖSA
Makina Mühendisi
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BADEMC‹K ‹LT‹HABI KALB‹ VURUYOR

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) T›p Fakültesi
Kulak Burun Bo¤az Ana Bilim Dal› Ö¤retim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Karatafl, bademcik
iltihab› yapan
'streptekok' bakterisinin, bo¤az enfeksiyonu
yan›nda kalp kapaklar›nda ve böbreklerde de
iltihap oluflturabildi¤ini söyledi.
Karatafl, k›fl aylar›nda çocuk ve ergenlerde
s›k görülen sa¤l›k sorunun olan bademcik iltihab›n›n tedavisinin önemsenmesinin istedi.
Bademcik iltihab› olan hastalar›n doktora gitmek yerine ilaç alarak kendi kendilerini tedavi
etmeye çal›flmalar›n›n yanl›fll›¤›na dikkati çeken
Karatafl, bademcik iltihab›n›n ciddi bir sa¤l›k
sorunu oldu¤unun göz ard› edilmemesini ve
tedavi konusunda duyarl› olunmas›n› önerdi.
''Bademcik iltihab›na neden olan 'streptekok' bakterisi bo¤az enfeksiyonu yan›nda kalp
kapaklar›nda ve böbreklerde de iltihap oluflturabiliyor'' diyen Karatafl, Türkiye'de orta yafltaki
kad›nlarda s›k görülen kalp kapa¤› darl›¤›n›n en
önemli nedeninin küçük yaflta geçirilmifl
bademcik iltihaplar› oldu¤unu vurgulad›.
Karatafl, ''Öyle ki yeterli medikal ve cerrahi
tedavi uygulanmayan bademcik iltihaplar› ileri
yafllarda ölüme yol açabilen kalp rahats›zl›klar›n›n nedeni olabiliyor'' diye konufltu.
Bademciklerin insan vücudunun savunma
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mekanizmalar› oldu¤unu belirten Karatafl, aç›klamas›n› flöyle sürdürdü:
''Bademciklerin görevi d›flardan gelebilecek
mikroplara karfl› vücudu korumakt›r. Ancak, bu
savunma mekanizmas›, kiflinin y›lda 4 ya da 5
seferden fazla bademcik iltihab› yaflamas› durumunda tüm vücudu tehdit eden bir enfeksiyon
kayna¤› haline gelmektedir. Vücut için enfeksiyon kayna¤›na dönüflen bademciklerin ameliyatla al›nmas› gerekir.''
Karatafl, bütün yafl gruplar›nda görülen kalp
hastal›klar›n›n yüzde 25'inin as›l nedeninin
çocuklukta geçirilmifl bademcik iltihaplar›
oldu¤unu vurgulad›. Karatafl, savunma mekanizmas› olmaktan ç›k›p vücudu tehdit eden bir
mekanizmaya dönüflen bademcikler için ameliyat uygulamas›n›n zorunlu oldu¤unu ifade etti.
Kaynak: Web
Üyelerimizin Dikkatine: Genel Kurulumuzun
karar› ile Derneki üyelik aidat› 120.00.YTL.,
olmufltur. Üyelerimizin aidatlar›n› Yap› Kredi
Bankas› Ankara / Ostim flubesi (602) 115 05
61 nolu ‹fl Makinalar› Mühendisleri Birli¤i
hesab›na ödemelerini ve ödeme makbuzunu
derne¤imize fakslamalar›n› rica ederiz.
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B‹R SATINALMA ÖYKÜSÜ...

Bir Çiftçi bölgesindeki otomobil
galerisinden yeni bir otomobil al›r. Otomobilin ekstralar›n›n fiyat›ndan rahats›z
olmufltur.
Bir süre sonra galeri yöneticisi kendi
hobi çiftli¤i için çiftçiden bir inek al›r.

Çiftçi afla¤›daki faturay› düzenler:
Fatura:
✔ 1 inek (standard versiyon)

tabanfiyat

$

2.400

✔ 2 renkli (Black/White)

ekstra

$

150

✔ Deri kaplama

$

100

✔ Yaz k›fl kullan›m için süt depolama

$

50

✔ 4 tane süt muslu¤u,her biri $12,50 dan

$

50

✔ 2 tampon, boynuzda biter,tanesi $ 17,50

$

35

✔ Sinek vurucu, yar› otomatik

$

30

✔ Do¤ayla dost ekzos katalizörü

$

60

✔ Her türlü hava ve arazi koflulu için botlar

$

100

✔ 2 devre fren sistemi (ön ve arka bacaklar)

$

400

✔ Çeflitli korna melodileri

$

135

✔ Gözler , HALOJEN

$

150

✔ Farkl› yak›t kullanabilme imkan›

$

1.250

$

4.910

Toplam
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