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önsöz
Duran KARAÇAY
‹MMB Yönetim Kurulu Baﬂkan›

De¤erli okuyucular;

‹MMB Nedir?
‹MMB; ‹ﬂ makinalar› konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ makina mühendisleri taraf›dan 1998 y›l› A¤ustos
ay›nda kuruldu.
Farkl› sektörlerden (inﬂaat firmalar›, maden firmalar›, iﬂ makinas›
üreticileri, iﬂ makinas› temsilcileri ve
servisler) gelen profesyonellerin ortak amaçla topland›¤› bir dernektir.

‹MMB’nin Amac› Nedir?
‹MMB’nin amac›; ço¤unlu¤u ithal ürünler olan iﬂ makinalar›n›n tan›nmas›n›, ulusal servetimiz olan bu
üretim makinalar›n›n iyi iﬂletilmesini
ve ekonomik ömürlerinin verimli bir
ﬂekilde sürdürülmesini sa¤lamakt›r.
Amac›m›z; verimlili¤i sa¤layacak bilgi kaynaklar›na en k›sa sürede ulaﬂmak, bu kaynaklara ihtiyaç
duyacak nitelikli insan potansiyelinin güç birli¤ini oluﬂturmakt›r. Bu
bilgilerin teknik alt kadrolara ulaﬂt›r›lmas›yla da en yayg›n ﬂekilde paylaﬂ›m›n› sa¤lamakt›r.
‹MMB; Üyelerine her y›l düzenli
seminerler vermek suretiyle, üyelerinin bilgi düzeyinin yükseltilmesini
sa¤lamaktad›r. Bu seminerler ayn›
zamanda sektördeki insanlar›n bir
araya gelerek tan›ﬂmalar›n› sa¤lamaktad›r ki bu da geliﬂimi ivmelendirmektedir.
‹MMB’nin internet ortam›ndaki
grup mailinde üyeler ihtiyaçlar›n›
gruba duyurmak suretiyle yard›mlaﬂmay› sürdürmektedir.
Derne¤in her üç ayda yay›nlad›¤› ‹MMB dergisi ilgili kurumlar,
ﬂirketler ve bireylere ücretsiz olarak
gönderilmektedir.

Yeni bir y›la baﬂlad›k ve bir ay›n› da geride b›rakt›k. Dünyada, ülkemizde ve çevremizde h›zla de¤iﬂiklikler oluyor. Ortado¤u da insanl›k tarihinde olmas›n, olamaz dedi¤imiz ac› olaylar yaﬂanmas› yeni bir dönem baﬂl›yor görüntüsü veriyor. ABD Baﬂkanl›¤›na Obama’ n›n seçilmesi Dünya da yeni bir
de¤iﬂim rüzgar› esecek düﬂüncelerinin do¤mas›n› sa¤l›yor. ‹çerde yerel seçim heyecan› yeni umutlar sa¤lar diye düﬂünenler le ve küresel ekonomik kriz etkileri üzerine söyleﬂi, panel ,aç›k oturum
kat›l›mc›lar›n›n yorumlar› içinde 2009 y›l›na giriﬂ yap›ld›.
Ekonomik krizin olma nedenleri ve tespitleri yap›l›yor. Yetkililer ve ekonomistler kendi düﬂüncelerini söylüyorlar.Dünyada kriz finans sektöründe ç›kt› ülkemizde finans sektörünü etkilemedi diye yavaﬂ davran›ld›¤› kan›s›nday›m. Do¤rudur finans sektörü dünyadaki kadar etkilenmemiﬂtir. Ancak reel
sektör ülkemizin bat›s›ndan do¤usuna kadar etkilenmiﬂtir. Etkilenmesi de do¤ald›r. Dünya da ve ülkemizde yat›r›m mallar›na ve tüketim mallar›na talep azalm›ﬂ arz ve kapasite fazlal›¤› oluﬂmuﬂtur.
Makine imalat ve sat›ﬂ›n›n daralmas› oldukça büyük yüzdelerle aç›klanmaktad›r. Bir yüzde vermek istemiyorum.Çünkü bu yaz›m›z yay›nland›¤›nda bu daralma miktar›n›n daha da artaca¤›ndan endiﬂe
ediyorum. ‹nﬂaat sektörü geçen y›l› negatif büyüme ile kapatm›ﬂt›r. Bu y›l yap›lacak yat›r›mlar Türkiye Müteahhitler Birli¤i de¤erlendirmelerine göre büyümeyi pozitife çevirecek durumda de¤il. Makine
sat›c›lar›n›n elinde stoklar var. ‹malatç›lar k›sa çal›ﬂma uygulamakta ve iﬂçi ç›kartmalar her gün haberlere yans›makta ve iﬂsizlik oranlar› büyümektedir. Bütün bunlar her sanayicinin, ve ekonomistin yapt›¤› tespitler ve gerçekler.
Ülkemizde üretimin yaklaﬂ›k % 96 l›k k›sm› küçük ve orta ölçekli sanayicilerimiz taraf›ndan yap›lmaktad›r(iﬂ makinas› imalatç›lar›da bu gurup içindedir). Bu nedenle sanayi sermaye birikimi istenilen seviyeye gelememektedir. Buna sebeb mevcut istihdam yükü ve vergilerdir. Yani sanayici sermaye bak›m›ndan zay›ft›r. Banka kredileri ,hatta son zamanlardaki kobilere verilen “Can Suyu” kredilerinin maliyet ve iﬂlemleri sanayiciyi bunaltmaktad›r. Krizin etkilerinin ne zamana kadar sürece¤i ile
gerçekçi bir tahmini kimse yapamamaktad›r.
Bir süre üretim azalabilir ancak sanayicimizin üretim yapma kabiliyetlerini yok edecek etkilerden koruyacak tedbirler al›nmal›d›r.Üretim kabiliyetlerini sa¤layan ve yükselten de¤erler kolay kazan›lan de¤erler de¤ildir. Y›llar›n alt yap› çal›ﬂmas›yla kazan›lm›ﬂ de¤erlerdir. Bir iﬂletmenin; üretim yapma yeri,
tezgahlar›, makinalar› ,çal›ﬂanlar› ve bilgi birikimi üretim kabiliyetlerini oluﬂturan ana de¤erlerdir.
Bu konuda hepimize görevler düﬂüyor. Devlet yat›r›mlar›n› art›r›p özellikle inﬂaat sektörünü içerde ve
d›ﬂar›da canland›racak giriﬂimler yapmal›d›r.‹thalat için ticaret hacmimiz olan ülkelerle al›nan mallara karﬂ›l›k mal sat›ﬂ› ﬂartlar› getirilebilece¤i gibi karﬂ›l›¤›nda ithalatç›ya ülke kredileri oluﬂturulabilir.
Üretim ve tüketim dengelerinde piyasa hareketi sa¤layacak düzenlemeler yap›labilir. Üniversiteler
reel sektör iﬂbirli¤i ile inovasyon yarat›lmal› ,teknopark say›lar› art›r›lmal›.Savunma sanayi yat›r›mlar›nda eskisinden daha fazla yerli tedarikçi ile çal›ﬂ›lmal›.‹thalat ile ihracat aras›ndaki fark› ihracattan
tarafa de¤iﬂtirecek rekabetçi düzenlemeler yap›lmal›. Genel düzenlemeler yap›ld›ktan sonra proje
bazl› çal›ﬂma gerektiren projeler sektör ,bürokrat, yönetici seviyesinde birlikte ele al›n›p baﬂarmak
mutlak hedef olmal›.
Kat›ld›¤›m bir panelden bahsetmeden geçemiyece¤im. Aral›k 2008 de bir önceki Almanya baﬂbakan› kobi niteli¤inde ama dünyaca bilinen bir Alman Makine imalatç›s› firma ile Türkiye de yap›lan
panelde konuﬂmac› olarak kat›l›yor ve ﬂu sözleri söylüyor.”Bu firman›n sahibi Almanya da bize oy vermezler kendileri rakip partiye üyedirler. Ancak Almanya –Avrupa-Türkiye iliﬂkileri konusunda konuﬂmac› olarak benden bu panele kat›lmam› istedi¤inde onun ve sizlerin dostu olarak kabul ettim ve kat›ld›m.”
Ülkemizde de eski yönetici bürokrat hangi seviyede olursa olsun her kesimden etkin ve yetkin insanlar›m›z› dostlar›n›n oldu¤u ülkelere sanayicilerimizle birlikte gitmeye ve dostlar›n› ülkemize davet
edip sanayi tesislerimizi gezdirmeye kat›lmalar› için ça¤r›da bulunuyoruz.
Gördüklerim , duyduklar›m ve yaﬂad›klar›mdan üyelerimiz ile di¤er sektör temsilcileriyle yapt›¤›m›z
görüﬂmelerden kesitler toplay›p özet olarak aktarmaya çal›ﬂt›m. Her zaman oldu¤u gibi ‹MMB olarak sektörün geliﬂmesine katk› koyacak olan çal›ﬂmalar›m›z devam edecektir.
Bu zorlu dönemi ulusal de¤erlerimizi koruyarak , birlik ve beraberlikle çal›ﬂarak aﬂaca¤›m›za inan›yor baﬂar›lar diliyoruz.
Sayg›lar›m›zla
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Mobil Hidrolik
Sistemlerde Kullan›lan
Diﬂli Pompalar›n
Seçim Kriterleri
‹ﬂ Makineleri ‹çin Hidrolik Diﬂli
Pompalar ve Seçim Kriterleri
ile Pompalar›n ‹ﬂletmeye Alma Ve Periyodik Bak›mlar›:
‹ﬂ makineleri üreticileri, makinelerinden istedikleri perfomanslar›, makine
üzerinde bulunan kullan›c›lar›n h›zlar›, hareket yetenekleri, devir say›lar›, dönme
momentleri gibi tüm verileri göz önünde
tutarak makinelerinde kullan›lacak hidrolik donan›mlar› tasarlarlar. Tasar›mlar›nda
gereksinim duyduklar› toplam moment
ve güçten yola ç›karak hidrolik pompalar›n› seçerler. Bu seçimde göz önüne
al›nacak birçok kriter bulunmaktad›r.
Yaz›m›da bu kriterler, detayl› olarak teorik ve pratik sonuçlar da göz önüne al›narak incelenecek ve bize genel bir ›ﬂ›k
tutacakt›r.
Öncelikle seçim yap›lacak makineye
göre, teknik hesaplamalar sonucunda
hidrolik pompadan beklenen bas›nç,
debi, güç ve moment de¤erleri belirlenir.
Daha sonra ba¤lant› ﬂekli için gerekli pompa boyutu, ba¤lant› yeri, ba¤lant›
ﬂekli, hortum ba¤lant›lar›, pompa dönüﬂ
yönü, iﬂ makinesi üzerinde montaj ve
demontaj kolayl›¤›, pompan›n kullan›laca¤› ortalama devir say›s›na göre direk
yada devir düﬂürücü ba¤lant› tipi ve
pompan›n makina üzerindeki hidrolik
tanka göre seviyesi belirlenmelidir.
Belirlenen kritere göre seçilen pompa
uygun çal›ﬂma ortamlar›nda uzun ömür
ve verimli bir çal›ﬂma sa¤layacakt›r.
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Hidrolik Diﬂli Pompadan Talep Edilen Güç-Moment ve
Debiler:
‹ﬂ makinalar› imalatç›lar›, tasarlayaca¤› hidrolik sistem üzerinde bulunan
hareket elemanlar›ndan ( hidrolik piston,
hidrolik motor gibi ) istenilen h›z, tork
,devir ve öngörülen bas›nç de¤erlerine
göre pompa debisini belirlerler.
Pompa güç hesaplamalar› ;
Tahrik Gücü P = p.Q / 600.ηg
P = Çal›ﬂma Bas›nc› (bar)
Q = Debi (lt/dk)
ηg = Genel verim ( 0,8 ile 0,85 ara
s›ndad›r.)
Pompa debisini belirlerken göz önüne al›nacak di¤er kriteler ;

Pompa ﬂaft yükü.
Tahrik k›sm›ndan pompaya verilen
tork, tahrik ﬂaft›n›n gücünü belirler. Bu
oran PL faktörü ile belirlenir. Herhangi bir
pompan›n PL faktörünü hesaplamak için
ﬂu denklem kullan›l›r:

Bu hesaplama ile bulunan de¤er,
pompa katalog de¤erlerinde verilen rakamlara eﬂit veya küçük oldu¤unda,
pompa ﬂaft›n›n dayan›kl› oldu¤u belirlenir.
‹ﬂ makinelerinde ünitelerin gereksinimi
olan debiler yanl›zca bir diﬂli pompa ile
sa¤lanamamaktad›r. Bu nedenden dolay›
iﬂ makineleri üreticileri, birkaç tane hidrolik
pompa kullanmak zorunda kalm›ﬂlard›r.
Bu pompalar ana hareketler, direksiyon,
transmisyon gibi farkl› iﬂlevlerde farkl› debi
ve bas›nç de¤ereriyle kullan›lmaktad›r.
Baz› iﬂ makinelerinde bu durumun aksine sadece yüksek debiye sahip tek
pompa kullan›l›p, ak›ﬂ bölücü kullan›p, debiler bölünerek istenilen kullan›c› donan›mlara da iletim yap›labilmektedir.

Tahrik devir say›s›
Pompay› tahrik eden motor veya
PTO gibi elemanlar›n ç›k›ﬂ devir say›s›,
pompan›n hidrolik sisteme gönderece¤i
debi ile direk alakal›d›r. Devir say›s›n›n artmas› pompan›n debisini artt›racakt›r.
Diﬂli pompalar›n istenilen verimde çal›ﬂabilmeleri için devir say›s› 400-2500
dev/dk aras›nda olmal›d›r.

Günümüz hidrolik pompalar›da burç
yatakl› döküm gövdeli hidrolik diﬂli pompalar debi aral›¤›n› geniﬂletmiﬂler ve yüksek bas›nçlar alt›nda çal›ﬂma imkan› sa¤lar hale getirilmiﬂtir.
Debi aral›¤›; çok küçük hacimlerden
baﬂlayarak 300 cm3 iletim hacimlerine,
Bas›nç aral›¤› olarak; sürekli 250 bar,
maksimum aral›kl› 280 bar bas›nca ulaﬂm›ﬂt›r.
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Bu de¤erler makine imalatç›lar›n›n
önünü açm›ﬂ ve iﬂ makineleri üzerinde
bulunan hareket elemanlar›n›n (hidrolik silindir, hidromotor vs.) boyutlar›n›n küçülmesini sa¤lam›ﬂt›r.

Hidrolik Pompan›n ‹ﬂ Makinesi Üzerine Ba¤lanmas›:
‹ﬂletme bas›nçlar› ve debi de¤erleri
belirlenen hidrolik pompan›n, iﬂ makinesi üzerine en ba¤lant› yöntemi ve sistemin kolay montaj ve demontaj edilebilir
olmas›d›r. önemli seçimlerinden birisidir.
Öncelikle sistemde pompan›n ba¤lanaca¤› yer ve ba¤lant› tipi belirlenir. En
kolay ve sa¤l›kl› ba¤lant› tipi ve yeri belirlendikten sonra, pompada tahrik edilen
ﬂaft ölçüleri SAE standartlar›na göre, yukar›da bahsetti¤imiz PL faktörü de göz
önüne al›narak ç›kar›l›r.
1. Baz› imalatç›lar çok ticari düﬂünerek standart d›ﬂ› imalatlar talep
etseler bile,
2. Genelde imalatç›lar uluslararas›
standart ölçülerinde üretimlerine
uyarlar. Ancak bu ﬂekil ba¤lant›s›
yada pompa için yeterli de¤ildir.
3. Pompan›n çal›ﬂabilece¤i en yüksek devir say›s› s›n›rlamas›, pompan›n tahrik edilece¤i yerin belirlenmesi için en büyük etkenlerden birisidir. Buna ba¤l› olarak
direk tahrik ya da redüksiyon kullan›laca¤› belirlenir.

Yukar›da belirtilen tesbitler
sonucunda seçilen hidrolik diﬂli pompan›n tüm teknik de¤erleri
ve ba¤lant› ﬂekilleri uygun olmas›na ra¤men, boyutlar› ve a¤›rl›¤› iﬂ makinesi üzerinde ba¤lanaca¤› yere uymuyorsa bir baﬂka deyiﬂle montaj noktas›nda
pompan›n eni, boyu ve uzunlu¤u fazla ise pompan›n ba¤lanmas› mümkün olmamaktad›r.
Pompa ba¤lant›s›nda di¤er
önemli hususta, tank›n konumudur. Tank›n konumu pompan›n
kolayca emiﬂ yapmas›na uygun
olacak konumda olmal›, olas›
ya¤ emiﬂ zorluluklar›na sebebiyet verecek durumda olmamal›d›r. Ayr›ca pompa ile tank aras›ndaki hat mümkün oldu¤unca yak›n olmal›, dirsek veya benzeri
ba¤lant› elemanlar›ndan kaç›n›lmaktad›r.
Aksi taktirde uzayan ve k›vr›lan boru veya hortum ba¤lant›lar› pompa ya¤ emiﬂini zorlaﬂt›rarak, pompada ciddi zararlar
oluﬂmas›na yol açmaktad›r.

dönüﬂ yönü, pompa ba¤lant› flanﬂ› / kapak tipi, pompan›n hidrolik tanka ve
kullan›c› valf guplar›na olan ba¤lant›lar›
ve makine üzerindeki yerine boyutsal
montaj kolayl›¤› ve demontaj›n›n kolayl›¤› böylece belirlenmiﬂ olur.

Di¤er önemli bir noktada, pompa ile
kullan›c› valf gruplar› aras›nda olan ba¤lant›d›r. Burada da yine elemanlar aras›ndaki hatlar k›sa olmal› ve bas›nç düﬂümlerine sebebiyet vermemek için dirsek ve benzeri ba¤lant› elemanlar›n›n
aﬂ›r› kullan›m›ndan kaç›n›lma›l›d›r. pompa ile elamanlar aras›nda oluﬂturulan
ba¤lant›n›n dizel motor egsozt manifoldu yada buna benzer ›s› kaynaklar›n›n
yak›n olmamas›na dikkat edilmelidir.
Sonuç olarak; pompan›n ba¤lant›
ﬂekline; pompan›n hidrolik tank›n seviyesine göre makine üzerindeki konumu,
redüksiyon olup olmayaca¤› (Örne¤in
PTO ), pompa ﬂaft tipi ve ölçüleri, ﬂaft
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SAE Örnek Pompa Flanﬂ ve ﬂaft Ba¤lant›s›

Kaynak: Hema Yay›nlar›
Derleyen: Karaca KARAKAﬁ Mak. Müh. HPC
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Dizel Araç
Sahipleri için
Önemli Tavsiyeler
Kötü mazotun di¤er etkileri

Mazotun fazla kükürt içerdi¤ini, bunun da dizel enjeksiyon sistemine ve dizel motoruna zarar verdi¤ini biliyor muydunuz? Dizel araç sürücüleri baz› temel
hususlara dikkat ederek motorlar›n›n
ömrünü uzatabilirler
Mazotun fazla kükürt içermesi dizel
araçlarda kullan›lan enjeksiyon sistemlerine zarar verebiliyor. Bunun sebebi de çok
hassas toleranslarda çal›ﬂan dizel püskürtme pompas› komponentlerinin yüksek kükürt ihtiva eden mazottan olumsuz
ﬂekilde etkilenmesi.
Common Rail ve Birim Enjektör gibi
yeni nesil dizel enjeksiyon sistemi bulunan dizel araç sahipleri kulland›klar› mazota dikkat etmelidirler.

Kötü yak›t kullan›m› sadece dizel motoru ve dizel pompas›nda aﬂ›nmaya neden olmuyor, yak›t tüketiminde art›ﬂa ve
egzoz gaz emisyonlar›n›n yükselmesine
de yol aç›yor. Mazottaki kükürt (sülfür),
sülfür dioksit (SO2) ve sülfürik asit
(H2SO4) gibi zararl› egzoz gazlar›n›n da
ortaya ç›kmas›na da neden oluyor ayr›ca bu gazlar, canl›lar için toksit etki yarat›yor.
Dizel yak›t› yand›¤›nda baﬂka yanma
at›klar› da oluﬂuyor. Bu reaksiyon ürünleri motor tasar›m›, motor ç›k›ﬂ› ve çal›ﬂma yüküne ba¤›ml›. Yak›t›n tam yanmas›
zehirli madde oluﬂumunda önemli oranda azalma sa¤larken en uygun hava-yak›t kar›ﬂ›m›n›n oluﬂmas›, püskürtme sürecinde hassasiyet ve en iyi hava-yak›t kar›ﬂ›m› türbülans›yla destekleniyor. Egzozdan ilk olarak su (H2O) ve karbon dioksit (CO2) gaz› ç›k›yor. Bunun d›ﬂ›nda ç›kan gazlar› ﬂöyle s›ralamak mümkün:

• Karbon monoksit (CO)
• Yanmam›ﬂ hidrokarbonlar (HC),
• Azot oksitler (NOx)
• Sülfür dioksit (SO2) ve sülfürük
asit (H2SO4)
• Is› partikülleri
Motor so¤uk oldu¤unda, en baﬂta
fark edilen egzoz gaz içerikleri; beyaz veya mavi duman ﬂeklinde do¤rudan do¤ruya görülebilen oksitlenmemiﬂ veya k›smen oksitlenmiﬂ hidrokarbonlar ve keskin kokulu aldehitlerdir.

Dizel araçlar›n yak›t
tüketimini art›ran faktörler
Dizel araçlar›n yak›t tüketimini art›ran
çeﬂitli nedenler bulunuyor. Örne¤in arac›n
enjeksiyon sisteminde herhangi bir problem olmamas›na ra¤men yanl›ﬂ kullan›m
yak›t sarfiyat›n› yüksek oranda art›rabiliyor. Yük taﬂ›ma amaçl› olan araçlarda
arac›n belirtilen tonaj›ndan fazla yüklenmesi, arac›n aerodinamik yap›s›n› bozacak ﬂekil de¤iﬂikli¤i ve ilaveler, farkl› ebatlarda kullan›lan lastikler yak›t art›ﬂ›n›n nedenleri aras›nda yer al›yor. Lastik
havas›n›n, araç üreticisinin öngördü¤ünün d›ﬂ›nda olmas› durumu da yak›t tüketimini etkiliyor. Camlar aç›kken araçla
yüksek h›zlarda seyredilmesi de araç aerodinami¤ini bozdu¤undan yak›t tüketimini yükseltiyor. Camlar kapal› dahi olsa
120 km üzerindeki h›zlarda arac›n yak›t
tüketiminin katlanarak artt›¤› da bir baﬂka gerçek.
Yak›t art›ﬂ›na sebebiyet veren bir baﬂka etken de uygun ve kaliteli yak›t›n kullan›lmamas›. Kalitesiz yak›t, enjektör deliklerinin t›kanmas›ndan aﬂ›nmalar sonu-
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cunda pompa standart de¤erlerinin de¤iﬂmesine kadar birçok olumsuz sonucu beraberinde getiriyor. Araç gücünü art›rmak için
pompa de¤erleri ile oynanmas›, k›zd›rma bujilerinde veya sisteminde oluﬂan ar›zalar da
yak›t tüketimini menfi olarak etkiliyor. Bu nedenle dizel araç sahiplerine kaliteli yak›t kullanmalar› önemle tavsiye ediliyor.

Dizel araç kullan›c›lar›n›n
dikkat etmesi gereken
noktalar:
• Piyasada “ucuz mazot” diye tabir edilen, yak›t istasyonlar› taraf›ndan tavsiye edilmeyen mazotun kesinlikle kullan›lmamas› gerekiyor.
• Yak›t istasyonlar›ndan özel rafine iﬂlemine tabi tutulmuﬂ ve ek katk›lar ihtiva eden özel mazot sat›n al›nmas› dizel motoru kükürt etkisinden koruyacakt›r.
• Mazot filtresinin araç üreticisinin önerisi do¤rultusunda düzenli olarak de¤iﬂtirilmesi oldukça önemli.
• Araç üreticisinin önerisi do¤rultusunda mazotun motor içindeki silindirlere
püskürtülmesini sa¤layan “enjektör
memesi” adl› parça ile dizel motorun
so¤ukken çal›ﬂmas›n› kolaylaﬂt›ran
“k›zd›rma bujisi” gereken durumlarda
de¤iﬂtirilmeli.

Oksijen Sensörleri ile Daha Temiz Çevre
Daha Düﬂük Yak›t Tüketimi
Bosch taraf›ndan geliﬂtirilen oksijen sensörü, egzoz gaz›ndaki oksijen miktar›n› ölçümleyerek elektronik beyne yanma odas›na gönderilen yak›t›n optimum düzeyde olup olmad›¤› ile ilgili bilgi aktaran bir
sistemden oluﬂuyor. Oksijen sensörü sayesinde hava yak›t kar›ﬂ›m›n›n zengin ya da fakir oldu¤u bilgisini elektronik beyne iletiliyor ve
e¤er hava yak›t kar›ﬂ›m› zengin ise elektronik beyin, enjektörlerin aç›k
kalma süresini azalt›yor. Bu da son kullan›c› aç›s›ndan yak›t tasarrufu
avantaj› sunuyor. Araç sahibine sa¤lad›¤› avantajlar›n yan› s›ra çevreye at›lan zararl› gazlar›n elimine edilmesiyle düﬂük egzoz emisyon verilerinin gerçekleﬂmesine olanak sa¤layan oksijen sensörü ile gelecek
nesillere daha temiz bir çevre b›rakmak mümkün. Bosch firmas› orijinal ekipman kalitesinde, hassas ayar ba¤lant›lar› ve optimum kablo
uzunluklar› niteliklerini göz önünde bulundurarak üretti¤i yaklaﬂ›k bin
çeﬂit oksijen sensörüyle araç sahiplerinin en duyarl› ölçümleri yapabilmelerini sa¤l›yor.

Dizel motorlar için
özel tasar›m
Tüm dünyada egzoz emisyonlar›n›n gittikçe daha s›k› takip edildi¤i günümüzde, oksijen sensörlerinin dizel motorlar›nda da kullan›m›
yayg›nlaﬂ›yor. Dizel motorlarda, egzoz gaz emisyonlar›n› azaltmak
amac›yla kullan›lan oksijen sensörleri, duman› ve motor titreﬂimini düﬂürürken motor komponentlerinin hizmet ömrünü de art›r›yor. Çevre
koruma bilincinin giderek yükselmesi ile önümüzdeki birkaç y›l içinde
dizel motorlardaki oksijen sensörü kullan›m›n›n artmas› bekleniyor.

Temiz bir nefes ve daha
az yak›t tüketimi için kontrol
Hem ticaret hem de servisler için önemi giderek artan modern
oksijen sensörleri, bir problem olmaks›z›n yüksek km'lere kadar hizmet verebiliyor; ancak servis ömürleri yanma esnas›nda oluﬂan kirli yak›t ve ya¤ kal›nt›lar› sebebiyle azalabiliyor.‹yi performans
gösteren oksijen sensörleri daha temiz egzoz gaz› sa¤l›yor,
yak›t tüketimini azalt›yor ve optimum motor performans›
için katk›da bulunuyor.
Bosch Life 2008-Sonbahar
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‹nﬂaat Sektörünün
Son Y›llardaki Büyüme Performans›
Küresel Krizin Sektöre Etkileri

1993-1998 döneminde ciddi bir durgunluk yaﬂayan inﬂaat sektörü , 19982002 aras›nda reel olarak %4 oran›nda
daralm›ﬂt›r. 2004’ün son çeyre¤inden itibaren tekrar canlanmaya baﬂlayan inﬂaat
sektörü, 2004’te %14.1, 2005’te %9.3,
2006’da %18.5 gibi yüksek oranlarda büyümüﬂtür. Söz konusu büyümenin temel
dinami¤ini bir dizi d›ﬂ ve iç faktörün etkisiyle gerçekleﬂen konut talebi patlamas›
oluﬂturmuﬂtur. Bu süreçte: dünyadaki likidite bollu¤unun “yüksek faiz - düﬂük kur”
politikas›n›n etkisiyle Türkiye’ye yönelmesi, yine bu politikaya ba¤l› olarak tasarruf
sahiplerinin döviz yerine gayrimenkul yat›r›mlar›n› tercih etmeleri, bankalarca yar›ﬂ
halinde sunulan düﬂük faizli konut kredilerinin talebi daha da pompalamas› önemli rol oynam›ﬂt›r. Tüm bunlara ba¤l› olarak:
konut, sanayi ve kamu altyap› inﬂaatlar›
aras›ndaki denge son y›llarda hep konut
lehine geliﬂme göstermiﬂ, konut inﬂaatlar›
sektörünün büyüme performans›n› belirleyen bir numaral› faaliyete dönüﬂmüﬂtür.
Konut talebinin 2006’n›n ikinci yar›s›ndan itibaren h›z kesmesiyle inﬂaat sektöründeki büyüme h›z› da 2007’nin ikinci
çeyre¤inden itibaren gerilemeye baﬂlam›ﬂt›r. 2008’in birinci ve ikinci çeyreklerinde gerçekleﬂen büyüme s›ras›yla %3.1 ve
%0.9 oranlar›na kadar gerilemiﬂ, üçüncü
çeyrekte %4.3 ile negatif büyüme kaydedilmiﬂ, ilk dokuz ayl›k dönemde ise %1.1
küçülme yaﬂanm›ﬂt›r.
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‹nﬂaat sektöründe 2008’in baﬂ›ndan
itibaren, küresel mali krizden önce ve farkl›
dinamiklere ba¤l› olarak ortaya ç›km›ﬂ olan
ve içinde bulundu¤umuz dönemde a¤›rlaﬂarak devam eden bir kriz yaﬂanmaktad›r.
Bu kriz müteahhitlik, inﬂaat malzemesi üretimi ve teknik müﬂavirlik baﬂta olmak üzere
sektördeki tüm kesimlerin dayanma gücünü zorlamakta , ayr›ca, inﬂaat sektörü ile
iliﬂki içerisindeki 200’ü aﬂk›n faaliyet alan›n›
da son derecede olumsuz etkilemektedir.
Sektörün krizden bu denli derinden etkilenmesinin önemli bir nedeni de Türk inﬂaat
sektöründe konut üretiminin, normal koﬂullarda %50 olan pay›n›n son y›llarda kamu
altyap› ve özel sektör sanayi yat›r›mlar› aleyhine büyüyerek %60’lar düzeyine ç›km›ﬂ
olmas›d›r. Di¤er bir deyimle konut talebi
sektörümüzün büyüme performans›n› belirleyen bir numaral› faktör olmuﬂtur.
Konut talebinin 2006’n›n ikinci yar›s›ndan itibaren h›z kesmeye baﬂlamas›yla inﬂaat sektöründeki büyüme h›z› 2007’nin
ikinci çeyre¤inden itibaren önemli ölçüde
gerilemiﬂ 2008’in üçüncü çeyre¤inde
“Mortgage” kredilerinin geri dönmemesiyle tetiklenen küresel mali krizin de katk›lar›yla küçülmeye dönüﬂmüﬂtür. Bugün karﬂ› karﬂ›ya bulunulan tablo, inﬂaat sektöründeki büyümenin konut talebine aﬂ›r›
ba¤›ml› olmas›ndan duyulan kayg›y›
2004’ten bu yana sürekli dile getirmiﬂ ve
kamu altyap› yat›r›mlar› ile sanayi yat›r›mlar›n› canland›racak önlemlere de ihtiyaç oldu¤unu, sürdürülebilir büyümenin geniﬂ
tabanl› büyüme ile mümkün olaca¤›n› yetkililerin dikkatlerine sunmuﬂ olan Türkiye
Müteahhitler Birli¤i için sürpriz olmam›ﬂt›r.
Krizin yurtd›ﬂ› müteahhitlik hizmetleri
üzerindeki olumsuz etkileri ﬂimdilik nispeten daha yavaﬂ seyretmektedir. Bunun en
önemli nedeni Türk müteahhitlerin uluslararas› faaliyetlerinin %90’dan fazlas›n›n Kuzey
Afrika, Ortado¤u ve BDT gibi küresel krizden göreceli olarak daha az etkilenen ve
ço¤unlu¤u kapal› ekonomilerden oluﬂan

bölge ve ülkelerde yo¤unlaﬂm›ﬂ olmas›d›r.
Öte yandan Irak, ve Afganistan baﬂta olmak üzere bu ülkelerin bir bölümünün geçmiﬂten bugüne siyasi ve ekonomik istikrars›zl›klarla ve hatta savaﬂlarla iç içe yaﬂ›yor
olmalar› oralarda iﬂ yapan Türk müteahhitlerin hem risk alma kapasitesini hem de
ba¤›ﬂ›kl›k sistemini epeyce geliﬂtirmiﬂtir.
Öyle ki: bir yerde sorun ç›kt›¤›nda h›zla yeni ülkelerdeki f›rsatlara yönelebilen bir esnekli¤i ve dinamizmi kurumsal kültürlerinin
ayr›lmaz parças› haline getirmiﬂtir.

Yurtd›ﬂ› Müteahhitlikteki
Performans
2002-2007 aras›ndaki dönemde k›smen iç pazardaki daralmaya, k›smen de
yurtd›ﬂ›ndaki iﬂ f›rsatlar›n›n artmas›na ba¤l›
olarak ortaya ç›km›ﬂ olan h›zl› geliﬂme
2008’de de devam etmiﬂtir. Müteahhitlerimizin 2002’de sadece 1,7 milyar Dolar
olan uluslararas› y›ll›k iﬂ hacmi, son 6 y›lda
15 katl›k bir art›ﬂla 2008 sonunda 25 milyar Dolar’a yaklaﬂm›ﬂt›r. Böylelikle Türk
müteahhitlerin 70 ülkede gerçekleﬂtirdikleri toplam uluslararas› iﬂ hacmi 130 milyar Dolar’a ulaﬂm›ﬂt›r.

Neler Yap›lmal›?
Bugün yaﬂanan küresel krize ve beraberinde getirece¤i sorunlara bak›ld›¤›nda
Türkiye’nin bu krizi en az hasarla atlatabilmek için istihdam yaratma kapasitesi yüksek, ithalata ba¤›ml›l›¤› az, döviz getiren
ve tasarruflar› finansal spekülasyon oyunlar› yerine sabit sermaye yat›r›mlar›na yönlendirebilen sektörlere özellikle önem vermesi gerekti¤i aç›kt›r. ‹nﬂaat bu sektörlerin
baﬂ›nda gelmekte, ekonomik büyümeyi
sa¤lamak, refah› ülke sath›na yaymak ve
böylelikle terör belas›na da çare üretmek
potansiyelini içermekle gerçek bir KR‹Z
PANZEH‹R‹ özelli¤i taﬂ›maktad›r. Dünyada
kriz dönemlerinden geçilirken canland›r›lmas›na özellikle önem verilen bir numaral›
sektörün inﬂaat olmas›n›n temelindeki neden de budur.
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Krizi en az hasarla atlatabilmek her
ﬂeyden önce, Türkiye Müteahhitler Birli¤i’nin kamunun ekonomi yönetiminden
sorumlu birimleriyle bugün oldu¤undan
çok daha yak›n bir iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂabilmesi, el birli¤iyle ve daha yüksek bir
dinamizmle somut çözümler üretilmesi ve
bunlar›n hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Al›nacak önlemler kapsam›nda yurtiçindeki kamu altyap› yat›r›mlar›n›n herhangi
bir k›s›tlamaya gidilmeksizin gerçekleﬂtirilmesi, IMF’den sa¤lanacak ek kayna¤›n bir
bölümünün altyap› yat›r›mlar›na tahsis edilmesi, kamu-özel iﬂbirliklerine ve özel sektör
yat›r›mlar›n› canland›racak teﬂvik önlemlerine a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir.
Yurtd›ﬂ› müteahhitli¤e gelince: Bu konudaki bir numaral› sorunumuz geçmiﬂten
bugüne ve 2001’deki bankac›l›k kriziyle daha da artm›ﬂ bir ﬂekilde hep teminat
mektubu temininde yaﬂanan güçlükler olmuﬂtur. Türk bankalar›nca verilen teminat
mektuplar›n›n yurt d›ﬂ›ndaki iﬂverenlerce
kabul edilmemesi nedeniyle müteahhitlerimiz yak›n zamana kadar bu mektuplar›
yurtd›ﬂ›ndaki bankalardan da teminat alarak, bunun için rekabet güçlerini ciddi biçimde zorlayan ek maliyetlere katlanarak
yol alm›ﬂlard›r. Ancak ﬂimdilerde küresel
mali kriz nedeniyle Türk bankalar›ndan hiç
teminat alamaz duruma gelmiﬂlerdir.
Teminat mektubu konusundaki çözüm önerilerimiz ﬂunlard›r :
• Bankalar›m›z›n teminat mektubu limitlerini art›rmak üzere BDDK’n›n
teminat mektuplar› için uygulanmakta olan sermaye rasyo de¤erlendirme oranlar›n› hiç de¤ilse önümüzdeki iki-üç y›l için minimum de¤erlere indirmeleri; (Esasen BDDK,
bankalar›n bu konuda sendikasyon
yapmalar› halinde mevcut oranlar›n
%50 oran›nda uygulanmas›n› sa¤layacak düzenlemeyi baﬂlatm›ﬂt›r.
Ancak kriz nedeniyle bu düzenlemenin bir kez daha ele al›nmas›na
ve bankalar›n müstakil olarak verecekleri teminat mektuplar› için de
bu oranlar›n minimum de¤erlere indirilmesine ihtiyaç vard›r.)
• ‹ﬂ yap›lan ülkelerle sürdürülen ikili
temaslar ile KEK toplant›lar›nda
Türk bankac›l›k sektörünün geldi¤i
uluslararas› seviye ve denetlenme
standartlar›n›n muhatap ülkelere
anlat›lmas› ve Türk bankalar›n›n te-

minat mektuplar›n›n o ülkelerce
kabul edilmesi için gerekli mutabakatlar›n kayda geçirilmesi;
• Kamu bankalar›n›n yöneticilerinin
sorumluluklar› ile ilgili düzenleme
yap›lmak suretiyle kamu bankalar›n›n müteahhitlere teminat mektubu verebilir hale getirilmeleri ;
• Kamu bankalar›n›n müteahhitlerimizin en çok iﬂ yapt›klar› Katar, Libya, Cezayir gibi ülkelerde de ﬂube
açmalar› ve bu konuda Libya baﬂta olmak üzere en çok iﬂ yap›lan
ülkelere öncelik verilmesi ;
• Özel bankalarca verilen teminat
mektuplar›na kontr garanti verilmesi, baz› ülkelerde ihtiyaç duyulan politik risk sigortalar›na iﬂlerlik
kazand›r›lmas›, özellikle Rusya’da
devam eden iﬂlerde karﬂ›laﬂ›lan
ödeme gecikmeleri nedeniyle acilen ihtiyaç duyulan köprü kredi temini konular›nda Eximbank’›n destek vermesinin sa¤lanmas› ve bu
amaçla Eximbank’›n sermaye yap›s›n›n güçlendirilmesi ;
• Müteahhitlik firmalar›n›n yurtd›ﬂ›nda
Türk iﬂçisi çal›ﬂt›rmalar›n› özendirecek teﬂvik tedbirlerinin al›nmas› ve
yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂt›r›lan iﬂgücü üzerindeki sosyal güvenlik maliyetlerinin
azalt›lmas› ; (Yurtd›ﬂ› Müteahhitlik
Hizmetlerindeki iﬂ hacmimizin son 6
y›ll›k dönemde yaklaﬂ›k 15 kat artm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, yurtd›ﬂ›ndaki
ﬂantiyelerimizde çal›ﬂan Türk iﬂçisi
say›s› ne yaz›k ki %30 düzeylerine
kadar gerilemiﬂtir. Bunun en önemli nedeni ise istihdam maliyetlerinin
uluslararas› pazardaki rekabet ortam›nda taﬂ›namayacak kadar yükselmiﬂ olmas›d›r. Türk iﬂçilerinin yerini daha düﬂük maliyeti olan Uzakdo¤ulu iﬂçiler almaktad›r)

2009’a Bak›ﬂ ve Beklentiler
Kriz nedeniyle tüketicilerin konut sat›n
alma e¤ilimlerinin uzunca bir süre olumsuz bir yörüngede seyredece¤i dikkate
al›nd›¤›nda , 2009’da küçülme olup olmayaca¤› veya ne kadar olaca¤› sorusunun
yan›t› kamu ve özel sektör yat›r›mlar›n›n
canland›r›lmas› için al›nacak önlemlere
do¤rudan ba¤›ml› kalacakt›r. Bu önlemlerin al›nmamas› halinde 2009’da sektörümüz için en iyimser senaryo küçülme ora-

n›n›n %5’in alt›nda kalmas› olacakt›r. Küçülmenin temel nedenleri konut sektöründeki talep gerilemesinin devam etmesi ,
kamu yat›r›mlar›na yeterli kaynak ayr›lamamas› ve özel sektör yat›r›mlar›n›n duraklamas› olacakt›r.

Konut Sektöründe Mevcut
Durum Ve Gelece¤e
Yönelik Tahminler
Kriz dönemlerinde konut veya baz›
hizmet sektörlerine verilen kredilerle likidite yarat›lmas›n›n piyasalar› kald›rabilece¤inin üstünde ﬂiﬂirebildi¤i ve sürdürülmesi
mümkün olmayan geçici büyüme yaratt›¤› bilinmektedir. 2004’ten itibaren Türk inﬂaat sektöründe kaydedilen büyümenin
ana dinami¤ini oluﬂturan konut talebi patlamas› bu özellikleri yans›tmaktad›r.
Mevcut durumda konut sektöründeki
talep daralmas›n›n en iyimser tahminle
2009 sonuna kadar sürece¤ini söylemek
mümkündür. Özel sektörün d›ﬂ borçlar›n›n
yüksekli¤i ve bunlardan önemli, bir bölümünün 2009’da ödenmesi gerekti¤i dikkate al›nd›¤›nda bankalar›n elinde de
önemli ölçüde arsa ve konut gibi de¤erlerin birikmesi ve hem konut üreticilerinin,
hem bankalar›n hem de yat›r›m amaçl› konut edinmiﬂ olanlar›n ellerindeki konutlar›
bugünkünden daha düﬂük fiyatlarla satmaya devam etmeleri yüksek bir olas›l›kt›r.

Büyümenin Sa¤lanmas› ve
Sürdürülmesi ‹çin Neler
Yap›lmal› ?
Kamu ve özel sektör yat›r›mlar›n› artt›racak önlemler al›nmal›, büyümenin altyap› ve sanayi a¤›rl›kl› taban› geniﬂletilmelidir.
Di¤er taraftan konut sektöründeki
canl›l›¤›n yarat›lmas›nda önemli rol üstlenmiﬂ olan TOK‹’nin kaynaklar›n› güçlendirmek üzere, kamu arazilerinin tahsisi dahil,
gerekli önlemlerin al›nmas›nda, ayr›ca konut sat›ﬂlar›nda durgunlu¤a neden olan
tüketici tedirginli¤ini bertaraf etmek üzere
TOK‹’den konut sat›n alan vatandaﬂlar›m›za geri ödeme güçlü¤üne düﬂmeleri halinde yapt›klar› ödemelerin iade edilebilece¤ine dair devlet güvencesi verilmesinde
yarar vard›r.

Erdal EREN
Türkiye Müteahhitler Birli¤i
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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‹ﬂ Makinalar› ‹çin
Depolama
(Konserve) ‹ﬂlemi

Bir Y›l Süreli Depolama
(Konserve) ‹ﬂlemi
Motorlar
Motorlar uzun süreli kullan›lmayacaksa,
çal›ﬂma esnas›nda ya¤ filminin oluﬂtu¤u, motor gömlek çeperleri, segmanlar,ana yataklar
kol yataklar›, krankﬂaft, diﬂli v.s. gibi yüzeylerde ya¤ filmi kaybolacak bu yüzeyler uzun
süre ya¤s›z kalacaklard›r. Ya¤s›z kalan yüzeylerde, özellikle yüksek nem nedeniyle zamanla korozyonlar baﬂlayacakt›r.
E¤er, motor bu tür uzun süre beklemeler
sonras› dikkatsizce çal›ﬂt›r›l›rsa,yukar›da bahsedilen yüzeylerde metal-metal sürtünmesi
olacak ve bu da çok çabuk aﬂ›nmaya sebep
olacakt›r. Bu sebeple bu tür aﬂ›nt›lar› en aza
indirebilmek için uzun süre beklemeler sonras›ndaki çal›ﬂt›rmalarda,motor, ya¤ bas›nc›
görülene kadar marﬂ devrinde ve yak›t kolu
kapal› konumda çal›ﬂt›r›lmal›, ilgili yüzeylerin ön
ya¤lanmas› sa¤lanmal›d›r.
1. Motor d›ﬂ yüzeyini toz, pas, gres, ya¤
v.s. gibi pisliklerden temizleyin. Boyas›
bozulmuﬂ yüzeyleri tekrar boyay›n.
2. Hava filtrelerini ve kaplar›n› temizleyin.
Filtreleri, conta, oring, keçeleri kontrol
edin. Hasarl› ise de¤iﬂtirin.
3. Kullanma – bak›m kitab› içindeki “ya¤lama-bak›m” tablosunda bulabilece¤iniz tüm ya¤lanmas› gerekli noktalar›n
gösterildi¤i her noktay› ya¤lay›n
4. Motor ya¤›n› ve filtrelerini de¤iﬂtirin
5. Makineniz haval› tip marﬂl› ise, tank›n›
%50 VCI (Volatile Corrosion Inhibitors
- Korozyon önleyici uçucu ya¤) ya¤› %50 motor ya¤› kar›ﬂ›m›yle doldurun.
6. Kartere, toplam kapasitenin % 3–4’ü
kadar VCI ya¤› doldurun. (karter full
doluysa, yeteri kadar ya¤› boﬂalt›p, ayn› oranda VCI ya¤ ekleyebilirsiniz)
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7. Hava filtrelerini ç›kar›n. Motoru,
marﬂ devrinde ve yak›t kolu kapal›
durumda çevirin. Sprey kulanarak
%50-50 VCI ya¤›-motor ya¤› kar›ﬂ›m›n›, emme manifolduna ve turbo giriﬂine uygulay›n. (VCI ya¤ kar›ﬂ›m›n› “turbo boost “bas›nc›n›n
kontrol edildi¤i tapa sökülerek te
uygulanabilir. Minimum uygulama
oran›: 5,5 ml / motor hacmi’dir)
8. Sprey kullanarak, %50-50 VCI –
Motor ya¤› kar›ﬂ›m›n› eksoz manifolduna uygulay›n. Minimum
uygulama oran›: 5,5 ml/motor
hacmi’dir. Eksoz borular›n›, susturucu – eksoz boﬂaltma tapalar› dahil kapat›n.
9. Ana yak›t filtresindeki yak›t› boﬂalt›n/yak›t filtresini temizleyin.
”fuel ›njection” pompas›ndaki yak›t› boﬂalt›n (yanl›zca “sleeve metering” tip pompalar için) Yak›t ön
filtresini temizleyin.Filtre gövdesini özel “kalibrasyon ya¤›” ile doldurun. Temiz yak›t ön filtresini tak›n, besleme pompas›n› kullanarak, temiz yak›t›n ana yak›t filtresine ve motora ulaﬂmas›n› sa¤lay›n. Yak›t deposundaki boﬂaltma
vanas›n› açarak, yak›t tank›ndaki
su ve pislikleri at›n. Yak›t tank› içindeki oluﬂabilecek paslanmay› önlemek için, 30 ml / 30 lt oran›yle
VCI ya¤ uygulay›n. Yak›t içine ise
0,15 ml/ litre oran›yle “commercial biocide (Biobor JF)”
ekleyin.
10. Enjektörleri veya ateﬂleme tapalar›n› sökün ve herbir silindire 30
ml %50-50 VCI–Motor ya¤› kar›ﬂ›m› uygulay›n. (Motor çevirme
adaptörü kullanarak motoru yavaﬂça çevirin ya¤›n silindir çeperlerine ulaﬂmas›n› sa¤lay›n. Sökülen enjektör veya ateﬂleme tapalar›n› tak›p torkunda s›k›n).
11. %50-50 VCI ya¤› – motor ya¤›
kar›ﬂ›m›n›, volan, volan diﬂlisi ve
marﬂ motor diﬂlisine (ince bir tabak olacak ﬂekilde) uygulay›n. VCI
uyguamas›n›n kal›c› olmas› için
bu bölgeleri kapat›n.

12. Aç›ktaki tüm oynar mafsal, rod
v.s. gibi hareketli parçalar› gres
ya¤›yle bolca ya¤lay›n.
Not: Motor hava giriﬂleri, eksoz
ç›k›ﬂlar›, volan housing’i, karter havaland›rmas›, ya¤ çubu¤u gibi ucu
aç›k veya kapakl› olan tüm bölgeleri kapat›n. Bu kapat›lan k›s›mlar
s›k› ve su geçirmez olmal›d›r.
13. Aküler için bu tür uygulamalarda
en çok uygulanan yöntem, akülerin sökülerek baﬂka makine veya uygulamalarda kullan›lmas›d›r.
Di¤er bir alternatif ise depolama
süresince akülerin periyodik olarak kontrolü ve gerekti¤inde ﬂarj
edilmesidir. Aküler söküldü¤ünde ise akü kutup baﬂlar plastik
kapaklarla kapat›lmal›d›r.
14. Tüm kay›ﬂlar› gevﬂetin.
15. Motoru su geçirmeyecek, ancak
motor etraf›ndan hava ak›m› olmas›na da izin verecek ﬂekilde
(yo¤uﬂma olmas›n› önlemek için)
s›k›ca kapat›n.
16. Motor üzerine uygun bir yere konserve tarihi v.s. gibi notlar›n oldu¤u
bir bilgilendirme plaketi as›n.
17. Su geçirmez muhafazay›, her iki
veya üç ayda bir alarak motoru
d›ﬂtan, oluﬂabilecek korozyanlara
karﬂ› kontrol edin. E¤er korozyona rastlarsan›z, muhafaza prosedürünüzü tekrar gözden geçirin.

So¤utma Sistemi
Caterpillar makinelerin so¤utma
sistemleri Caterp›llar so¤utma s›v›lar›yle doldurulmuﬂ olarak gönderilir. Bu özel
s›v›lar korozyon ve bundan dolay› olabilecek zararlar› (pitting) önlemek için gerekli katk› maddelerini de ihtiva etmektedir.
Ayr›ca do¤ru kar›ﬂ›mla muhtemel donma ve paslanmalar›n da önüne geçilir.
Baz› s›cak bölgelerde motor depolamalar›nda(konserve) su kullan›lmaktad›r. Bu gibi durumlarda kullan›lacak suyun dam›t›lm›ﬂ veya deionize olmas›
önerilir. Sert su veya yumuﬂak tuzlu su
olarak tabir edilen sular so¤utma suyu
olarak kullan›lamaz.

Not: Air-to-air aftercooler( ATAAC)
dizaynl› tüm Caterpillar motorlar›n, su
pompas›nda (devirdaim) olabilecek kavitasyonu önlemek için, en az %30 oran›nda glikol’a ihtiyac› vard›r.
Caterpillar spesifikasyonlar›n› sa¤layan su (dam›t›lm›ﬂ, dionize edilmiﬂ) kullan›lmas› durumunda, suya %6-7 oran›nda Supplemental Collant Additive
(SCA) veya Coolant Sistem Conditioner
Olarak adland›r›lan katk›lar konulmal›d›r.
Radyatörü, üst kazandaki oluﬂabilecek paslanmalar›n önüne geçmek, en
ufak bir hava kabarc›¤› kalmayacak ﬂekilde komple (full) doldurun. Aksi halde
küçük hava kabarc›klar› veya kalan
boﬂluklar paslanmaya sebep olur.

So¤utma S›v›s› ve Antifriz
Caterpillar makinalar›nda uzun ömürlü so¤utma s›v›lar›n›n (extented life coolant – ELC) kullan›lmas›n› önerir.
ELC uzun servis ömrü, korozyon
önleyici özelli¤i, uzun devirdaim keçesi
servis ömrü, uzun radyatör ve so¤utma
sistemi ömrü için en ideal çözümdür.
ELC ‘nin di¤er alternatifi ise antifrizlerdir.
Her iki ürün de; so¤utma sistemi komponentlerini korozyon, pas ve pitting’lerden koruyucu gerekli katk› maddelerini ihtiva eder.
Konserve (depolama) iﬂlemi esnas›nda so¤utma sisteminde su varsa, mevcut sistem hacminin %6-7 ‘si oran›nda
SCA kullan›lmal›d›r. E¤er sistemde Caterpillar antfriz varsa veya konserve iﬂlemi esnas›nda so¤utma s›v›s›nda Caterpillar antfriz kullan›l›yorsa, SCA’e gerek
yoktur.

Motorun Depolama Sonras›
Tekrar Çal›ﬂt›r›lmas›
(Konservenin Aç›lmas›)
1. Tüm d›ﬂ muhafazalar› ç›kar›n
2. Ya¤ ve filtreleri de¤iﬂtirin
3. Kay›ﬂlar›n durumuna bak›n, gerekli ise de¤iﬂtirin.
4. Yak›t filtresini de¤iﬂtirin
5. Varsa hava filtreleri üzerindeki kapaklar› al›n.
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6. Motor çevirme adaptörü kulanarak motoru normal dönme yönünde çevirin. Herhangi bir hidrolik s›k›ﬂma veya dönmeye karﬂ› direnç
olup olmad›¤›n› kontrol edin.
7. Motor marﬂ yapmadan önce motor külbütör kapaklar›n› sökün,
kam ve valf mekanizmalar›n› üstten ya¤lay›n
8. ‹lgili mekanizmalar›n h›zl› ya¤lanmas› ve ilk çal›ﬂt›rma sonras›ndaki
birkaç saniyede oluﬂabilecek ya¤s›z çal›ﬂma hasarlar›n› önlemek için
motorun “ön bas›nçl› ya¤lanmas›”n›n sa¤lanmas› gereklidir. Bunun
için aﬂa¤›daki “bas›nçl› ya¤lama
prosedürünü” okuyunuz.
9. Tüm hortumlar› kontrol edin gerekli ise de¤iﬂtirin.
10. Marﬂ yapmadan önce so¤utma
suyunu kontrol edin. Do¤ru kar›ﬂ›m miktar›n› ölçün. Varsa so¤utma suyu filtresini de¤iﬂtirin.
11. Motoru, konserve sonras› ilk gün
çal›ﬂt›rmas›nda, ya¤ kaçaklar›na
ve çal›ﬂma performans› ve olabilecek di¤er olumsuz durumlara
karﬂ› s›k s›k kontrol edin.
12. Konserve çözülmesi, hava s›cakl›¤›n›n -12 derece ve alt›nda oldu¤u bir ortamda yap›lacaksa bu
durumda servis manuelindeki
“so¤uk hava koﬂullar›ndaki çal›ﬂt›rma ve bak›m” bölümü okunmal›d›r.

Bas›nçl› Ön Ya¤lama
Prosedürü
Motorlar›n çal›ﬂt›r›lmalar›n›n ilk birkaç saniyesinde ilgili noktalar›n ya¤lanmas› çok önemlidir.
Aksi halde (gerekli ya¤lanman›n sa¤lanamamas›) yatak sarma problemlerine
neden olabilir.
Bu tür, motorlar›n çal›ﬂt›r›lmalar›n›n
ilk birkaç saniyesindeki ya¤s›z veya yeterli ya¤lama sa¤lanamamas› probleminin önüne geçebilmek için “bas›nçl› ön
ya¤lama” (ana ya¤ galerine bas›nçl› ya¤
doldurulmas›) gereklidir.
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Baz› motorlar bu tür ön ya¤lama
pompas›na sahiptir. Karteri olmas› gerekli ya¤ miktar›yla doldurduktan sonra,
ön ya¤lama pompas›, marﬂ öncesi, gerekli tüm ya¤lama noktalar›na ya¤lama
ya¤›n› gönderir.
Küçük hacimli motorlarda bu tür ön
ya¤lama yapabilmek için “1P-0540
,Flow Checking Tool Group” kullan›labilir. Ancak büyük hacimli motorlar için bu
tak›m›n kapasitesi yeterli olmayabilir. Bu
tak›m›n kullan›lmas› halinde;
1. Doldurma ünitesi tank›n› temizleyin

Makina Depolanmas›
(Konservesi)
1. Makinaki tüm sistemlerin fonksiyonel kontrollerini yap›n. Yap›lmas› gereken tüm tamir ve bak›m iﬂlemlerini tamamlay›n.
• Tüm ekipmanlar› (kova, k›r›c›,
bom v.s.) takarak fonksiyonel
kontrolleri yap›n.
• Hidrolik ya¤ seviyesini kontrol
edin. Gerekli ise full cizgisine
kadar doldurun.
• Herhangi bir hidrolik hatt› iptal
etmeyin/sökmeyin

2. Karteri olmas› gereken seviyeye
kadar doldurun. Doldurma haznesini de ayn› ﬂekilde doldurun.
Doldurma grup’un ya¤ haznesine
en az motor karter haznesinin
%30’u kadar ya¤ doldurun. Bu
nedenle doldurma grup haznesini
birkaç kez doldurmak gerekebilir.

2. Makinan›n görünen yüzeylerindeki
kir, çamur, toz, ya¤ v.s ‘leri temizleyin.

3. Ya¤ doldurma sisteminin motor
ana ya¤lama galerisine ba¤lant›s›n› yap›n.

Aﬂa¤›daki yüzeylere boya uygulamay›n:

4. Tank’a 35 psi ( 240 kpa) ‘lik hava
bas›nc› ba¤lant›s› yap›n. Verilen
hava nem/su ay›r›c›l› olmal›d›r.
Not: Hava bas›nc› 50 psi ‘den
fazla olmamal›d›r. Büyük hacimli
motorlar için daha büyük ön ya¤lama pompas› gereklidir.

Konserve ( Depolama )
Sonras› ‹ﬂe Verilmeden
Önceki Ön Çal›ﬂt›rma
Bu tür bir çal›ﬂman›n amac›, motor
iﬂe verilmeden önce, olas› ya¤ kaçaklar›n›n kontrol edilmesi ile ya¤lama sistemi,so¤utma sistemi ve yak›t sistemlerinin do¤ru bas›nç ve s›cakl›kta olmas›n›n
sa¤lanmas›d›r.
Bunun için aﬂa¤›daki prosedür izlenmelidir:
1. Motoru, motor ya¤ bas›nc›n› görene kadar yak›t kolu kapal› konumda ve marﬂ devrinde çevirin
2. Motoru rölantide 10 dakika çal›ﬂt›r›n
3. Motoru yar›m yükte ve olmas› gereken max. devirin 3/4’ü devirine
yükseltip 15 dakika çal›ﬂt›r›n
4. Motoru tam yük ve tam devirde
30 dakika çal›ﬂt›r›n.
5. Olas› kaçaklara karﬂ› kontrollü
çal›ﬂ›n. Kaçak görüldü¤ü anda giderin.

3. Tüm d›ﬂ yüzeydeki paslanmaya
neden olabilecek boya kusurlar›n› kapat›n/boyay›n.

• Hidrolik silindir rodu gibi kromajl›
yüzeyler
• Plastik kap› – cam tutamaklar›,
isim, seri no, uyar› v.s. gibi plaketler
• Elektrik soketleri, vites seçici
mafsallar/linkage’ler, giriﬂ ç›k›ﬂ
ﬂaft› keçeleri ana kompenenetlerin ba¤lant› takoz ve saplamalar›
• Ana hidrolik valf spool keçeleri
• ﬁaft ba¤lant› keçeleri
• Ve makinenin fonksiyonlar›na
engel olabilecek di¤er yüzeyler
4. Makineyi konserve yap›lacak alana park edin. Makineyi dengede
olacak ﬂekilde ve düz bir ﬂekilde
takoza(ask›ya) al›n. Makina kovas› v.s. gibi ba¤lant› elemanlar›n›
üzerinde herhangi bir nedenle su
kalamayacak ﬂekilde toplay›n.
Lastikleri uzun süreli konserveler
için sökün. Lastikleri güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan ve di¤er zararl›lardan korumak
için siyah plastikle kapat›p kapal›
bir alanda muhafaza edin. E¤er
lastikleri sökmek istemiyorsan›z,
makineyi lastikler yük taﬂ›mayacak
ﬂekilde ask›ya al›n. Lastiklerin havas›n› üreticinin verdi¤i spesifikasyonlara göre düﬂürün. Lastikleri
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herhangi bir hasar veya kesi¤e
karﬂ› kontrol edin. Bu tür hasar veya kesiklerden içeri girebilecek su
donma sonucunda lastikte bozulmaya sebep olabilir. Paletli tip makineler, düz bir alanda ve donma
sebebiyle olabilecek zararlara karﬂ›
kal›n tahta veya takoz üzerinde
park edilmelidir. Palet gergilikleri
uygun ﬂekilde gevﬂetilmelidir.
Not: Makine paleti ya¤l› tip ise, pim
ve burçlarda bozulma olmamas›
için palet iki ayda bir çevirilmelidir.
Makine plastik tip paletli ise, bu
tür makineler takoz üzerine al›nmal› ve paletler siyah plastikle
kaplanarak muhafaza edilmelidir.
5. Makineyle ilgili tüm ya¤lama ve
bak›m iﬂlemlerini tamamlay›n.Tüm
gers noktalar›n› ya¤lay›n.
6. Korozyona maruz kalabilecek
tüm alanlar› kaliteli bir malzemeyle kapat›n. Bu tür alanlar:
• Tüm vites, hidrolik valf, gaz mekanizmas›, governor, fren, direksiyon kontrol çubuklar›.

• Silindir rodlar›n› kendi pozisyonlar›na al›n.
• Tüm hidrolik kontrolleri “neutral” pozisyonuna al›n.
9. Motor bölümü konservesi için
“motor konservesi “ bölümünü
okuyun.
10. Akü ve kutup baﬂlar›n› sökün.
Aküleri ﬂarj ve durumlar›n› kontrol
edebilece¤iniz bir kapal› alanda
muhafaza edin. ﬁarj› bitmiﬂ aküler
s›f›r derece alt›ndaki donma s›cakl›klar›nda bozulurlar.
Not: Alternatörlerde olabilecek
ar›zay› önlemek için, aküler söküldü¤ünde ,alternatör besleme
hatt› da sökülmeli ve ba¤lant› uygun ﬂekilde bantlanmal›d›r.
11. Tüm elektrik kablo ve soketlerine
“1890 Koruyucu “ uygulanmal›d›r.
12. Tüm aç›k alanlar VCI ya¤ uygulanarak uygun ﬂekilde sar›lmal›d›r.
• Motorun tüm aç›k alanlar›
• Eksoz borular›
•

Hava filtre emiﬂleri

• Fren (kuru tip) mekanizmalar›
ve ayar civata ve pimleri

• Ya¤ doldurma kapak ve seviye göstergeleri

• Direksiyon silindir rodlar›n›n
ba¤lant› noktalar›

• Aç›ktaki elektrik sistem parçalar›

• Kontrol valf çubuklar› ve keçe
yüzeyleri

• ﬁanzuman aç›k alanlar›

• ﬁaft ve giriﬂ – ç›k›ﬂ keçeleri

• Akü kutuplar›

• Makine ana ba¤lant› noktalar›

• Tüm havaland›rmalar

7. Gerekli tüm noktalar› gresleyin.

• Cer gruplar› aç›k alanlar›

• Direksiyon silindir rodu

• Hitch (iki ﬂase aras› ba¤lant›s›)
yata¤›

• Muhafazal› olmayan tüm gösterge ve paneller

• Gaz halat› gibi halat ve kablolar

13. Tüm hava tanklar›n› boﬂalt›n.
Tank içine VCI ya¤ püskürtün ve
tüm aç›kl›klar›na kapat›n.

• Direksiyon silindirlerinin ba¤lant› keçe yüzeyleri
• D›ﬂarda kalan tüm tahrik mekanizmas› ba¤lant›lar›, pim, çubuk
mafsal noktalar›, zincir, blok ve
döner mafsallar
• Hidrolik, ﬂanzuman, yak›t tank›
v.s. kapaklar› ve diﬂleri
8. Tüm hidrolik silindir rodlar›n› koruyun
• Tüm silindir rodlar›n› max olacak ﬂekilde uzat›n.
• Rod yüzeylerine (ince olarak)
“Pas Önleyici Ya¤” uygulay›n.

14. Silecekleri sökün. Plastik bir çanta
içinde kabin içine koyun. Kap› kolu ve cam mekanizmalar›n› ya¤lay›n. Kilit mekanizmas›n› ya¤lay›n.Tüm camlar› s›k›ca kapat›n.
15. Makineyi 45-60 günde bir herhangi bir olumsuzlu¤a karﬂ› kontrol
edin. Paslanma veya bozulma görülürse prosedürünüzü göz at›n.
16. Makine üzerine konserve tarihi bilgilerinin oldu¤u bilgilendirme etiketi as›n.

Makinan›n Depolama
Sonras› Tekrar Çal›ﬂt›r›lmas›
(Konservenin Aç›lmas›)
1. Makinede herhangi bir hasar veya
bozulma olup olmad›¤›n› kontrol
edin. Bozulma ve hasarlar› giderin.
2. Tüm örtü ve muhafazalar› sökün.
3. Tüm hortum, hatlar ve kay›ﬂlar›
kontrol edin. Bozulma olanlar›
de¤iﬂtirin.
4. Ya¤lama bak›m kitab›ndaki tüm
blgi ve prosedürleri gözden geçirin. Lastikleri tak›p uygun çal›ﬂma bas›nc›na hava bas›n.
5. Motor için “motor konservesi” bölümündeki prosedürleri uygulay›n.
6. Full ﬂarjl› aküleri tak›n. Alternatör
ba¤lant›s›n› tamamlay›n.
7. Tüm sistemlerin ya¤ seviyesini
kontrol edin. Herhangi bir sistem
ya¤›nda bozulma varsa ya¤› boﬂalt›n filtreyi ve ya¤› de¤iﬂtirin.
8. Makineyi iﬂe vermeden önce tüm
ya¤ kaçaklar›na karﬂ› kontrollerinizi ve makine fonksiyonel kontrollerini s›k s›k yap›n.

90 Güne Kadar Depolama
(Konserve ‹ﬂlemi)
Ekipmanlar›n 90 gün veya daha az
süre ile iﬂten al›nmalar› / durdurulmalar›
durumunda yap›lacak çal›ﬂt›rmalar ve
iﬂlemler, bir y›la kadar uzun süreli konserveler için yap›lan iﬂlemlerden daha
az haz›rl›k gerektirmektedir.
Not: Ekipmanlar›n –18 derece ve
daha alt›ndaki hava s›cakl›klar›ndaki
durdurma iﬂlemleri esnas›nda, çal›ﬂt›rma iﬂlemi yap›lmaz. Bu hava s›cakl›klar›nda bir y›la kadar olan konserve iﬂlemi
prosedürleri uygulanmal›d›r.
K›sa dönemli durdurmalarda en iyi
sonuç, ekipman›n hareketli parçalar›n›n,
belirlenen düzenli aral›klarla çal›ﬂt›r›lmas› ile sa¤lan›r. K›ﬂ›n yap›lacak çal›ﬂt›rmalarda do¤ru ya¤ viskozitelerinin kullan›lmas› önemlidir.
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1. Makineyi konserve iﬂlemi için haz›rlay›n. (Daha önceki bölümlerde
anlat›ld›¤› üzere tüm ya¤lama ve
bak›mlar›n› tamamlay›p, varsa
ar›zalar›n› giderin)
2. Yak›t tank›n› %10 ‘u kadar veya
komple(full) doldurun. 0.5 lt. VCI
ya¤ koyun.
3. Makineyi ask›ya al›n. Ask›da çal›ﬂt›r›lmas› esnas›nda hareketli
parçalar›n herhangi bir zarar vermeyece¤inden emin olun.

K›sa Süreli (90 Gün veya
Daha Az) Durdurmalarda
“Ara Çal›ﬂt›rma”
Bu tür k›sa süreli durdurmalarda hareketli parçalar›n “ara çal›ﬂt›r›lmas›” çok
önemlidir. Ara çal›ﬂt›rmalar sayesinde ilgili parçalar aras›ndaki ya¤ filmi tekrar
oluﬂacak, ilgili keçeler ya¤lanarak kurumas›n›n önüne geçilecek, kuruma sonucu keçelerin yerlerinden ç›kmas› önlenecektir.
Not: -18 derecenin alt›ndaki hava
s›cakl›klar›nda “ara çal›ﬂt›rma” yap›lmaz.
Ekipmanlar›n her 45-60 günde bir
“ara çal›ﬂt›rmalar›” yap›lmal›d›r. Yüksek
nemli olan hava koﬂullar›nda ara çal›ﬂt›rma periyodu daha aza indirilmelidir.

“Ara çal›ﬂt›rma” prosedürü
• Emme ve eksoz kapaklar›n› ç›kar›n
• Ön çal›ﬂt›rma için ekipman etraf›nda dolaﬂarak gerekli kontrolleri yap›n.
• Herhangi bir kaçak görüldü¤ünde, tamirini hemen yap›n. Kaçak
giderilmeden marﬂ yapmay›n.
• Tüm ya¤ seviyelerinin normal seviyede oldu¤undan emin olun.
Herhangi bir ﬂekilde ya¤da yo¤uﬂma dolay›s›yle su giriﬂi veya
bozulma olmamal›d›r.
• Makine aküsüz çal›ﬂt›r›l›yorsa, Alternatör ar›zas›na sebep olmamak için,
alternatör “toprak” ucunu sökün.
• Makineyi çal›ﬂt›r›n
• Makinenin tüm fonksiyonlar›n›
çal›ﬂt›r›n, fonksiyon kontrolü yap›n, böylece ilgili k›s›mlar›n ya¤lanmas›n› sa¤lay›n.
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Not: 3600 serisi motorlar›n bu tür
durdurmalar›nda “ara çal›ﬂt›rma”
yap›lmaz. Motor ön ya¤lamas› yap›l›r. Krank gerekli tak›m kullan›larak birkaç tur döndürülür. Bu tür
ön ya¤lama her alt› ayda bir yap›l›r.
Bir y›l ve daha uzun süreli durdurmalarda ise VCI ya¤› kullan›l›r.
• Tüm kompenentlerin ›s›nmas›n›
sa¤lay›n. Motoru yaklaﬂ›k 30 dakika çal›ﬂma s›cakl›¤›nda çal›ﬂt›r›n.
Böylece olas› su buhar› ve yo¤uﬂma problemi ortadan kald›r›l›r.
• 30 dakika çal›ﬂma peryodu esnas›nda tüm fonksiyonlar› (direksiyon, ﬂanzuman, Fren, hidrolik v.s.)
hareket ettirin. Her fonsiyonu de¤iﬂik pozisyonlarda kullanarak
Keçelerin tümünün ya¤lanmas›n›
sa¤lay›n.
• Son bir dakika tahrik eden mekanizmalar› hareket ettirin.
• Çal›ﬂt›rma iﬂlemi sonland›¤›nda
sökülen tüm muhafaza veya kapaklar› tekrar yerlerine tak›n.

Jeneratörlerin
(Alternatör K›sm›) 1 Y›l
Süreyle Depolanmas›
(Konservesi)
Jeneratör konservelerinde risk, sarg›larda, nem nedeniyle oluﬂabilecek yo¤uﬂmalard›r.
Bu tür yo¤uﬂmalardan dolay› olabilecek ar›zalar› en aza indirebilmek için
jeneratörler “kuru” depo alan›nda konserve edilmeli ve tüm aç›kl›klar kapat›lmal›d›r.
“Brush tip” jeneratörlerin (SRCR)
konservesinde, f›rçalar, kay›c› ring’lerin
kimyasal reaksiyon nedeniyle hasarlanmamas› için kald›r›l›r/ba¤lant›s› sökülür.
F›rçalar›n ba¤lant›lar›n›n söküldü¤ü uyar›s› için bilgilendirme etiketi as›lmal›d›r.
Jeneratör sarg›lar›n›n direncini ölçerek not edin. Direnç ölçümü, konserve
esnas›nda yo¤uﬂma veya baﬂka bir sebeple olabilecek problemi anlayabilmek
için yap›lan bir referans ölçümüdür.

Konservenin Aç›lmas›
Tüm koruyucu kapaklar› sökün.
SRCR jeneratörler için, alternatör içindeki f›rçalar› yerine tak›n.
Çal›ﬂt›rmadan önce sarg›lar›n dirençlerini ölçün ve konserve öncesi de¤erle karﬂ›laﬂt›r›n.( Ölçü prosedürü için
servis manueline bak›n›z) .Ölçülen daha
az direnç sarg›lar içindeki nem yo¤uﬂmas›n›n fazla oldu¤unun göstergesidir.

Fazla yo¤uﬂma/nem
kurutulmas› için
1. Jeneratörü en fazla 85 derece s›cakl›ktaki bir ortamda (f›r›n) 4 saat bekletin.
Not: Kurutma esnas›nda kullan›lacak radyant tip kurutucular bölgesel aﬂ›r› s›cakl›¤a sebep olabilece¤inden bu hususa dikkat etmek gereklidir.
2. Marine ugulamalar›nda kullan›lan
özel tip ›s›t›c›lar jeneratörlere de tak›labilir. (Parça kitaplar›nda bak›n›z). Bu tip ›s›t›c›lar (sürekli çok
nemli hava koﬂullar›nda çal›ﬂan)
sarg›lar› ›s›tarak oluﬂabilecek nem
ve yo¤uﬂmay› önler.
3. Jeneratörü çad›r gibi kapat›p içinde ›s›t›c› bir lamba kullanarak, ortam iç s›cakl›¤› art›r›p nemin çad›r
üzerinden bertaraf edilmesi sa¤lanabilir.
4. Sarg›lardaki s›cakl›k 85 dereceye
ulaﬂana kadar, sarg›lara düﬂük
voltaj göndererek kurutma sa¤lanabilir.

Megger Kontrolü
Aﬂa¤›daki durumlarda, Megohmmeter ile ana stator sarg› ölçümü yap›l›r.
1. Jenerataör setlerin ilk çal›ﬂt›rma
aﬂamas›nda
2. Çok nemli hava koﬂullar›nda çal›ﬂan Jeneratör setlerde, her üç ayda bir
3. Jeneratör set, üç ay veya daha
fazla yük alt›nda çal›ﬂt›r›lmayacaksa, aﬂ›r› nemli ve a¤›r hava koﬂullar›nda test aral›¤› s›klaﬂt›r›lmal›d›r.
Caterpillar Teknik Bülten
Çeviren: Turgay Y›lmaz Mak. Müh.
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Kablolar Yerini

Iﬂ›¤a B›rak›yor

Mikroelektronik teknolojisinde önemli
geliﬂmeler yaratmas› beklenen ve Türkiye'nin nanoteknoloji alan›nda yönetti¤i tek
AB 6. Çerçeve projesi olan "SEM‹NANO"
sonuçland›. Proje, kablolar›n sa¤lad›¤›
pek çok iﬂlevi çok daha yüksek h›z ve kapasitedeki ›ﬂ›¤a b›rakacak teknolojinin yolunu açt›. Proje, kablolar›n sa¤lad›¤› pek
çok iﬂlevi çok daha yüksek h›z ve kapasitedeki ›ﬂ›¤a b›rakacak teknolojinin yolunu
açt›. ODTÜ'lü ve Bilkent'li araﬂt›rmac›lar›n
ortak projesi, günümüzün yetersiz teknolojisi nedeniyle ayr› ayr› üretilmek zorunda
kalan mikroelektronik ve ›ﬂ›k üreten sistemleri nanoteknolojik yöntemlerle birleﬂtirmede büyük ad›mlar at›lmas›n› sa¤lad›.
Uzmanlar, bu teknolojinin daha da geliﬂtirilmesi ile optik anahtarlardan optik bilgisayarlara uzanan bir dizi yeni ve ola¤anüstü geliﬂmeye tan›k olunaca¤›n› belirtiyorlar. ODTÜ Fizik Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Raﬂit Turan, Bilkent Üniversitesi
Fizik Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Atilla Ayd›nl› ile ortaklaﬂa yürüttükleri Semiconductor Nanocrystals Projesi'ni (SEM‹NANO) Eylül'de baﬂar›yla tamamland›¤›n›
bildirdi. SEMINANO'nun, 9 ülkeden 11
araﬂt›rma grubunun kat›ld›¤› ve nanoteknoloji alan›nda Türkiye'nin yönetti¤i tek
AB projesi oldu¤unu anlatan Prof. Dr. Turan, projede, mikroelektroni¤in temel malzemesi olan silisyum (si) kristalinden ›ﬂ›k
elde ederek mikroelektrik devrelerde kullan››mas› yolunun aç›ld›¤›n› bildirdi. Turan,
projenin hedefleriyle ilgili ﬂu bilgileri verdi:
“SEMINANO projesiyle yar›iletken
nanoyap›lar›n, mikroelektronik ve optielektronik teknolojilerinde kullan›lmas› hedeflenmektedir. Büyüklü¤ü 1-20 nanometre
civar›nda olan yar›iletken kristal yap›lar›n
farkl› ortamlarda ve farkl› yöntemlerle büyütülmesi ve bu yap›lar›n optik ve elektronik
özelliklerinin kontrol alt›na al›narak mikroelektronik ve optielektronik alanlar›nda
kullan›lmas›, projenin ana hedefi olmuﬂtur. SEMINANO Projesi, alan›nda öncü
çal›ﬂmalar ve yeni metotlar geliﬂtirmiﬂtir."

“S‹ Kristali Iﬂ›k Üretiminde
Yetersizdi”
Prof. Dr. Turan, günümüzde ›ﬂ›ldayan
yaz›lar yazmak ve görüntüler oluﬂturmak
için ›ﬂ›¤a gereksinim duyulan her yerde
yar›iletken ›ﬂ›k saçan diyotlar›n kullan›ld›¤›n› ifade etti. Bu diyotlar›n bileﬂik yar›
iletkenler kullan›larak üretildi¤ini anlatan
Turan, modern yar› iletken elektronik teknolojisinde kullan›lan si kristalinin sahip
oldu¤u ola¤anüstü elektronik ve mekanik
özelliklere ra¤men ›ﬂ›k üretme konusunda yetersiz kald›¤›na dikkati çekti. Si
elektronlar›n›n bantlar aras›ndaki geçiﬂi
›ﬂ›k üretimi yapmadan gerçekleﬂtirdi¤ini,
oysa bileﬂik yar›iletkenlerin etkili bir ›ﬂ›k
üreticisi oldu¤unu kaydeden Turan, ﬂöyle
devam etti: "Si kristalinin ›ﬂ›k üretiminde
yetersiz kalmas›, mikroelektronik ve optielektronik teknolojilerin ayr› ayr› ilerlemesine neden olmuﬂtur. Mikroelektronik
devreler ve ›ﬂ›k üreten sistemler bir birinden ayr› ve ba¤›ms›z olarak üretilmiﬂtir.
Bu iki teknolojinin tümleﬂtirilmesi halinde
yeni ve ola¤anüstü geliﬂmeler olmas›
bekleniyor. Si tabanl› ›ﬂ›k üreten diyotlar›n
ve dalga yönlendiricilerinin üretilmesi ile
›ﬂ›k, mikroelektronik devreler de kullan›lacak ve yüksek h›zlarda ve kapasitelerde
çal›ﬂan devrelerin üretilmesi mümkün
olacakt›r. Böylece optik anahtarlardan
(switch) optik kadar uzanan bir dizi yeni
geliﬂmeye tan›k olaca¤›z.

“Bilimin Rüyas› Gerçekleﬂiyor”
“Si kristalinden ›ﬂ›k elde edilmesi, bu
alanda çal›ﬂan bilim insanlar›n›n oldukça
eski bir düﬂüdür. Yap›lan bütün denemeler
baﬂar›s›z olmuﬂtur. Çal›ﬂmalar istenen sonuçlar› vermemiﬂtir” diyen Turan, yapt›klar› çal›ﬂman›n sonucunda ise silisyumun
küçük boyutlu Nanokristaller halinde kullan›labildi¤inde ›ﬂ›yabilece¤inin anlaﬂ›ld›¤›n›
kaydetti: “Elde edilen ›ﬂ›¤›n kayna¤› konusunda tart›ﬂmalar sürse de, si nanonikristallerden kaynaklanan ›ﬂ›ma kesin olarak
kan›tlanm›ﬂt›r. ﬁimdi s›ra, elde edilen ›ﬂ›man›n kontrol alt›na al›nmas› ve ›ﬂ›k saçan
ayg›tlara uygulanmas›na gelmiﬂtir. SEMINANO projesi tam da bu geliﬂmlerin canl› oldu¤u dönemde önerilmiﬂ ve yerinde bir
kararla desteklenmesine karar verilmiﬂtir.”

“S‹ Nanokristaller Flash
Belleklerede Güç Katacak”
Çal›ﬂman›n uygulama alanla›ndan birinin, flash bellek elamanlar›n›n geliﬂtirilmesi
yönünde oldu¤una de¤inen Turan, ﬂöyle
devam etti:
“Nanokristaller, flash belleklerin güvenirli¤ini ve dolay›s› ile kapasitelerini art›racakt›r. SEMINANO konsorsisyumuna üye
araﬂt›rma gruplar›ndan baz›lar› bu alanda
uzmanlardan oluﬂmaktad›r. Elde ettikleri ilk
sonuçlar, Si nan›kristallerin flash bellek depolama elaman› olarak baﬂar› ile kullan›labilece¤ini göstermiﬂlerdir.

Endüstrü otomasyon
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S›zd›rmazl›k Elemanlar›

O-Ringler
10.1. Statik Bas›nçta Çal›ﬂma

10. O-Ringler
O'ringler ucuz ve basit s›zd›rmazl›k eleman› olma özelliklerinden dolay› hidrolik ve pnömatik sistemlerde geniﬂ bir uygulama alan›na sahiptir. Uygun çal›ﬂma ortam› ve malzeme sa¤land›¤› taktirde hem statik hem de dinamik uygulamalarda kullan›labilir. Di¤er s›zd›rmazl›k elemanlar›na göre daha az yer kaplad›klar›ndan ve iki yönlü s›zd›rmazl›¤› sa¤lad›klar›ndan, dizayn›
kolaylaﬂt›r›r. O'ring uygulamalar›ndan iyi sonuç almak; uygun
ölçülendirme, do¤ru malzeme seçimi ve metal parçalar›n yüzey
kalitesinin uygun olmas›na ba¤l›d›r.

Statik uygulmalarda akma boﬂlu¤u yoksa, o'ringin dayanaca¤› bas›nç için belirli bir s›n›r yoktur. Ancak toleranslar›n iyi seçilmesi, kilitleme civatalar›n›n yüksek bas›nçta uzayarak akma
boﬂlu¤u yaratmamas› gereklidir.
Statik Bas›nç

Sertlik

P

160 Bar

70 Shore A

P > 160 Bar

90 Shore A

10.2. Dinamik Bas›nçta Çal›ﬂma
Pnömatik silindir ya da valf mili gibi düﬂük dinamik bas›nçlarda ve benzeri uygulamalarda kullan›l›r.

φ d1
0-3
3-6
6 - 10
10 - 18
18 - 50
50 - 80
80 - 100
100 - 120
120 - 180
180 - 250
250 - 315
315 - 400
400 - 500
500 - 630
630 - 800

Tolerans
± 0.1
± 0.16
± 0.2
± 0.2
± 0.4
± 0.63
± 0.8
±1
± 1.25
± 1.6
±2
± 2.5
± 3.15
±4
± 6.3

φ d2
0 - 1.6
1.6 - 2
2 - 2.5
2.5 - 3
3-4
4-5
5-7
7-8
8 - 10
10 - 15

Tolerans
± 0.07
± 0.08
± 0.09
± 0.1
± 0.11
± 0.12
± 0.14
± 0.16
± 0.18
± 0.22

Dinamik Bas›nç

Sertlik

P

63 Bar

70 Shore A

P > 63 Bar

90 Shore A

10.2.1. Yüzey Kalitesi
Dinamik ve statik s›zd›rmazl›kta di¤er önemli etken de yuva
ve çal›ﬂan yüzeylerin kalitesidir. Dinamik uygulamalarda, statik
çal›ﬂmaya göre daha iyi bir yüzey kalitesi gereklidir.
Uygulama

Dinamik

Statik

Yüzey

Rt

Silindir

4m

Piston Kolu

2m

Yuva Taban›

6-1.2 m

Yuva Kenar›

25 m

S›zd›rmazl›k Yüzeyi

10 m

Yuva Taban›

25 m
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10.3. Rod ve Bo¤azda Gerekli Olan Pah
K›r›lma Ölçüleri

d2
1.50
1.78
2.00
2.40
2.50
2.62
3.00
3.50
3.53
4.00
4.50
5.00
5.33
5.50
5.70
6.00
6.50
6.99
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00

Z
1.0
1.1
1.2
1.4
1.4
1.5
1.6
1.8
1.8
2.0
2.3
2.5
2.7
2.8
3.0
3.1
3.3
3.6
3.6
3.8
4.0
4.2
4.3
4.4
4.5

Yuva Ölçüleri
D2

T

B

Z

1.50
1.78
2.00
2.40
2.50

1.35
1.55
1.80
2.15
2.25

1.9
2.3
2.4
2.9
3.0

1.0
1.1
1.2
1.4
1.4

2.62
3.00
3.50
3.53
4.00

2.35
2.75
3.25
3.25
3.70

3.1
3.6
4.2
4.2
4.8

1.5
1.6
1.8
1.8
2.0

4.50
5.00
5.33
5.50
5.70

4.20
4.65
4.95
5.15
5.35

5.4
6.0
6.4
6.6
6.9

2.3
2.5
2.7
2.8
3.0

6.00
6.50
6.99
7.00
7.50

5.65
6.10
6.60
6.60
7.10

7.2
7.8
8.4
8.4
9.0

3.1
3.3
3.6
3.6
3.8

8.00
8.50
9.00
9.50
10.00

7.60
8.00
8.50
9.00
9.50

9.6
10.2
10.8
11.4
12.0

4.0
4.2
4.3
4.4
4.5

10.5. Dinamik Çal›ﬂmada O'Ring Kanal
Ölçüleri (Dönme Hareketi)

10.4. Pnömatik Sistemlerde
O'Ring Kanal ölçüleri

32

Yuva Ölçüleri
D2

T

B

R

1.78
2.40
2.62
3.00
3.53

1.70
2.25
2.50
2.85
3.40

2.0
2.6
2.8
3.2
3.7

0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

5.33
5.70
6.99

5.00
5.40
6.70

5.8
6.1
7.5

1.0
1.0
1.5
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10.5.1. Dinamik Çal›ﬂmada Tavsiye Eedilen
O'Ring Et Kal›nl›klar›
d1

10.6. Statik Çal›ﬂmada Üçgen Kesitli
Yuva Ölçüleri

d2

9a
8 den19 a
18 den 40 a
37 de130 a
110 de150 ye

1.78
2.40 ve 2.62
3.00 ve 3.53
5.33 ve 5.70
6.99

10.5.2. Dinamik Çal›ﬂmada O'Ringi Kanal Ölçüleri
(Axial Hareket)

Yuva Ölçüleri
d2

T

B

Z

1.50
1.78
2.00
2.40
2.50

1.30
1.50
1.70
2.10
2.20

1.9
2.3
2.4
2.9
3.0

1.0
1.1
1.2
1.4
1.4

2.62
3.00
3.50
3.53
4.00

2.30
2.60
3.05
3.10
3.50

3.1
3.6
4.2
4.2
4.8

1.5
1.6
1.8
1.8
2.0

4.50
5.00
5.33
5.50
5.70

4.00
4.45
4.70
4.95
5.10

5.4
6.0
6.4
6.6
6.9

2.3
2.5
2.7
2.8
3.0

6.00
6.50
6.99
7.00
7.50

5.40
5.80
6.30
6.30
6.70

7.2
7.8
8.4
8.4
9.0

3.1
3.3
3.6
3.6
3.8

8.00
8.50
9.00
9.50
10.00

7.20
7.70
8.20
8.60
9.10

9.6
10.2
10.8
11.4
12.0

4.0
4.2
4.3
4.4
4.5

d2

Yuva Ölçüleri
T

d2

Yuva Ölçüler
T

1.00
1.50
1.60
1.78
2.00

1.45 +0.08
2.00 +0.08
2.13 +0.08
2.38 +0.08
2.70 +0.08

5.33
5.50
5.70
6.00
6.50

7.35 +0.20
7.55 +0.20
7.85 +0.20
8.25 +0.30
8.95 +0.30

2.40
2.50
2.62
3.00
3.50

3.25 +0.12
3.40 +0.12
3.55 +0.12
4.10 +0.20
4.80 +0.20

6.99
7.00
7.50
8.00
8.40

9.60 +0.30
9.60 +0.30
10.30 +0.30
11.00 +0.30
11.55 +0.30

3.53
4.00
4.50
5.00

4.85 +0.20
5.50 +0.20
6.15 +0.20
6.85 +0.20

8.50
9.00
9.50
10.00
10.50

11.70 +0.30
12.40 +0.40
13.05 +0.40
13.70 +0.40
14.40 +0.40

11.00
11.50
12.00
12.50
13.00

15.10 +0.40
15.80 +0.40
16.50 +0.50
17.15 +0.50
17.85 +0.50

13.50
14.00
14.50
15.00

18.50 +0.50
19.20 +0.50
19.90 +0.50
20.60 +0.50

9.7. Statik Çal›ﬂmada Didörtgen Kesitli
O'Ringi Yuva Ölçüleri
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d2

Yuva
Ölçüleri T

B

1.50
1.60
1.78
2.00
2.40
2.50
2.62
3.00
3.50
3.53
4.00
4.50
5.30
5.50
4.00
4.50
5.00
5.33
5.50
5.70
6.00
6.50
6.99
7.00
7.50
8.00
8.40
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00

1.10
1.20
1.30
1.50
1.80
1.90
2.00
2.30
2.70
2.75
3.15
3.60
4.30
4.50
3.15
3.60
4.00
4.30
4.50
4.65
4.95
5.40
5.85
5.85
6.30
6.75
7.15
7.25
7.70
8.20
8.65
9.15
9.65
10.10
10.60
11.05
11.55
12.05
12.55
13.00
13.50

1.9
2.1
2.3
2.6
3.1
3.2
3.4
3.9
4.5
4.5
5.2
5.8
6.9
7.1
5.2
5.8
6.5
6.9
7.1
7.4
7.8
8.4
9.1
9.1
9.7
10.4
10.9
11.0
11.7
12.3
13.0
13.6
14.3
15.0
15.6
16.2
16.9
17.5
18.2
18.8
19.5

Et
Kal›nl›¤›
B
1.02±0.08
1.25±0.08
1.52±0.08
1.50±0.08
1.78±0.08
2.62±0.08
3.53±0.10
5.33±0.13
7.00±0.15

Radyal Ön
Yükleme
Dinamik
0.30
0.115
0.33
0.145
0.35
0.165
0.33
0.145
0.36
0.175
0.40
0.215
0.43
0.205
0.56
0.25
0.70
0.35

Statik
0.35
0.165
0.43
0.245
0.45
0.265
0.43
0.245
0.46
0.275
0.45
0.265
0.53
0.305
0.71
0.40
0.95
0.60

11. X'Ringler
Oldukça geniﬂ kullan›m› olan X'ringler
özellikle O'ringli dizaynlara alternatif olarak
uygulanmaktad›r. Kullan›m yerlerine göre
NBR, FKM, EPDM, CR (Neopren) veya
PU elastomerlerden üretilebilirler. Özellikle
dinamik uygulamalarda O'ringlere nazaran önemli say›labilecek avantajlar›, düﬂük
sürtünme kuvveti, yüksek bas›nç dayan›m›, bas›nç alt›nda O'ringlerde görülen
burkulma (twist) probleminin olmamas›,
kal›plama ﬂekilleri nedeni ile çapak probleKanal Derinli¤i
dinamik

statik

minin olmay›ﬂ›d›r. En önemli dezavantaj›
ise, O'ringlere nazaran daha pahal› olmas› ve standart olarak piyasadan temin
güçlü¤üdür. Çal›ﬂma bas›nçlar› back-up
ring kullan›ld›¤›nda ve uygun X'ring malzemesi seçildi¤inde 400 bara kadar ç›kabilir.
Kayma h›z› max. 0,5 m/s'dir.
Lineer dinamik uygulamalar›n haricinde dönme hareketi yapan sistemlerde de kullan›labilir. ﬁekil-55'de kanal ölçüleri ve radyal ön yükleme miktarlar›
görülmektedir.

Kanal Geniﬂli¤i

Rad›us

Akma
Boﬂlu¤u

Back-up

1 adet

2 adet
F2+0.2
-

R
0.10

S max
0.05

E
0.80±0.025

E1
0.80+0.025

F+0.2
1.2

F1+0.2
-

1.00+0.025

0.90+0.025

1.4

-

-

0.15

0.05

1.25+0.025

1.15+0.025

1.7

-

-

0.25

0.08

1.25+0.025

1.15+0.025

1.7

2.6

3.5

0.25

0.08

1.50+0.025

1.40+0.025

2.0

3.5

5.0

0.25

0.10

2.30+0.025

2.25+0.025

3.0

4.4

5.8

0.40

0.15

3.20+0.025

3.10+0.025

4.0

5.4

6.8

0.40

0.15

4.90+0.050

4.75+0.050

6.0

7.8

9.5

0.60

0.20

6.45+0.050

6.20+0.050

8.0

10.5

13.0

0.60

0.20

Nihat ÖZ‹R‹
Kastaﬂ Kauçuk San. Tic. A.ﬁ.
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Belge Ücretleri ve Cezalar Yüzde 12 Artt›
1/1/2009-31/12/2009 Tarihleri Aras›nda Uygulanacak 4925 Say›l› Karayolu
Taﬂ›ma Kanunu ‹dari Para Cezalar› Miktarlar›
•

Yetki Belgesi olmadan taﬂ›ma iﬂinde faaliyette bulunanlara

5.600

•

Yetkisiz ve izinsiz tehlikeli yük taﬂ›yan taﬂ›tlar ve taﬂ›mac›lar›

560

•

Taﬂ›ma hizmetini yapmaktan kaç›nan taﬂ›mac›lara

448

•

Bir taﬂ›mac›n›n di¤er bir taﬂ›mac›n›n taﬂ›ma faaliyetini engellemesi

4.480

•

Taﬂ›ma senedi olmaks›z›n eﬂya taﬂ›yan taﬂ›mac›lara

1.120

•

Düzenli yolcu taﬂ›malar›nda biletsiz, arazi yolcu taﬂ›malar›nda ise taﬂ›ma sözleﬂmesi
yapmadan yolcu taﬂ›yan taﬂ›mac›lara

336

•

Yolcu ve eﬂyan›n güvenlik içinde taﬂ›nmas›n› sa¤lamayan taﬂ›mac›lar ile
çevre kirlili¤ini önleme, çevre ve insan sa¤l›¤›n› koruma ile ilgili
mevzuata uymayan taﬂ›c›lara

560

•

Yolcular›n sa¤l›kl›, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmas›n› sa¤layacak tedbirleri
almayan yolcu taﬂ›mac›lar›na

1.120

•

Eﬂyay› taahhüt etti¤i yere kadar götürmeyen eﬂya tayﬂ›mac›lar›na

1.120

•

Gerekli tüm belgelere sahip olarak taﬂ›t, sürücü ve hizmetli personelin trafi¤e ç›kmas›n›
sa¤lamaya özen göstermeyen taﬂ›mac›lara

560

•

Ceza puan› yüksek sürücülerin e¤itimi ve iç denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri
almayan taﬂ›mac›lara

336

Yetki belgesi almadan kendi nam ve hesab›na taﬂ›ma yapan acente ve taﬂ›ma
iﬂleri komisyoncular›na

3.360

•
•

Ücret tarifesi düzenlemeyenlere

560

•

Ücret tarifelerine uymayan veya de¤iﬂik ücret tarifeleri uygulayanlara

560

•

Ücret tarifesini iﬂleri, terminal ve bilet sat›ﬂ yerlerinde görülebilecek
bir yere asmayanlara

224

•

Zaman tarifesine uymayanlara

224

•

Zaman tarifelerini görülebilecek ﬂekilde iﬂyeri, terminal ve bilet sat›ﬂ
yerlerinde bulundurmayanlara

112

•

Yabanc› plakal› taﬂ›tlar›n Türkiye s›n›rlar› dahilindeki iki nokta aras›nda
taﬂ›ma yapmas› halinde, taﬂ›t sahibine veya ﬂoförüne

1.120

‹zinsiz ve kanunsuz olarak ve taﬂ›mac› ile yolcu ve gönderen aras›ndaki
sözleﬂmelere ayk›r› olarak s›n›r kap›lar›na yolcu ve eﬂya taﬂ›yan,
depolayanlar, aktaranlara

560

•

Sorumluluk sigortas› yapt›rmayan taﬂ›mac›lara

1.120

•

Bir kaza sonras›nda zarara u¤ram›ﬂ hak sahiplerine, ilgili belgeleri
ald›ktan sonra 8 iﬂgünü içinde sorumluluk s›n›rlar› içinde kalan miktar›
ödemeyen sigortac›lara

560

•

Terminal ve ara durak d›ﬂ›nda yolcu indirip bindiren taﬂ›mac›lara

336

•

ÜDY ve ODY meslekî yeterlilik belgeleri olmadan faaliyet gösteren iﬂletmecilere

560

•

SRC belgesi sahip olmadan faaliyet gösteren ﬂoförlere

•

38

‹ﬁ MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ DERNE⁄‹

2009 Y›l›nda Uygulanacak Ücretler
•

Otomobil ile ﬁehirleraras› Yolcu Taﬂ›mac›l›¤›

A1

12.942

•

Otomobil ile Uluslararas› Yolcu Taﬂ›mac›l›¤›

A2

19.414

•

Oto kiralama ‹ﬂletmecili¤i

A3

25.885

•

Otobüs ile Uluslararas› Tarifeli Yolcu Taﬂ›mac›l›¤›

B1

51.770

•

Otobüs ile Uluslararas› Tarifesiz Yolcu Taﬂ›mac›l›¤›

B2

25.885

•

Otobüs ile Uluslararas› Kendi Personelinin Taﬂ›nmas›

B3

6.471

•

Kendi iﬂtigali ile ilgili Uluslararas› ve Yurtiçi Eﬂya Taﬂ.

C1

6.471

•

Uluslararas› ve Yurt ‹çi Ticari Eﬂya Taﬂ›mac›l›¤›

C2

51.770

•

Uluslararas› ve Yurt ‹çi Ev/Büro Eﬂyas› Taﬂ›mac›l›¤›

C3

12.942

•

Otobüs ile ﬁehirleraras› Tarifeli Yolcu Taﬂ›mac›l›¤›

D1

38.838

•

Otobüs ile ﬁehirleraras› Tarifesiz Yolcu Taﬂ›mac›l›¤›

D2

19.414

•

Otobüs ile ﬁehirleraras› Kendi Personelinin Taﬂ›nmas›

D3

6.471

•

Kamu Kurumlar› Uluslararas› ve Yurtiçi Ticari Yolcu Taﬂ.

E1

25.885

•

Kamu Kurumlar› Uluslararas› ve Yurtiçi Ticari Eﬂya Taﬂ.

E2

51.770

•

Yurtiçi Yolcu Taﬂ›ma Acenteli¤i

F1

5.176

•

Uluslararas› ve Yurtiçi Yolcu Taﬂ›ma Acenteli¤i

F2

7.764

•

Yurtiçi Eﬂya Taﬂ›ma Acenteli¤i

G1

5.176

•

Uluslararas› ve Yurtiçi Eﬂya Taﬂ›ma Acenteli¤i

G2

7.764

•

Yurtiçi Kargo Acenteli¤i

G3

5.176

•

Uluslararas› ve Yurtiçi Kargo Acenteli¤i

G4

7.764

•

Yurtiçi Eﬂya Komisyonculu¤u

H1

5.176

•

Uluslararas› ve Yurtiçi Eﬂya Komisyonculu¤u

H2

7.764

•

Yurtiçi Ticari Eﬂya Taﬂ›mac›l›¤›

K1

12.942

•

Kendi ‹ﬂtigali ile ilgili Yurtiçi Eﬂya Taﬂ›mac›l›¤›

K2

6.471

•

Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eﬂyas› Taﬂ›mac›l›¤›

K3

6.471

•

Yurtiçi Lojistik ‹ﬂletmecili¤i

L1

129.428

•

Uluslararas› ve Yurtiçi Lojistik ‹ﬂletmecili¤i

L2

258.857

•

lliçi Kargo ‹ﬂletmecili¤i

M1

12.942

•

Yurtiçi Kargo ‹ﬂletmecili¤i

M2

194.143

•

Uluslararas› ve Yurtiçi Kargo ‹ﬂletmecili¤i

M3

258.857

•

lliçi Nakliyat Ambar› ‹ﬂletmecili¤i

N1

2.588

•

Yurtiçi Nakliyat Ambar› ‹ﬂletmecili¤i

N2

25.885

•

lliçi Da¤›t›c›l›k/Kuryecilik

P1

12.942

•

Yurtiçi Da¤›t›c›l›k/Kuryecilik

P2

194.143

•

Yurtiçi Taﬂ›ma ‹ﬂleri Organizatörlü¤ü

R1

194.143

•

Uluslararas› ve Yurtiçi Taﬂ›ma ‹ﬂleri Organizatörlü¤ü

R2

258.857

•

Büyükﬂehir Beld. S›n. ‹çinde Yolcu Term. ‹ﬂletmecili¤i

T1

1.293

•

Eﬂya Terinali ‹ﬂletmecili¤i

T3

1.293

•

Taﬂ›t Kart›

•

Taﬂ›ma Özel ‹zin Belgesi

128

•

Mesleki Yeterlilik E¤itimi Yetki Belgesi

12.942

•

Mesleki Yeterlilik Belgesi

12

•

Mesleki Yeterlilik S›nav› (Bakanl›kça yap›lmas› halinde)

25

•

E¤itim Tamamlama Belgesi Onay›

25

•

‹htar

128

63
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Ne Yap›lmamal›
1. Piller hiçbir ﬂekilde ›s›t›lmamal›, ateﬂe at›lmamal› ve devaml› güneﬂ ›ﬂ›¤›
alan yerlerde tutulmamal›d›r.
2. Piller sökülmemeli, içleri aç›lma¤a
çal›ﬂ›lmamal›, delin›nemeli ve ezilmemelidir.
3. Piller küçük çocuklar›n oynayabilece¤i ﬂekilde ortal›kta b›rak›lma›nal›d›r.
Dü¤me tipi pillerin küçük çocuklar taraf›ndan kolayl›kla yutulabilece¤i unutulmamal›d›r.

4. Pillerin art› ve eksi uçlar› herhangi bir
metal iletkenle birleﬂtirilip, k›sa devreler yarat›lmamal›d›r.
5. ﬁarj edilmeyen piller ve özellikle lityum türleri kesinlikle ﬂarj iﬂlemine
tabi tutulmamal›d›r. Aksi takdirde
aﬂ›r› ›s›nma, ﬂiﬂme, gaz ç›k›ﬂ›, alevlenme ve hatta patla›na görülebilir.
6. Farkl› gerilimlere sahip, farkl› yap›lardaki piller ve ﬂarjl›/ﬂarjs›z piller ayn›
cihaz içersinde kullan›lmamal›d›r.
7. Pille çal›ﬂan cihazlar kalorifer, soba,
ocak vs. gibi ›s› kaynaklar›ndan uzakta tut››lmal› ve nakil vas›talar›n›n torpido gözünde veya direk güneﬂ alabilen konsollar› üzerinde uzun sürelerle
b›rak›lmamal›d›r.
8. Piller su, deniz suyu veya di¤er oksitleme özelli¤ine sahip maddelerle
temas ettirilmemelidir.
9. Pillerin seri veya paralel ba¤lant›lar›
uzman kiﬂilerce yap›lmal›, lityum
esasl› pillerde b›› tür ba¤lant›lardan
kaç›n›lmal› ve nikel-kadmiyum/nikelmetalhidrit pilleri, özel koruma devreleri olmadan paralel ba¤lan›lmamal›d›r.
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Ne Yap›lmal›
1. Cihaz›n›zda hangi tip pillerin kullan›laca¤›, kullan›m esnas›nda cihaz›n çekece¤i ak›m›n ﬂiddetine, kullan›m süresine ve kullan›m s›kl›¤›na ba¤l›d›r.
Buna göre ﬂarjl› veya ﬂarjs›z pillerin
kullan›labilir. Örne¤in yüksek ak›m
çeken ve ››zun sürelerle kullan›m gerektiren cihazlarda ﬂarjl› piller çok daha ekonomik olacakt›r. Buna karﬂ›l›k
orta ve zay›f ﬂiddette ak›m gerektiren
ve kullan›m› süreklilik arz etmeyen
sistemler için ﬂarjs›z piller k››llan›labilir.
Ayr›ca çevre ﬂartlar› (s›cakl›k, rutubet
vb.) ve sat›ﬂ fiyat› pillerin tercihi s›ras›nda önemli bir etkendir.
2. Uzun sürelerle kullan›lmayacak piller
cihazlar›ndan ç›kart›lmal›, art› ve eksi
uçlar› kuru bir bezle silinmeli ve k›sa
devre yaratmayacak bir ﬂekilde naylon bir torbada muhafaza edilmelidir.
3. Yeni sat›n al›nm›ﬂ piller kullan›m aﬂamas›na kadar orjinal ambalajlar›nda
tutulmal›d›r.
4. Piller buzdolab›nda saklanabilir. Ancak buzluk veya derin dondurucu
k›sm›nda muhafaza edilmemelidir.
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At›k Pilleri Ne Yapmal›
Ne Yapmamal›y›z!
Ne Yap›lmamal›
1. Ev veya iﬂ yerlerinde kullan›lm›ﬂ (at›k)
piller evsel çöplerle kesinlikle kar›ﬂt›r›lmamal› ve rasgele sokaklara at›lmamal›d›r.
2. At›k piller topra¤a gömülmemelidir.
3. At›k piller denize, akarsulara, göllere
veya kanalizasyona at›lmamal›d›r.
4. At›k piller ateﬂte yak›lmamal›d›r.
5. At›k nikel-kadmiyum pillerinin insan
sa¤l›¤›na oldukça zararl› kadmiyum
maddesi içerdi¤i unutulmamal›d›r.

Ne Yap›lmal›
1. At›k haldeki piller ayr› bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz, vs.) biriktirilmelidir.
2. Evinizde veya iﬂyerinizde at›k
haldeki piller uzun sürelerle muhafaza edilmemelidir.
3. At›k piller bulundu¤unuz yere en yak›n mahaldeki at›k pil toplama kutus››na at›lmal› veya sat›n al›nd›¤› yere
götürülmelidir.

4. At›k pillerin bünyelerindeki
baz› metallerin geri kazan›labilece¤i unutulmamal›d›r.
5. At›k pillerin toplanmas› için düzenlenecek kampanyalara gönüllü olarak
kat›lmaya çal›ﬂ›n›z.
6. At›k pil toplama noktalar›n›n nerelerde oldu¤unu araﬂt›r›n›z.
7. Çevrenizde pil kullananlar› yukar›da
anlat›ld›¤› ﬂekilde davranmaya davet ediniz ve onlara örnek olunuz.
8. Son olarak, çevreye dost olan pillerin 1865 y›l›ndan beri insanl›¤›n hizmetinde oldu¤unu, çevrenin pek
sevmedi¤i civa ve kadmiyum elementlerini içeren pillerdeki sa¤l›¤a
zararl› maddelerin azalt›ld›¤›n› ve bu
türdeki pil at›klar› için yüksek toplama hedeflerinin konuldu¤unu lütfen
not ediniz.
At›k pillerin toplanmas›, depolanmas› ve bertaraf› iﬂlemleri k›sa ad› TAP olan
Taﬂ›nabilir Pil Üreticileri ve ‹thalatç›lar› Derne¤imizce organize edilmektedir. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanl›¤›

taraf›ndan yetkilendirilmiﬂ bir kuruluﬂ
olan Derne¤imize her zaman baﬂvurabilirsiniz.
Gelecek Kuﬂaklara Lütfen Daha
Temiz Bir Türkiye B›rakal›m.

Belirli bir millete sevdayla bağlanmaktan kaçınınız.
Bașka bir ülkeye nefret veyahut sevgi duyguları beslemeyi adet edinen milletler köleleșirler, kendi görev ve çıkarlarını unuturlar. Zira bir millet ortaklık hayaline kapılarak bașka bir millete bağlandı mı, bu ikincisinin
kavgalarına boșu boșuna karıșır. Üstelik ona imtiyazlar
tanır. Bu ișe kendisinin sömürülmesine yol açmakla
kalmaz, bașka ülkelerin düșmanlığını ve misillemelerini de üstüne çeker. Büyük ve güçlü bir ülkeyle öyle bir
ilișki kuran küçük yahut zayıf bir millet, ötekisinin uydusu olmaktan kurtulamaz. Yabancı entrikaların aleti
durumundaki kișiler, güvenini ve alkıșını kazandıkları
halkı aldatarak, onun çıkarlarını bașkalarına teslim etmesini sağlarken, bütün bunlara karșı çıkan gerçek
yurtseverler șüpheli duruma düșürülüp lanetlenebilirler.

George Washington’un 17 Eylül 1796 tarihinde siyasi hayattan
çekilirken yapt›¤› veda konuﬂmas›ndan.
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De¤erli Okurumuz
Yak›n zamanda sinemalarda gösterilen “Devrim Arabalar›”
filmindeki olaylar›n yak›n tan›¤› Sn. ﬁükrü Er’in kendi kaleminden konuyla ilgili yaz›s›n› aktar›yoruz.
Öncelikle;
Sanayimizin geliﬂmesine, mühendislerin örgütlenmesine
büyük katk›lar yapm›ﬂ ülkemizin yetiﬂtirdi¤i de¤erli meslektaﬂ›m›z› kendi ifadeleriyle tan›yal›m. Sanayimiz ve mühendislik örgütlenmesi ile ilgili ülkemizden ilginç ve yaﬂanm›ﬂ bir kesitin siz meslektaﬂlar›m›z içinde bilinmesi gerekir
diye düﬂünüyoruz. ‹MMB

‹mal Tarihi
A¤›rl›k
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
‹mal Yeri
‹mal Süresi
Üretim Say›s›
10 Adet motor

:
:
:
:
:
:
:
:
:

1961
1250 kg.
4500 mm.
1800mm.
1550 mm.
Eskiﬂehir Demiryolu Fabrikas›
4,5 ay
4 adet binek otomobili
4 adet A4T tipi 3 adet B3T tipi

7 Adet ﬁanzuman
Silindir Say›s›
Silindir Çap›
Silindir Hacmi
Strok
Kompresyon
Güç
Devir
Karakteristik

:
:
:
:
:
:
:
:
:

3 adet A tipi 4 adet B tipi
4
81 mm.
20 70 cm
100 mm.
6,8 : 1
50 Hp
3600 d/d
Dört zamanl›

29 Ekim 1961 tarihine kadar binek otomobili tipinin geliﬂtirilmesi görevinin
TCDD iﬂletmesine verildi¤i bildirildi
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Devrim Otomobili
15.5.1961 sabah› toplanan Otomobil Endüstrisi Kongresinde seçimle
kongre baﬂkan› olarak görevlendirilmiﬂtim. Kongreyi zaman›n Devlet Baﬂkan› Cemal Gürsel açm›ﬂ ve konuﬂmas›n› ﬂu sözlerle bitirmiﬂti:
"Türkiye'de otomobil yap›lamaz diyorlar. Bu, tamam›yla kara bir düﬂüncenin mahsulüdür. Türkiye'nin bu gün malik oldu¤u birçok sanayi kollar›
vard›r ki, bizi bu mevzuda teﬂvik ediyor.
Sizin bu kongrenizin benim olan bu davay› iyi bir yola sevk edece¤ini
ümit ediyorum."
Kongreye kiﬂisel olarak 12 ve kuruluﬂlar› ad›na 4 tebli¤ sunulmuﬂtur.
Tebli¤leri inceleyerek genel kurula rapor haz›rlamak üzere 5 komisyon kurulmuﬂ ve bu komisyonlarda 38 kiﬂi ayr›ca görev alm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar›n
hepsi zaman›nda Makina Mühendisleri Odas› taraf›ndan yay›nland›.

Makina Sanayinin Ve Makina
Mühendisli¤inin Bir Ç›nar›;
ﬁükrü ER
Kendi Dilinden Oto Biyogrofisi
7.12.1923 de Samsun'da do¤dum. Samsun. Erzurum ve Antalya Liselerinde okudum ve
1948 de I.T.U. Makina Fakültesi Havac›l›k Kolundan, diploma projesi tepkili motor olarak Tayyare (Uçak) ‹nﬂaat› Y. Mühendisi ünvan› ile mezun oldum. Ayr›ca, ö¤rencilik y›llar›nda yazlar›,
bilhassa Etimesgut Uçak Fabrikas›nda 1,5 y›la
yak›n iﬂçi ve usta olarak çal›ﬂt›m.

Rahmetli Gürsel’in bu teﬂebbüsü gizli, aç›k, DPT'nin, Sanayi Bakanl›¤›n›n, ithalatç›lar›n ve bas›n›n tepkisiyle karﬂ›lanm›ﬂt›. TCDD ise demir yol
fabrikalar›nda (gaz ya¤› lambalan ile ayd›nlat›lan) istasyonlar› için
1946'dan bu yana dizel motoru ve jeneratör imal ediyordu. Motor ve
otomobil konulan ise Türkiye'de yaln›z TCDD teknik yay›nlar› aras›nda yer
al›yordu.
Bu gerçekleri göz önüne alan Devlet Baﬂkan›, Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›na
22.4.1961 tarihli yaz›s›yla Memleketimize has bir binek otomobili motoru ve
örnek olarak da bir yerli otomobil imalini, bunun di¤er memleketlerin iyi otomobilleri ile mukayesesini ve al›nan sonuçlara göre geliﬂtirilmesi emrini vermiﬂti.
Devrim ad› verilen otomobil; TCDD Eskiﬂehir, Ankara ve Sivas demir
yol fabrikalar›n›n iﬂ bölümü ve iﬂbirli¤i ‹le projesi dahil 4 adet prototip olarak, dünya rekoru say›labilecek 4 ay gibi bir zamanda, 30 civar›nda mühendisin ve yard›mc›lar›n›n gece gündüz çal›ﬂmas› suretiyle imal edilmiﬂtir.
Memleketimizin teknik imkanlar›n› da gözler önüne sermek amac›yla,
prototip olarak imal edilen 4 adet otomobil ve 7 adet motor için 900.000,TL. sarf edilmiﬂtir. Bu para içinde proje, kal›p ve tahkim masraflar› da dahildir. A.B.D'de 1940 y›l›nda DC 47 nakliye uça¤›n›n yaln›z projesi için 20
milyon dolar harcand›¤› göz önüne al›n›rsa, bizim böyle bir denememizin
ne kadar ucuza mal oldu¤u daha iyi anlaﬂ›l›r.
Seri halinde y›lda 5000 adet imalat yap›lmas› durumunda DPT'nin
18.8.1961 tarihli yaz›l› iste¤i üzerine DDY’deki meslektaﬂlar›m›zla yapt›¤›m›z
maliyet hesab›na göre bir devrim arabas› 19.000,-TL. Civar›nda mal olmakta
idi.
Ayn› tarihlerde Prof. N.O.'in yapt›¤› hesaba göre y›lda 30.000 adet araba imal edilirse, ancak o zaman kurulacak fabrika rantabl çal›ﬂabilirdi. Sanayi Bakanl›¤›n›n raporuna göre ise 10.000 kamyon ve 19.000 otomobil
imali rantabl olabiliyordu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra; THK Uçak
Motoru Fabrikas›nda (Bugünkü Türk Traktör
Fabrikas›) proje (Ar-Ge, norm, resim hane dahil)
bürosu ve ek görev olarak prototip, Montaj ve
Motorlu Araçlar Tamir Atölyesi ﬁeflikleri (1948 50), askerlikte M.S.B. Ankara ‹nﬂaatlar›nda Tesisat ‹ﬂleri Kontrol Müh. (1950), TZDK Genel
Müdürlü¤ünde Diyarbak›r Bölge Müdür Vekilli¤i
ve Merkezde Atölyeler Amiri (Tesis ve Makina D.
Bﬂk.) (1951-53), iller Bankas› Termo Elektrik
Servisinde Baﬂuzman ve 75 kasaba Termik
Santraller Grubu ﬁefi (1953-57), T.M.M. Odalar› Birli¤i Umumi Katibi (1957-58) olarak görev
yapt›m. Mecburi hizmetimin bitimi üzerine 1958
y›l›ndan itibaren serbest çal›ﬂmak üzere iﬂ hayat›na at›ld›m. 1964 y›l›nda ISIK Makina ‹malat ve
Pazarlama A.ﬁ.'nin kurucu orta¤› olup, 1992 y›l›na kadar murahhas üye olarak çal›ﬂt›m.

Yine Ayn› y›llarda Türkiye'nin y›ll›k otomobil ithalat›, (s›k›nt›s›na ra¤men)
döviz olarak takriben her y›l bir otomobil fabrikas›n›n kurulmas›n› sa¤layacak kadard›.

Etimesgut Uçak Fabrikas›nda yerli proje ile
yap›lan Uçaklardan biri de THK 5 (1946), 5 kiﬂilik
hasta nakliye uça¤› idi. Sonradan Danimarka'ya
sat›lan bu uça¤›n ilk deneme uçuﬂunda, uluslararas› uçuﬂ rekorlar› olan tecrübe pilotu Ali Y›ld›z’a,
yard›mc› olarak refakat etmiﬂtim.

29 Ekim 1961 sabah›, standartlara uygun yol tecrübelerine bile yeterli zaman› bulamadan, Eskiﬂehir'den trenle sevk edilen iki Devrim, Gardan
TBMM'ne Devlet Baﬂkan›n› almaya gitmiﬂtir. Öndeki siyah otomobili Mak.
Yük. Mühendisi R›fat Serdaro¤lu, krem rengi olan ikincisini de Mak. Y.

Gazi Orman Çiftli¤i Uçak Motoru Fabrikas›nda De Havilland lisans› ile k›smen yerli imalat
olarak yap›lan 30 adet Uçak motoru d›ﬂ›nda, kendi projemizle, 1949 y›l›nda genel hizmetler için 5

Halbuki Ayn› tarihlerde Meksika'da Peugeot y›lda 650 ve Brezilya'da
Simca 3600 adetle imalat yapmakta idi.
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ve 10 Bg. Gücünde 10 adet (bildi¤im kadar›yla
Türkiye’nin ilk yerli) benzin motoru ve bunlarla birlikte çal›ﬂacak santrifruj pompa imal ettik.
Ayn› fabrikada, Milli Savunma Bakanl›¤›n›n iste¤i üzerine, Çekoslovak yap›s›
Q.K.D. top Geçerlerinin ve Vilentayn tanklar›n›n motorlar›nda geliﬂtirme ve tadilat çal›ﬂmalar›m›z oldu.
Etimesgut Uçak ve Gazi Orman Çiftli¤i Motor Fabrikalar›n›n, askeri sipariﬂlerinin kesilmesi
dolay›s›yla imalat konular›n› de¤iﬂtirmesi ve askerlikte de istihkam s›n›f›na ay›rmalar› üzerine,
havac›l›ktan kopmuﬂ oldum.
T. Zirai Donat›m Kurumunda bölge atölyeleri
kurduk. Bu arada, gaz ya¤› ile çal›ﬂan Fordson
traktörlerinin karbüratöründe, yak›t sarfiyat›n›
azalt›c› çal›ﬂmam›z oldu. Bunun patenti al›nm›ﬂt›r.
Serbest çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›mda bir k›sm›n›n
projesi de kendime alt olmak üzere makineler
imali, kalorifer tesisleri, Ankara EGO Maltepe de
havagaz› deposu (gazometre), T.M.O. Ankara
/Sincan köy çelik silosu dahil muhtelif yerlerde
dört adet çelik silonun montaj› gibi iﬂler yapt›m
Kütahya Azot Fabrikas›n›n kuruluﬂunda bir k›s›m
iﬂlerin müteahhidi olarak çal›ﬂt›m.
1964'den itibaren, ortakl›¤›n› ve murahhas
üyeli¤ini yapt›¤›m IﬁIK A.ﬁ. olarak; Atatürk Baraji H. Elektrik Santrali dahil, 30 civar›nda baraj›n daimi teçhizat› ile santral vinçlerini (Atatürk
Baraj› 400 ton kald›rma kapasiteli olmak üzere)
ve ayr›ca Keban Baraj› beton ve agrega santrallerini, 1500 civar›nda da (liman ve çelikhane
vinçleri dahil) irili ufakl› vincin, projeleri de ﬂirketimizin olmak üzere imalini yapt›k.
Bu çal›ﬂmalar›n aras›nda; Kar artt›r›lmas› için
bütçe uygulamalar›, Standart maliyetlerin kullan›m›, Tamir ve bak›m, TS ISO 9000 Kalite yönetimi ve Güvencesi, gibi konularda kurslara kat›ld›m. Yüksek Teknik Ö¤retmen Okulunda bir sömestir çelik yap›lar bilgisi, Ankara D.M.M. Akademisinde Ö¤retim Görevlisi olarak dört y›l yap›
makinalar› dersi okuttum.
1961'de Say›n Devlet Baﬂkan› nezdinde
AR-GE Enstitüsü (sonradan TÜB‹TAK) kurulmas› için teﬂebbüste bulundum.
T. Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤inin kanun tasar›s› haz›rl›k ve odalar›n kuruluﬂ çal›ﬂmalar›na kat›ld›m.
1957 y›l›nda Sanayi Bakan›n›n iste¤i üzerine,
T.E.K.'nin kuruluﬂ kanununu haz›rlamakla görevli komisyonun baﬂkanl›¤›n› ve 1968 y›l›nda UN‹DO'nun da katk›lar› ile Bakanl›k bünyesinde kurulan Sanayi E¤itim ve Geliﬂtirme Merkezi (SEGEM)
Yönetim Kurulu Üyeli¤ini yapt›m.
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Müh. ﬁecaattin Sevgen, yani proje ve imalat›nda çal›ﬂanlar›n kendileri kullan›yordu. Rahmetli Gürsel'i alan Devrim'in, 200 metre kadar gittikten sonra benzini biterek durmas› üzerine, arkadan gelen ikinci Devrim'e binilmiﬂ
ve Baﬂkan An›tkabir'e, oradan da Hipodroma, Ankara sokaklar›nda halk›n
alk›ﬂlar› ve sevinç gözyaﬂlar› aras›nda, Devrim'le gitmiﬂtir. Benzini biten
Devrim ise, derhal benzin ikmali yap›larak korteji takip etmiﬂtir.
Ne yaz›k ki olay› aç›klamak üzere birçok defalar bas›n toplant›lar› yapmama ra¤men gazeteci yazar Say›n Ayd›n Engin'in Devrim'le ilgili olarak
yazd›¤› gibi, bas›n›n "Yerli araba yolda kald›", "Devrim 200 metre gidebildi"
gibi sloganlarla ve karikatürlerle idam ferman›n› verdi¤i imaj› silmek mümkün olmad›.
Otomobil Endüstrisine karﬂ› ç›kanlardan baz›lar›n›n gerekçeleri çok gülünçtü. DPT'den daire baﬂkan› olan bir arkadaﬂ›mla (Ç.A.) konuyu tart›ﬂ›rken, o ﬁöyle demiﬂti.
"Türkiye'de otomobil yaparsak Avrupal›lar da bizim f›nd›¤›m›z› almaz,
periﬂan oluruz. Onun için bu endüstriyi kurmamal›y›z."
Beni u¤urlarken konuﬂmam›z koridorda da devam etmiﬂti. Ayr›ld›ktan
sonra ç›k›ﬂta birisi arkamdan yetiﬂti ve "Bey sen hakl›s›n" deyince; -Sen
kimsin, hakl› oldu¤um nedir? diye sorunca: "Ben Ç.A.'n›n odac›s›y›m, konuﬂmalar›n›z› duydum. Biz f›nd›k m› yiyoruz? Otomobilimizi yapar, f›nd›¤›m›z› da kendimiz yeriz" dedi.
Bu arkadaﬂ›m sonradan, k›sa bir dönem Sanayi Bakanl›¤› yapt›.
Devrim otomobilinin imalini tenkit edenlerin bir k›sm›, (TCDD'nin otomobil imali ile ne ilgisi var) diyorlard›. ‹lk bak›ﬂta bu tenkit do¤ru gibi görünüyordu. Fakat bu konuda tezgah ve di¤er imkanlar› TCDD'den daha çok olan
(MKE) niçin aktif olmuyor, seyirci kal›yor ve sanayi bakan› otomobil imalini niçin yokuﬂa sürüyor, diye onlar› tenkit eden yoktu.
Bir söz vard›r;
Size, bir kimsenin k›zmas›n› istemiyorsan›z, hiç bir iﬂ yapmay›n›z.
Ayn› y›l TCDD Bozkurt ve Karakurt adlar› ile iki lokomotif imal etmiﬂti.
Bunlar Ankara gar›nda sergilediler. Halk alk›ﬂl›yordu, fakat diplomat (ay›l›n!)
kesim ve bas›n gerekli ilgiyi göstermemiﬂti. TCDD Adapazar› Fabrikas›nda
(‹stanbul, Ankara ve Adana banliyöleri için) rayl› otobüs imal edilmiﬂti. Denemeleri baﬂar›l› oldu¤u halde, Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›, ayr›ca yedek parça bak›m›ndan tamamen dövize ve d›ﬂa ba¤›ml› olan rayl› otobüsleri Fransa'dan
ithal ettirmiﬂti.
Sivas Demiryol Fabrikas›nda, Ankara Gençlik Park› için imal edilen ve
çocuklar›m›z›n gururla, zevkle tur att›klar› (küçük tren) niçin kald›r›ld› veya
yenilenmedi?
T.C.D.D. Yollar›n›n, an›t olacak bu kadar eserleri varken, Ankara gar›na Almanya'dan ithal edilmiﬂ lokomotif, bir övünme meselesi imiﬂ gibi, an›t olarak dikildi.
Y›llar sonra, bir arkadaﬂ›m T.C.D.D. Genel Müdürü olmuﬂtu. Bu hususta
kendisine durumu anlatt›m ve uyard›m. Kendisinin herhangi bir bilgisi olmad›¤›n› eskilerin de bir uyar›da bulunmad›¤›n› söyledi. Aradan y›llar geçti ve yabanc› markal› lokomotif, yine yerinde duruyordu.
Hiç bir kusur bulamayanlar da kafay› (Devrim) ismine takm›ﬂlard›. Otomobilin 27 May›sç›lar taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂ olmas›, devrime karﬂ› olanlar›,
bu vesile ile yerli otomobile karﬂ› ç›karm›ﬂt›.
1947–1950 y›llar›nda Adana'da TZDK taraf›ndan bir traktör fabrikas›
kurulmas› planlanm›ﬂ, binalar› bitmiﬂ, tezgahlar› sat›n al›nm›ﬂ, yaln›z sand›klar› aç›larak monte edilmesi ve imalata girilmesi kalm›ﬂt›. ‹ktidar› ve muhalifi

‹ﬁ MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ DERNE⁄‹

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤inin
Genel Kurulunca seçilmiﬂ (Birlik Umumi Kâtipli¤ini) Genel Sekreterli¤ini yapt›¤›m sürece,
T.B.M.M.’nin bay›nd›rl›k ve Mühendislik mimarl›kla ilgili kanun tasar›lar›n›n görüﬂüldü¤ü komisyonlarda, Bay›nd›rl›k Bakan› ad›na görüﬂ bildirmek üzere, Bakan› temsilen komisyonlara kat›ld›m.

ile bütün partilerin karﬂ› ç›kmas›, teknik ve iktisatç› baz› bürokratlar›n da kat›l›m› ile fabrika do¤arken kürtajla öldürülmüﬂtü. TZDK’ DA çal›ﬂt›¤›m
1951–1953 y›llan aras›nda fabrikay› kurmak için sarf etti¤im çabalarda da
baﬂar›l› olamam›ﬂt›m.
Olaylar gösteriyor ki, konu devrim otomobili de¤il, Türkiye’nin endüstrileﬂmemesi meselesidir ve devrim otomobili bunun için bir bahane oldu.
Devrim otomobili için ayr›lan 1.600.000 TL.'lik ödene¤i (900.000 TL. lik
harcamay›) çok görenler, ayn› y›l (At neslinin ›slah› için) Tar›m Bakanl›¤› bütçesine konan 25 milyon liral›k ödene¤e ses ç›karmam›ﬂlard›r. Halbuki Ayn›
tarihlerde orduda süvari birlikleri kald›r›lm›ﬂ ve memleketimiz yurt d›ﬂ›ndan
dam›zl›k olarak ayg›r, body hatta hamile inek ithal etme¤e devam ede gelmiﬂtir.
Bu gün ise (biz bir tar›m ülkesiyiz) diyenler bile; d›ﬂ ticaretteki büyük aç›¤›m›za ra¤men tohumluk bu¤day ithalini de gölgede b›rakarak köpek mamas›, çiçek gübresi ve topra¤› v.b. ﬂeyleri dahil ithali hoﬂ karﬂ›lamaktad›rlar.
Atatürk’ün (sanayileﬂmek en büyük hedefimizdir.) demesine ra¤men,
bugün dahi içinde bulundu¤umuz durum (Biz hakikaten kalk›nmak, yani
sanayileﬂmek istiyor muyuz?) sorusunu ister istemez akla getiriyor.
1964 y›l›nda rahmetli Muammer Erten, Sanayi Bakan› oldu. Kendisi,
dan›ﬂaca¤› kimseleri seçmesini bilen, onlar› toplay›p tart›ﬂt›ran, sonuçlar ç›karan ve karar verebilen, kararlan ›srarla takip eden, hakimlik yapm›ﬂ, iyi
dinleyici, bir hukukçuydu. Kendisini Türk Endüstrisi, özellikle otomotiv Endüstrisi için adam›ﬂt›. Bir taraftan endüstrimizi tan›maya çal›ﬂ›rken, gere¤inde ‹spanya gibi yabanc› memleketlerin otomotiv Endüstrisini nas›l kurduklar›n› ö¤renmek üzere yerinde incelemeler yap›yordu.

Otomotiv Endüstrisinin kurulmas› ile ilgili çal›ﬂmalarda bulundum. 1953 y›l›nda ‹TÜ’de Türkiye'de motor ve otomobil imalinin gere¤i ve imkanlar› konusunda konferans verdim. 1961 y›l›nda Otomotiv Endüstrisi Kongresinin Baﬂkanl›¤›n› yapt›m. 1962 y›l›nda DPT bünyesinde kurulan (Türkiye'de A¤›r Dizel Motorlar› ‹mali) Komisyonunun çal›ﬂmalar›nda bulundum. Makina Endüstrisinin kurulmas› ile ilgili olarak "Yat›r›mlarda
yerli mamullerin kullan›lmas›" ve "Montaj Sanayi"
yönetmeliklerinin haz›rlanmas›nda, 1964 y›l›nda
DPT Müsteﬂarl›¤› ile Sanayi Bakanl›¤›nda gönüllü
çal›ﬂmalar›m olmuﬂtur. Makina Sanayi ile ilgili yönetmeliklerinin haz›rlanmas› ve ayr›ca DPT'nin
sektör çal›ﬂmalar›na kat›ld›m.
MESS Baﬂkanl›¤› döneminde ve öncülü¤ümde (Üniversite ve Endüstri ‹liﬂkileri Kurulu)
kurulmuﬂtur. (1975)
1962 y›l›nda Alman Hükümetinin davetlisi
olarak Makina Mühendisleri Odas› ad›na, Makina ve otomotiv endüstrileri ile ilgili, bir ay süren
incelemelerde bulunduk. 1989 da Viyana, Budapeﬂte ve Prag'da Standartlar Enstitüsü ad›na
do¤algaz incelemeleri çal›ﬂmalar›na kat›ld›m.
Ayr›ca Almanya'da; TUV tesislerinde, patent
bürosunda ve VDI (Alman Mühendisleri Birli¤i),
Alman Makina ‹malatç›lar Birli¤i (VDMA), Alman
Teknik Müzesi gibi kuruluﬂlarda incelemelerde
bulundum.
‹ﬂ hayat›n›n yo¤un çal›ﬂmalar› içinde ‹.T.Ü.
Motor Mecmuas›nda, T. Y. Müh. Birli¤i Dergisinde ve Mühendis Makina Dergisinde mesleki ve
ilmi araﬂt›rmalar›m yay›nlanm›ﬂ, endüstri ve ekonomimizle ilgili yüzden fazla makalem muhtelif
dergi ve gazetelerde yer alm›ﬂ olup, radyo ve
televizyon konuﬂmalar› yapt›m. Baz› meslek ve
endüstrimizle ilgili dergi ve gazetelerin de kurucusu oldum. Dergiler d›ﬂ›nda; 1957'de Mühendislik ve Mimarl›k, 1962'de Makina Mühendisli¤i, 1973'de MESS Haftal›k Haber Gazetelerini
kurdum, sahip ve yazarl›¤›n› yapt›m. Sanayi
kongreleri düzenledim, birçok kongre ve sempozyumlara, tebli¤lerim ile kat›ld›m. Ad› geçen
toplant›larda oturum ve kongre baﬂkanl›klar›
yapt›m. Teknik, ekonomik ve sosyal konulardaki çal›ﬂmalar›m 32 kitap olarak bas›lm›ﬂt›r.
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vermiﬂ kendilerinden daha terbiyeli iﬂ
adamlar›n› "Sanayicileri ithalatla terbiye
edece¤iz" slogan› ile fason imalata ve ithalata ittiler. Türk Mal›, iﬂaretini kald›rd›lar. ‹thalatta Menﬂe ﬁahadetnamesini
gevﬂettiler, ancak Türk Mali Devrim Otomobili için menﬂe ﬂahadetnamesi istediler. Bu suretle yabanc› marka sahipleri,
hem arac› olarak kazand›lar, hem de istedikleri zaman sipariﬂleri rakip ülkelere
kayd›rd›lar. Türkiye; Uzak Do¤u, Latin
Amerika, eski demir perde gerisi ülkelerine ve bir k›sm› AB kanal›yla, aç›k pazar
haline geldi.
Bir gün kendisiyle devrim otomobili hakk›ndaki olumsuz havay› nas›l silebilece¤imizi konuﬂurken, otomobilin birini
makam arabas› olarak kullanmas›n› teklif
ettim. Bu suretle aleyhte konuﬂanlara,
gösteriyle bir cevap verilmiﬂ olacakt›. Çözümü çok olumlu karﬂ›lad›. Hatta iki otomobili al›p, birini de Makina Mühendisleri
Odas› Baﬂkan› olarak benim kullanmam›
ve her 5–10 bin km.de bir, motor ile aktarma organlar›n›n durumu hakk›nda
kendisine rapor vermemizi istedi.
Muammer Bey, Baﬂbakan ‹smet
‹nönü ve Ulaﬂt›rma Bakan› nezdinde iki
devrim arabas›n› almak için ›srarla u¤raﬂmas›na ra¤men, muvaffak olamad›.
Konuyu canland›r›p bas›nda yeniden dile düﬂme korkusu, düﬂüncemizin uygulanmas›n› engellemiﬂti.
Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda, ister orijinal
yerli projeyle, ister lisansla olsun, birçok
memleketin yapt›¤› gibi, iﬂe montajdan
baﬂlayarak ve her y›l yerli oran›n› artt›racak ﬂekilde bir program da ekleyerek,
14.4.1964 tarihli Montaj Sanayii Yönetmeli¤ini haz›rlad›k, Çal›ﬂmalar; DPT'den
Feyyaz ﬁahin Coﬂkun, MKE'den Gn.
Md. Yard›mc›s› Ahmet Güner, Ankara
Sanayi Odas› Baﬂkan› rahmetli orta¤›m
Prof. Orhan Iﬂ›k’›n katk›lar›yla ve Sanayi
Dairesi Baﬂkan› (Türkiye'de bilhassa
gümrük mevzuat›nda otorite olan) maliyeci Sabahattin Teoman’›n baﬂkanl›¤›nda yürütüldü.
Ayn› zamanda 22.2.1965 tarihli, Yat›r›mlarda Yerli Mamuller Kullan›lmas›
Yönetmeli¤ini DPT'nin katk›lar›yla haz›rlad›k. Memleket ç›karlar›n› politik ç›karlar›n üstünde tutan, polemi¤e girmeden
sessizce kararlar›n› uygulamaya örnek
devlet adam› M. Erten, particili¤e ayak
uydurmada da zorlan›yordu.
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Memleketimizde sermaye sahipleri,
özellikle otomotiv sektöründe ticaret ve
ithalat› ile u¤raﬂan kimselerdi. Devrim
otomobilinin imali, bilhassa 1961 kongresinde bu endüstrinin kurulmas›na
karﬂ› ç›kan ithalatç›lar›n dikkatlerini ve ilgilerini otomotiv Endüstrisine yöneltti,
heves ve cesaret verdi.

Toplumumuz olaylara genel olarak
araﬂt›rmadan ve düﬂünmeden hep olumsuzluk yönünden bak›yor, yap›c› tenkitler
yerine y›k›c› oluyoruz. Kusurlar› giderece¤imize teﬂebbüsü yar›m b›rak›yoruz. Baﬂar›s›zl›klar› unutmuyor, onu örnek göstererek tembelli¤e ve sorumsuzlu¤a bahane yap›yoruz.

Devrim otomobili tecrübesi yaﬂanmasayd›, ilk seri otomobil imali olan
Anadol tecrübesi de 1966 y›l›nda yaﬂanmayacak ve bu endüstri kim bilir ne
kadar gecikecekti.

Baﬂkalar›n›n baﬂar›lar›n› k›skanmayarak desteklemek, çal›ﬂmalar›m›zda iﬂbirli¤i yapmak, teﬂebbüsleri devam ettirmek
ve yeni kuﬂaklar› buna göre yetiﬂtirmek
e¤itimimizin esas sorunudur.

Bu vesile ile Türk makina ve otomobil Endüstrisinin kurulmas› ve geliﬂtirilmesi için, bilgi ve inançla çal›ﬂan, öncülük eden, baﬂta demiryolcu meslektaﬂlar›m, rahmetli Muammer Erten ve Sanayi Bakan› olarak uygulamalarda baﬂar›l› ve büyük eme¤i geçen Sn. Mehmet Turgut da dahil hepsini ﬂükranla
anmak borcumuzdur.

Devrim otomobilinin k›rk y›ld›r olumsuz ve sorumsuzca tart›ﬂ›l›r olmas› e¤itimdeki bu hatan›n bir göstergesidir.

Aradan 38 y›l geçtikten sonra, 1999
yaz›nda Eskiﬂehir'e Devrim için gittim.
Araba çal›ﬂ›r durumda ve zaman zaman
kullan›l›yor. Ancak, plakas›nda (Devrim)
ve (Tecrübe) yaz›l› durumda olup, trafik
(menﬂe ﬂahadetnamesi yok diye) ruhsat
ve plaka vermiyor.
Montaj yönetmeli¤i ile %90'lara varan yerli oran›, bugün %40'lara düﬂmüﬂ
durumda. Gerek otomotiv yan sanayinde ve gerekse tekstilde yabanc›
marka ile fason çal›ﬂan imalatç›lar›m›z›n ihraç etti¤i mallar›, sonradan
orijinal parça veya ithal mal› reklam›
ile yabanc› ambalaj içinde daha yüksek fiyatlarla yurt d›ﬂ›na %50 kar b›rakarak geri ithal ettik.
Bir k›s›m politikac› ve bürokratlar›m›z da, kendilerinden daha ö¤renimli ve tecrübeli, Türk Endüstrisine gönül

Dünyada endüstrileﬂmek isteyen bu
günün geliﬂmiﬂ ülkeleri, 100–150 sene
evvel bu iﬂe kendilerinin imal etti¤i eserleri ve prototip çal›ﬂmalar›n› sergiledikleri milli teknik müzelerini kurmakla baﬂlam›ﬂlar. Bu suretle halk›na, gençlerine,
tekni¤i sevdirmiﬂlerdir. Baz›lar› tekni¤e
ve buluﬂlara hayatini verecek kadar aç›k
olmuﬂtur. Bunlar halk› taraf›ndan da yüceltilmiﬂ, yöneticileri bilim adamlar›n›n
ve sanayicilerinin heykellerini dikmiﬂtir.
Rudolf Dizel'in ilk prototip motoru
hurdal›¤a at›lmam›ﬂ, do¤du¤u yerde ﬂehir meydan›na heykel gibi dikilmiﬂ, zamanla kusurlar› giderilmiﬂ, verimi ve özellikleri sürekli geliﬂtirilmiﬂtir.
Bizim de gençli¤e teknik bilgi verecek, heves ve cesaret aﬂ›layacak, teknik tarihleri ‹le ö¤ünecek milli teknik müze kurmam›z zorunludur.
Böyle bir müzede, onur ve gururla
Devrim Otomobili, Anadol, motor, uçak,
lokomotif v.b. eserlerimiz yerlerini almal›d›r.
ﬁükrü ER
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Tünel Havaland›rmas›
Bugün ülkemizde özellikle ulaﬂt›rma ve hidro-elekrik
enerji amaçl› birçok tünel projesi sürdürülmektedir. Projelerde TBM gibi yüksek mekanize kaz› yöntemleri h›zla
artarken, delme patlatma ve mekanik kaz›l› tünel kaz›
metodlar› birçok tünel kaz›s›nda da uygulanmaktad›r.
Bu yaz›da tünellerde kaz› s›ras›ndaki temiz hava ihtiyac›n›n hesaplama yöntemleri ve bu konuda en çok
kabul görmüﬂ standartlardan biri olan 1998 y›l›nda isviçre’de yay›nlanan SIA 196 standartlar› üzerinde durulacakt›r.
Hava ‹htiyac›n›n Hesaplanmas›:
Tünellerde kaz› s›ras›ndaki hava ihtiyac› aﬂa¤›da belirtilen gereksinimler göz önüne al›narak hesaplan›r:
1. Tünel içerisindeki aktif dizel güç kullan›m›
2. Tünel aynas›ndaki aktif dizel güç kullan›m›
3. Tünelde çal›ﬂan insan say›s›
4. Tünel aynas›ndaki geri dönüﬂ hava h›z›
5. Delme – patlatma metoduyla aç›lan tünellerde
patlatma sonras› zaral› gazlar›n tahliye süresi
ﬁimdi bu maddeleri irdeleyelim:
Tünel içinde çal›ﬂan aktif dizel güç kullan›m›:
Tünel havaland›rmas›nda dizel güç kullan›m›na ba¤l›
temiz hava ihtiyac› eksoz tahliyesi olarak biline gelmiﬂ
bir esasa göre de¤il, dizel motorun yanmay› sa¤layabilmesi için gerekli olan temiz hava ihtiyac›na göre yap›l›r.
SIA 196 standartlar›nda bu de¤er her bir dizel kW için
0,068 m3/saniye temiz havad›r.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus,
aktif yani harcanan gücün tespit edilebilmesidir. Çünkü
yanmal› motorlardaki kurulu güç esas›na göre yap›lacak
temiz hava ihtiyaçlar›, do¤ru ihtiyac›n ötesinde yüksek
ve gereksiz hava debi de¤erlerini karﬂ›m›za ç›kar›r.
Bu nedenle, do¤ru ihtiyac›n tespiti tünel içerisindeki
yanmal› motorlu tüm ekipmanlar›n kaz› s›ras›ndaki hareketlerinin senare edilebilmesi ile mümkündür.
Tünel aynas›ndaki aktif dizel güç kullan›m›:
Yukar›daki aç›klamalar›m›za ek olarak temiz havan›n
ulaﬂmas› istenen en uzak noktada, yani tünel aynas›ndaki miktar› yukar›daki aç›klamalar›m›za ek olarak sadece tünel aynas›na çok yak›n bölgelerde çal›ﬂacak aktif
güç kullan›m›n›n tespitini de gerektirir.
Daha sonra bahsedece¤imiz havaland›rma kaçaklar› nedeni ile tünel portalinden içeriye bas›lan hava ile
tünel aynas›ndaki hava ayn› miktarda de¤ildir. Aradaki
fark tünel hatt› boyunca geri dönüﬂ havas›na kat›lacak-

‹ﬁ MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ DERNE⁄‹

Q : m3/saniye olarak temiz hava
debisi
t : Saniye olarak tahliye süresi
E : kg olarak patlay›c› miktar›
V : m3 olarak havaland›r›lmas› gereken hacim
Bu formülde dikkat edilmesi gereken husus hacmin hesaplanmas›d›r.
Çünkü tünel boylar›n›n 500 metreyi
geçmesinden itibaren zehirli gazlar›n tünel portalinden tamamen ç›kmas›n›
beklemek büyük vakit kayb› yaratabilir.
Zehirli gazlar›n yo¤unlu¤u kabul edilebilir limitlere geriledi¤inde tünelde tekrar
çal›ﬂma baﬂlat›labilir. Bu nedenle, uzun
tünellerde hacim hesaplamalar›nda, kesit bilindi¤ine göre, boy aﬂa¤›daki biçimde kullan›l›r:

t›r. Bu nedenle toplam tünel içi dizel aktif gücün tünel aynas›ndaki aktif güç ile
beraber de¤il ayr› ayr› de¤erlendirilmesi
gereklidir.
Tünelde çal›ﬂan iﬂçi say›s›:
Bu konu ile ilgili olarak SIA 196 standartlar›n›n vermiﬂ oldu¤u de¤er 0,030
m3/saniye temiz havad›r. Hesaplamalarda iﬂçilerin tamam›n›n tünel aynas›nda
çal›ﬂaca¤›n›n varsay›lmas› gereklidir.
Tünel aynas›ndaki geri dönüﬂ h›z›:
SIA 196 standartlar› tünel aynas›ndaki geri dönüﬂ hava h›z›n›n 0,3 met-

re/saniye ile 0,8 metre/saniye aras›nda olmas›n› öngörmektedir. Bu noktada
bilinmesi gereken özellikle büyük kesitli tünellerde parçal› kaz› yap›lmas› durumunda, tünel kesitinin aynadan geriye
do¤ru 400 metrelik k›sm›ndaki tünel kesitinin dikkate al›nmas›d›r.
Patlatma sonras› zararl› gazlar›n
tahliye süresi:
Bu konuda aﬂa¤›da verilen formül ile
hesaplama kolayca yap›labilmektedir:
Q = 0,4 x √E x V 2
t

Kesit 25 m2’den küçük ise tünel boyu 450 metre al›nmal›d›r.
Kesit 25 m2 ile 60 m2 aras›nda ise
tünel boyu 400 metre al›nmal›d›r.
Kesit 60 m2’den büyük ise tünel boyu 350 metre al›nmal›d›r.
Tünel havaland›rmas› konusunda
Titan Ltd. ﬁti. olarak 5 y›l› aﬂk›n süredir
gerek tasar›m ve gerekse ekipman temini konusunda sektörümüze hizmet
vermekteyiz.
Tünel havaland›rmas› konusundaki
birikimimizi tüm meslektaﬂlar›m›zla paylaﬂmaya haz›r oldu¤umuz bildiririz.
Mehmet Emin ÜNVER
Maden Mühendisi
Titan Makina Ltd. ﬁti.
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Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›

Dünyay› Kurtaracak m›?
Bugüne kadar enerji ihtiyac›m›z› kömür, petrol ve do¤algaz gibi fosil yak›tlarla sa¤lad›k ve sa¤lamaya da devam
ediyoruz. Uzmanlarsa bu yak›tlar›n en
geç 150 y›l içinde tükenece¤ini söylüyor. Fosil yak›tlar›n çevreye verdi¤i zarar› düﬂünürsek bu asl›nda çok da kötü
bir haber de¤il. Üstelik yenilenebilir
enerji kaynaklar› alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar sonuç vermeye baﬂlad›. Bir baﬂka deyiﬂle do¤a yine yard›m›n› esirgemeyecek bizden! Bunun için aﬂ›lacak
çok yol, çal›ﬂ›lmas› gereken çok zaman
olsa da umudu bile yetiyor
Dünyadaki enerji ihtiyac› her geçen
gün artarken, enerji kaynaklar› da bü-

yük bir h›zla tükeniyor. Bugüne kadar
enerji ihtiyac›m›z›, kömür, petrol ve do¤algaz gibi fosil yak›tlarla karﬂ›larken,
uzmanlar yak›n bir gelecekte bu kaynaklar›n tükenece¤i konusunda uyar›yor. Öyle ki, günümüz enerji ihtiyac›na
bak›larak yap›lan iyimser tahminlerde,
en geç 2030 y›l›nda petrol rezervlerinin
büyük ölçüde tükenece¤i belirtiliyor.
Bununla da bitmiyor, 80-100 y›l sonra
kömürle, 100-120 y›l sonra da do¤algazla vedalaﬂmak zorunda kalaca¤›m›z
öngörülüyor.
Peki ne olacak? 150 y›l sonra uygarl›k sil baﬂtan geriye mi dönecek?
Bugün günlük yaﬂant›m›z›n s›radan bir
parças› haline gelen; konforlu ›s›nmadan, rahat ulaﬂ›mdan ve sanayiden
yoksun bir gelecek mi bekliyor çocuklar›m›z›?

Do¤a, yard›m›n› esirgemiyor
Kendini yenileyen ve tükenmeyen
enerji kaynaklar› oldu¤unu ve bu kaynaklar› kullanmak için her geçen gün
daha fazla araﬂt›rma yap›ld›¤›n› söylersek belki içiniz biraz rahatlar. “Yenilenebilir enerji” ile neyi mi kastediyoruz? Elbette karﬂ›l›ks›z sundu¤u say›s›z fayda
ile enerji ihtiyac›m›z› da karﬂ›lamaya haz›r olan yaﬂam kayna¤›m›z›; do¤ay›...

Nedir bu yenilenebilir enerji?
Yenilenebilir enerji; ad›ndan da anlaﬂ›labilece¤i gibi, kendini tekrar eden, yani yenilenen ve dünya varoldukça bitmeyecek enerji anlam›na geliyor. Bu kaynaklar aras›nda; güneﬂ ve rüzgâr enerjisi, su gücünden elde edilen hidrogüç ve
biyoyak›tlar› sayabiliriz. Bu enerji kaynaklar›, kendilerini sürekli yeniledikleri
için bitme tehlikeleri olmad›¤› gibi, fosil
yak›tlar gibi çevreye zarar da vermiyorlar. Yenilenebilir enerji kaynaklar› direkt
olarak kullan›labiliyor veya enerjinin baﬂka bir formuna dönüﬂtürülebiliyor. Direkt
kullan›m için güneﬂ enerjisi ile çal›ﬂan
aletleri, jeotermal ›s›tma ve su veya rüzgâr de¤irmenlerini; endirekt kullan›m
içinse elektrik üretiminde kullan›lan rüzgâr türbinleri veya fotovoltaj pilleri örnek
gösterebiliriz.

Rüzgâr enerjisinden
elektrik elde etme
Rüzgâr türbinleri vas›tas›yla, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüﬂtürmek mümkün. Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n baﬂ›nda gelen rüzgâr
enerjisi, bugün pek çok ülke taraf›ndan
kullan›l›yor. Baﬂlang›çtaki yat›r›m maliyeti
yüksek olsa da fosil yak›tlara k›yasla
uzun vadede daha kârl› olan bu enerji türü, çevreye de zarar vermiyor.
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Güneﬂ enerjisi
Güneﬂ enerjisi yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan bir di¤eri. Bu enerji sisteminde “Fotovoltaik” hücreler yard›m›yla gün ›ﬂ›¤› do¤rudan elektri¤e çevriliyor.
Güneﬂin verdi¤i enerji, gün içinde güneﬂli saatlere, güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n bölgesel
olarak düﬂtü¤ü aç›ya, günün saatine,
mevsime ve enleme göre belirleniyor.
Buna göre de¤iﬂen enerji miktar›, Orta
Avrupa'da yaklaﬂ›k olarak metrekarede
1.000 kWatt/y›l, Sahra Çölü’nde yaklaﬂ›k olarak metrekarede 2.350 kWatt/y›l
kadar. Bu da demek oluyor ki, Sahra
Çölü’ne kurulacak dev bir güneﬂ enerjisi
tesisi, dünyan›n enerji ihtiyac›n› büyük
ölçüde karﬂ›layabilir. Türkiye’nin ald›¤›
güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n da ülkemizin enerji ihtiyac›n› kat kat karﬂ›layabilecek kadar çok
oldu¤unu belirtmeden geçmeyelim.
ﬁimdilik sadece saat, ﬂarj aleti gibi k›s›tl›
kullan›m alanlar› olsa da gelece¤in enerji kayna¤›n›n güneﬂ olaca¤›na neredeyse
kesin gözüyle bak›l›yor. San›r›z bunun en
güzel sonucu da araçlar›n güneﬂ enerjisiyle çal›ﬂ›p art›k yak›ta ihtiyaç duyulmamas› olacak.

Okyanuslar›n gizli gücü
aç›¤a ç›kacak
Dalga ve gelgit enerji teknolojileri güneﬂ ve rüzgâr enerjisiyle k›yasland›¤›nda
henüz yeni keﬂfedilmiﬂ bir enerji türü. Bu
sistemde gelgit veya okyanus ak›nt›s› nedeniyle yer de¤iﬂtiren su kütlelerinin sahip
oldu¤u kinetik veya potansiyel enerjinin
elektrik enerjisine dönüﬂtürülmesi öngörülüyor. Bu alanda çal›ﬂmalar yeni baﬂlam›ﬂ olsa bile, elde edilen veriler umut veriyor.

Di¤er taraftan su ile enerji üretmek
oldukça tan›d›k bir yöntem. Barajlar yoluyla elde edilen elektrik bunun en büyük
örne¤i. Barajlarda su toplama havzalar›ndaki su, türbinleri döndürüyor ve bu
dönme sayesinde türbinlere ba¤l› olan
jeneratörler arac›l›¤›yla elektrik üretiliyor.
Baraj inﬂa edildikten sonra, hidroelektrik
enerjisinin, maliyeti düﬂük bir enerji yöntemi oldu¤unu da belirtelim.

Jeotermal enerji
Yer (jeo) ve ›s› (termal) kelimeleri kullan›larak adland›r›lan “jeotermal enerji”
ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere, magmadan gelen ›s›n›n kullanarak enerji üretilmesi anlam›na geliyor. Bu ›s› kuyular aç›larak, yüzeye yak›n yerlerdeki su kaynaklar›ndan faydalan›larak veya kayalardan
elde ediliyor. Jeotermal enerji kaynaklar›
ile elde edilen enerji miktar› oldukça az
olsa da gelecekte yeni yöntemlerle bu
kaynaktan daha fazla verim al›nmas›
planlan›yor.

Güneﬂ enerji sisteminde
“Fotovoltaik” hücreler
yard›m›yla gün ›ﬂ›¤›
do¤rudan elektri¤e
çevriliyor. Güneﬂin verdi¤i
enerji, gün içinde güneﬂli
saatlere, güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n
bölgesel olarak düﬂtü¤ü
aç›ya, günün saatine,
mevsime ve enleme göre
belirleniyor.
Dünya nefes alacak, ekonomideki dengeler de¤iﬂecek
Yenilenebilir enerji kaynaklar› kullan›lmas› sadece do¤ay› korumam›za yard›mc› olmayacak, dünya ekonomisini de
büyük oranda etkileyecek. Enerji ithal
eden ülkeler, gerekli yat›r›mlar› yaparlarsa
enerji alan›nda d›ﬂa ba¤›ml›l›ktan kurtulabilecekler. Petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ nedeniyle tüketim ürünlerinin fiyatlar›n›n artmas› da tarihe kar›ﬂacak.

Bosch Life 2008/K›ﬂ
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DO⁄ALGAZ KULLANILAN ﬁEH‹RLERDEK‹ KONUTLARDA 1000 kcal / saat ISI ‹HT‹YACI ‹Ç‹N
GEREKL‹ OLAN
TÜM YAKIT TÜRLER‹N‹N KEND‹ ‹Ç‹NDE MAL‹YET KARﬁILAﬁTIRMA TABLOSU
( 4 ﬁubat 2009 tarihinde belirlenmiﬂ olan KDV Dahil fiyatlarla )
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DO⁄ALGAZ KULLANILAN ﬁEH‹RLERDEK‹ KONUTLARDA 1000 kcal / saat ISI ‹HT‹YACI ‹Ç‹N
GEREKL‹ OLAN
TÜM YAKIT TÜRLER‹N‹N KEND‹ ‹Ç‹NDE MAL‹YET KARﬁILAﬁTIRMA TABLOSU
( 4 ﬁubat 2009 tarihinde belirlenmiﬂ olan KDV Hariç fiyatlarla )
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Etkinliklerimiz ve Haberler
Makine Sanayi Sektör Platformu Baﬂkanlar Kurulu 3. Toplant›s›

Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Say›n Duran KARAÇAY üyesi oldu¤umuz Makina Sanayi Sektör Platformu Baﬂkanlar Kurulu
3.toplant›s›na kat›ld›.
Makina sektöründe güç birli¤ine gidilmesi, ortak ak›lla stratejik kararlar›n al›nmas› ve bu kararlar ›ﬂ›¤›nda çal›ﬂmalar›n daha
verimli yap›lmas›n› sa¤lamak amac›yla sektörde faaliyet gösteren 27 Dernek, Birlik, Oda ve OSB’nin kat›l›m› ile Orta Anadolu
Makine ve Aksamlar› ‹hracatç›lar› Birli¤i öncülü¤ünde kurulan “Makine Sanayii Sektör Platformu”nun 3. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›, 28 Kas›m 2008 tarihinde ‹stanbul’da gerçekleﬂtirildi.
‹cra Kurulu Baﬂkan› Say›n Kutlu KARAVEL‹O⁄LU, tüm derneklerin ayn› imkanlara sahip olmad›¤›n›, ancak, zaman içinde
derneklerin güçlenece¤ini, bunu baﬂarmak için de iletiﬂimin güçlü tutulmas› ve yeni dönemde üyelerimizin tecrübe uzmanl›klar›ndan yararlanmak gerekti¤ini belirtti. Toplant›da yerli makine kullan›m›n›n teﬂvik edilmesi ve gayri safi milli has›lan›n yar›s›na yak›n k›sm›n› kullanan kamunun al›mlar›nda yerli ürünlere öncelik vermesi gerekti¤i ifade edildi. Orta Anadolu Makine ve Aksamlar› ‹hracatç›lar› Birli¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan› Say›n Adnan DALGAKIRAN, Türk Makine sektörünün birlikte hareket etme istek
ve kabiliyetinin bir örne¤i olarak hayata geçirilen, Ortak Sat›n Alma Projesinin girdi maliyetini düﬂürerek sektörün rekabet gücünü art›rd›¤›, bununla birlikte çal›ﬂmalar› devam eden Makine Ana ve Yan Sanayi ‹letiﬂim Merkezi-MAYS‹M projesinin ise kapasite kullan›m›n› yükseltece¤ini belirtti.

‹ﬂ ve ‹nﬂaat Makinalar› (‹ﬁ‹M) Kümesi ÜYELER‹ Buluﬂtular
‹ﬂ ve ‹nﬂaat Makinalar› (‹ﬁ‹M) Kümesi
Üyeleri sabah kahvalt›s›nda Buluﬂtular
Derne¤imizin de üye oldu¤u ‹ﬁ‹M Kümesi
üyeleri 3 0cak 2009 tarihinde Ostim Teknokent
binas›nda düzenlenen kahvalt›da bir araya geldiler. Her ay yap›lmas› planlanan sabah kahvalt›s› programlar›n›n ilkine firmalar›n kat›l›m› yo¤un olmuﬂtur. Düzenlenen programa 30 firman›n yan›nda sektörün di¤er ilgili kurumlar› da
kat›lm›ﬂt›r. Programa Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ziya B. Güvenç ile di¤er akademisyenler ile Ostim Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Orhan Ayd›n ve kurum çal›ﬂanlar› kat›lm›ﬂlard›r. Toplant›da ﬂu ana
kadar yap›lan faaliyetler ile yürütülmekte olan
AB Projeleri hakk›nda firmalara bir sunu yap›larak bilgilendirme yap›lm›ﬂt›r.
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ENKA Firmas› Taraf›ndan Verilen
Derne¤imizin 2009 Y›l›ndaki ‹lk Semineri
Derne¤imizin 2009 Y›l›ndaki ilk
semineri 20 OCAK 2009 Tarihinde
atl› spor klübünde gerçekleﬂtirildi.
ENKA Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.ﬁ. firmas› üyelerimize “‹ﬂ
Makinalar›n›n uydu, internet ile takip edilmesi ve HITACHI Lastikli Yükleyicilerdeki son geliﬂmeler” konular›nda bir seminer verdi. Seminer sunumu Hitachi Construction Machinery (Europe) NV Ortado¤u Merkezi ‹stanbul ‹rtibat Bürosu Genel Müdürü
Sn. Aycan AKALIN taraf›ndan
yap›ld›. Bu seminer nedeniyle ENKA firmas› yetkililerine ve
çal›ﬂanlar›na ve de¤erli bilgilerini bizlerle paylaﬂan Say›n
Aycan AKALIN’a teﬂekkürlerimizi sunar›z.

Hidrolik E¤itim Merkezi Çal›ﬂmalar›n›n
2. Toplant›s› Yap›ld›
Ankara’da hidrolik pnömatik e¤itim merkezi kurulmas› için ilki 11 Kas›m 2008
tarihinde yap›lan görüﬂmelerin 2.’si 03.02.2009 tarihinde ASO’nun Sincan 1. OSB
Müdürlü¤ünde yap›ld›. Toplant›ya; ASO (Ankara Sanayi Odas›), AKDER (Ak›ﬂkanlar Derne¤i), ERMEM (Erkunt Mesleki E¤itim Merkezi) ve ‹MMB (‹ﬂ Makinalar› Mühendisleri Birli¤i Derne¤i) yetkilileri kat›ld›.ö
AKDER yetkilileri; ‹stanbul’daki çal›ﬂmalar hakk›nda ve NFPC (National Fluid
Power Center ‹ngiltere), CETOP (Avrupa Ak›ﬂkan Gücü Dernekleri Birli¤i) ile olan
ba¤lant›lar› hakk›nda bilgi verdi.
CETOP akrediteli, bütün dünyada geçerli olacak bir sertifika verebilecek böyle bir e¤itim merkezinin ülke sanayisinin ve sektörün iﬂ gücüne önemli katk›lar› olaca¤› dile getirildi. E¤itimin bir an önce baﬂlamas› için Erkunt E¤itim Merkezinden
yararlan›lmas›n›n uygun olaca¤› düﬂüncesi ile Erkun E¤itim Merkezi gezilerek fiziki koﬂullar yerinde görüldü. Mevcut donan›m ve e¤itim setlerinin
güncellenerek, programlar›n ve
müfredat›n CETOP ilke ve standartlar›nda oluﬂturulmas› halinde
e¤itime baﬂlanabilece¤i ifade edildi. Bu çal›ﬂmalar›n AKDER ad›na
proje yöneticisi tayin edilen Sn.
Abdullah PARLAR ve ASO 1. Org.
San. Bölgesi Müd. Yrd. Sn. Yasemin Kök ÇEL‹K taraf›ndan yürütülmesine karar verildi.
Sektörümüz için çok yararl›
olacak bu e¤itim merkezinin biran
önce hayata geçirilmesi en büyük
arzumuzdur.

SEKTÖRDEN HABERLER
Ankara Sanayi Odas›’nda (ASO) 31 meslek grubu ile 81 üyeli oda meclisini belirlemek amac›yla gerçekleﬂtirilen seçimlerde;
AN‹ﬁMAK ANADOLU ‹ﬁ MAK‹NALARI
SAN. ve T‹C. LTD. ﬁT‹. sahibi Dernek üyemiz Sn. Hüseyin Kutsi TUNCAY, Genel
Amaçl› Makina ve Yedek Parça Sanayi
meslek grubunda Meclis Asil Üyesi olarak
seçilmiﬂtir.
METALURJ‹ ISIL ‹ﬁLEM SAN. ve T‹C.
LTD. ﬁT‹. Sahibi Dernek üyemiz Sn. Özgür
Savaﬂ ÖZÜDO⁄RU, Demir ve Metal ‹ﬂleri
Sanayi meslek grubunda Meclis Asil Üyesi
olarak seçilmiﬂtir.
MASS MAK‹NA SAN. ‹NﬁAAT ve T‹C.
LTD. ﬁT‹. sahibi Dernek üyemiz Sn. Mustafa AKKIZ, Sanayi ve ‹ﬂ Makinalar› ‹malat
Sanayi meslek grubu üyesi olaral seçilmiﬂtir.
Bu seçimlerde yeniden ASO Baﬂkan› Seçilen Sn. Nurettin ÖZDEB‹R’e ve yönetim kurulu üyelerine;
Meclis Asil Üyesi ve Meslek Grubu Üyesi seçilen Dernek Üyelerimiz ve di¤er sanayicilerimize yeni görevlerinde baﬂar›lar dileriz.
SANKO Makina Pazarlama ve Ticaret A.ﬁ.
Ankara Bölge Müdürlü¤üne Sn. Can ELVANLIO⁄LU atand›. Sn. ELVANLIO⁄LU’na
yeni görevinde baﬂar›lar dileriz.
BORUSAN firmas›ndan ayr›lan Dernek üyemiz Sn. Cem M. UDUM ÖZALTIN ‹NﬁAAT
Tic. ve San. A.ﬁ. Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
görevine atand›. Sn. UDUM’a yeni görevinde
baﬂar›lar dileriz. Tel: 0312 815 54 34
e-posta: cudum@ozalt›n.com.tr
Türkiye’de hizmet vermeye baﬂlayan LIEBHERR firmas›, Dernek üyemiz Sn. Hakan
ÇEL‹KER’in sahibi oldu¤u DÜZEN MAK‹NA
OTOMOT‹V San. ve Ltd. ﬁti.’ne Ankara
bölgesi için yetkili servis ünvan› vermiﬂtir. Sn.
ÇEL‹KER’e yeni servis hizmetlerinde baﬂar›lar dileriz.
‹letiﬂim Biligileri: Tel: 0312 3850303
Faks : 0312 3853056
Adres: 11. Sok. No: 6 Ostim/ANKARA
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SEKTÖRDEN HABERLER
Dernek üyemiz Sn. Murat YA⁄CIO⁄LU,
WIRTGEN Ankara Makina San. ve Tic. Ltd.
ﬁirketinde servis mühendisi olarak göreve
baﬂlad›. Sn. YA⁄CIO⁄LU’na yeni görevinde
baﬂar›lar dileriz.

Mobil Hidrolik E¤itimi
Sektör çal›ﬂanlar›n›n en fazla ihtiyaç duydu¤u hidrolik e¤itimine katk›lar›m›z
devam ediyor. 2008 y›l›nda 4 gurup halinde 61 kiﬂiye Temel Hidrolik seviyesinde e¤itim veren derne¤imiz, 2009 y›l›nda çal›ﬂma alan›m›z› do¤rudan ilgilendiren Mobil Hidrolik konusunda e¤itimler düzenlemeye baﬂlad›. Sürecek olan bu
planl› e¤itimlerin ilkini 21 kiﬂinin kat›l›m›yla 21-24 Ocak 2009 tarihleri (4 gün)
aras›nda ERMEM’in Otomasyon Teknolojileri uygulama dersanesinde uygulamal› olarak gerçekleﬂtirdik.

IMER L&T yeni iﬂyerinde makina ve yedek
parça sat›ﬂ›na baﬂlam›ﬂt›r. ‹letiﬂim Biligileri: Tel: 0312 4921750 Faks: 0312 4921755
Web: www.imer-lt.com.tr e-Posta: muygur@imer-lt.com.tr Adres: Konrad Adenaeur
Cad. No: 75/4 Y›ld›z-Çankaya/ANKARA
TEMA SERV‹S yeni iﬂyerinde. Kaya Delici
ve Vinçlere Servis hizmetleri veren TEMA
SERV‹S yeni iﬂyerine taﬂ›nd›. Servis sahibi
Dernek üyemiz Sn. ‹smet MUTLU’ya yeni yerinde baﬂar›lar dileriz.
‹letiﬂim Biligileri: Tel: 0312 3546979
Faks: 0312 3545364
e-Posta: ismetmutlu2000@yahoo.com
Adres: Ahi Evran Cad. No: 89 Ostim/ANKARA
SANKO Makina Pazarlama ve Ticaret
A.ﬁ.’nin Ankara Bölge Müdürlü¤ü görevinden
ayr›lan Sn. Cüneyt DEM‹REL MOB‹LTRUST
ve TEKNOS firmalar›nda çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. MOBILTRUST firmas› kesintisiz iletiﬂim ve
güvenlik hizmeti veren MTS Mobil Takip Sistemleri’nin üreticisidir.
‹letiﬂim Biligileri: Tel : 0312 473 31 41
Faks : 0312 473 10 46 Adres : 6. Cad. No:
35/4 Öveçler/ANKARA Web: www.mobiltrust. com – www.teknos.com.tr e-posta: info@mobil trust.com – info@teknos.com.tr
Türkiye ‹ﬂ Makinalar› Distribütörleri ve
‹malatç›lar› Birli¤i(‹MDER), sektörün ihtiyac›
olan kalifiye iﬂ makinas› personelini e¤itmek amac›yla Milli E¤itim Bakanl›¤› ile protokol imzalad›. Milli E¤itim Bakanl›¤› Erkek
Teknik Ö¤retim Genel Müdürü Hüseyin Ac›r ve
‹MDER Genel Sekreteri Faruk AKSOY taraf›ndan imzalanan protokole göre, Endüstriyel Teknik Ö¤retim Okullar›nda verilecek e¤itimle, ‹ﬂ
makinalar› endüstrisinin servis ve bak›m hizmetlerinde ihtiyaç duydu¤u yeni teknolojileri bilen teknik insan gücü yetiﬂtirilecek.
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GÜR‹ﬁ ‹hracat ‹thalat ve
Pazarlama A.ﬁ. Semineri
23 ARALIK 2008 Tarihinde Güriﬂ firmas› üyelerimize “FURUKAWA DEL‹C‹LER” konusunda bir seminer verdi.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Sn. Duran KARAÇAY’›n
yapt›¤› seminerde, Güriﬂ ‹hracat ‹thalat ve Pazarlama A.ﬁ. Ankara Bölge Müdürü Sn. Murat ENG‹N firmalar› hakk›nda bir tan›t›m konuﬂmas› yapt›.
Delme maliyetlerinin hesaplanmas› ve delme patlatma hakk›nda genel bir
bilgilendirmesinin de yap›ld›¤› seminer, Servis ve Yedek Parça Müdürü Sn. Oruç
UÇAR taraf›ndan sunuldu.
Bu seminer nedeniyle Güriﬂ ‹hracat ‹thalat ve Pazarlama A.ﬁ. yönetici ve
çal›ﬂanlar›na teﬂekkür ederiz.

‹ﬁ MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ DERNE⁄‹

Operatör E¤itimleri
ﬁantiyelerde makina ya¤c›s› ve operatör yard›mc›s› olarak çal›ﬂan elemanlar›n E s›n›f› ehliyetli oparatör olmas› için sertifikaland›rma e¤itimleri
baﬂlat›ld›. Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n müfredat›na ve program›na uygun olarak
düzenlenen kurslar neticesi baﬂar›l› olanlara G s›n›f› ehliyet almaya uygun
belgeleri verildi.
Son üç ayda muhtelif zaman ve muhtelif ﬂantiyelerde 4 ayr› grup halinde
e¤itim düzenlendi.

SEKTÖRDEN HABERLER
Cibuti Cumhurbaﬂkan› ‹smail Ömer GUELLEH H‹DROMEK’‹ Ziyaret Etti Resmi bir
program için Türkiye’ye gelen Cibuti Cumhurbaﬂkan› ‹smail Ömer Guelleh, 17 Ocak 2009
Cumartesi günü Hidromek’in Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iﬂ makinesi
fabrikalar›n› ziyaret etti.

24 Kas›m – 6 Aral›k 2008 tarihli e¤itimden görüntüler

1 – 20 Aral›k 2008 tarihli e¤itimden görüntüler

15 – 27 Aral›k 2008 tarihli e¤itimden görüntüler

05 – 17 Ocak 2009 tarihli e¤itimden görüntüler

H‹DROPAR Kocaeli 10. Y›l›n› Kutlad› Hidropar Kocaeli 10. Y›ldönümünü düzenledi¤i özel
bir geceyle kutlad›. Bosch Rexroth A.ﬁ. Murahhas Azas› ve Genel Müdürü Steven Young’›n Hidropar Kocaeli Genel Müdürü Tunç
At›l ile birlikte ortak ev sahipli¤ini yapt›¤› gecede ,Steven Young, Bosch Rexroth Bursa tesislerinde parça üretimi yan›nda komple pistonlu pompa üretimine geçecekleri haberini
verdi.
1. Vinç Zirvesi ‹MDER ve ‹SDER önderli¤inde 19 Aral›k 2008 tarihinde Konya’da
gerçekleﬂtirildi. Zirvede konuﬂan ‹MDER/‹SDER Genel Sekreteri Sn. Faruk AKSOY ‹MDER ve ‹SDER olarak vinç komitesi oluﬂturulmas› konusunda uzun zamanda gelen talepleri dikkate ald›klar›n›; Sektörde birlik oluﬂturulmas› aç›s›ndan sektör temsilcilerini bir araya getirdiklerini ifade etti.
Sn. Zeki BUDAK’›n sahibi oldu¤u BAﬁKENT
KOMPRESÖR firmas› INGERSOLLRAND
kompresörün MOB‹L KOMPRESÖR yetkili
servisi ve sat›ﬂ bayii, ayr›ca TECOM marka
kompresörün de ‹ç Anadolu bölge bayii olmuﬂtur. Yeni servis ve bayiliklerin hay›rl› ve
u¤urlu olmas›n› dileriz.
‹letiﬂim Biligileri: Tel: 0312 395 66 23
Faks: 0312 395 66 59
Web: www.baskentkompresor.com
e-Posta: b.kompresor@hotmail.com
Adres: ‹vedik Organize Sanayi Bölgesi Ar›
Sanayi Sitesi 24. Cadde No: 96-98 Ostim/ANKARA

Etkinliklerinizi Derne¤imizle paylaﬂarak dergimizin “Sektör Haberleri”nde yer
alabilirsiniz.
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Önemli Uyar›!
A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂlerde Çal›ﬂanlar ‹çin
16 Yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ genç iﬂçiler iel çal›ﬂt›¤› iﬂle ilgili
mesleki e¤itim olmam›ﬂ iﬂçiler a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamaz. ‹fadesi 5763 Say›l› kanunun 5 . Maddesine eklenerek 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmiﬂtir.

Kadrosunda “Usta Ö¤retici belgeli teknik eleman olmayan iﬂyerleri;

Not: 09.04.1973 tarih 14502 numaral› A¤›r ve Tehlikeli
‹ﬂler Tüzü¤ü ekindeki Listede hangi iﬂlerin a¤›r ve tehlikeli
iﬂlerden say›laca¤› gösterilmiﬂtir.

Bu konuda Derne¤imiz MEB’e ba¤l› Mesleki E¤itim Kurumlar› ile ortaklaﬂa usta e¤itciler yetiﬂtirmek üzere e¤itimler düzenleyerek sizlere yard›mc› olacakt›r.

De¤erli okurlar›m›z; Bu yasa gere¤i sektörümüzde çal›ﬂanlar›n tümü (istisnas›z) mesleki e¤itim almak zorundad›r.

2. Bu e¤itimi kendi olanaklar› ile yapmak isteyen firmalara, Derne¤imizin “Usta Ö¤retici” belgeli elemanlar›
taraf›ndan e¤itimler verilerek çal›ﬂanlar belgelendirilecektir.

Sizlerin ma¤dur duruma düﬂmemeniz için Derne¤imiz
konuyu incelemiﬂtir:
Kadrosunda “Usta Ö¤retici” belgesi olan yöneticiler taraf›ndan çal›ﬂanlar›n›za e¤itim vererek belgelendirebilirsiniz.
(Aﬂa¤›daki tabloda branﬂlar gösterilmiﬂtir).
Usta ö¤retici Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n mesleki e¤itim için
oluﬂturdu¤u müfredat› uygulayarak çal›ﬂanlar›na e¤itim verecek (Her meslek için ayr› müfredat uygulanacak), e¤itimin
sonunda s›nav yap›larak s›nav sonucu baﬂar›l› olanlara MEB
Mesleki E¤itim Kurumlar›nca belge verilecektir.
Tablo 1- Makine grubundan “Usta E¤itici” belgesi olanlar
taraf›ndan verilebilecek meslek dallar›:

1. Mevcut çal›ﬂanlar›nda ﬂartlara uygun olanlar “Usta
Ö¤retici” belgesi alabilir.

Usta Ö¤retici Belgesi Almak için ﬁartlar:
4 Y›ll›k meslek lisesinden ilgili bölüm mezun olanlar, 2
y›ll›k veya 4 y›ll›k Teknik okullardan (Tekniker, Mühendis) mezun olanlar e¤itim sonucu yap›lan s›navda baﬂar›l› olurlarsa
belge alabileceklerdir.
Daha fazla bilgi almak isteyen firmalar Derne¤imizden detayl› bilgi alabilirler.

Tablo 2- Elektrik grubundan “Usta E¤itici” belgesi
olanlar taraf›ndan verilebilecek meslek dallar›:

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJ‹S‹
ELEKTR‹K ELOKTRON‹K TEKNOLOJ‹S‹
• Dizel motorlar› yak›t pompas› ve
• Bilgisayar teknik servisçili¤i
enjektör ayarc›l›¤›
• Bobinajc›l›k
DÖﬁEMEC‹L‹K
• ‹ﬂ makinalar› bak›m onar›mc›l›¤›
• Mobilya döﬂemecili¤i
• Motorlu araçlar LPG sistemleri bak›m
• Büro makineleri teknik servisçili¤i
ve onar›mc›l›¤›
• Oto döﬂemecili¤i
• Elektrikli ev aletleri teknik servisçili¤i
• Otomotiv boyac›l›¤›
• Elektrik tesisat ve pano montörlü¤ü
GAZ ve TES‹SAT TEKNOLOJ‹S‹ • Otomotiv elektrikçili¤i
• Is›tma ve do¤algaz iç tesisatç›l›¤› • Otomotiv elektromekanikerli¤i
• Elektromekanik taﬂ›y›c›lar bak›m ve onar›mc›l›¤›
• Is›tma ve s›hhi tesisatç›l›k
• Otomotiv gövdecili¤i
• Endüstriyel bak›m onar›m
• Otomotiv mekanikerli¤i
• Kalorifercilik
• Görüntü ve ses sitemleri
• Otomotiv motor yenileﬂtirmecili¤i
MAK‹NA TEKNOLOJ‹S‹
• Ön düzen ayarc›l›¤› ve lastikçilik
• Güvenlik sistemleri
• Endüstriyel kitapç›l›k
• Motosiklet tamir
• Haberleﬂme sistemleri
• Endüstriyel modelleme
SO⁄UTMA ve ‹KL‹MLEND‹RME
• Otomasyon sistemleri
• Frezecilik
• So¤utma ve iklimlendirme
• Yüksek gerilim sistemleri
• Makine ressaml›¤›
• Taﬂlama ve alet bilemecili¤i
• Tesviyecilik
Tablo 3- ‹nﬂaat grubundan “Usta E¤itici” belgesi
• Tornac›l›k
olanlar taraf›ndan verilebilecek meslek dallar›:
• Vargel planlay›c›l›
DÖKÜM TEKNOLOJ‹S‹
• Dökümcülük

METAL ‹ﬁLER‹
• Çelik yap›land›rmac›l›¤›
• Is›l iﬂlemcili¤i
• Kaynakç›l›k
• Metal levha iﬂlemcili¤i
• Metal do¤ram›c›l›¤›
• Sac iﬂleri
• Tar›m alet ve makineleri bak›m ve
onar›mc›l›¤›
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‹NﬁAAT TEKNOLOJ‹S‹
• Ahﬂap do¤rama ve kaplamac›l›¤›
• Betonarme demircili¤i
• Betonarme kal›pç›l›¤› ve çat›c›l›k
• Boyac›l›k ve yüzey haz›rlama
• Döﬂeme ve duvar kaplamac›l›¤›
• Duvarc›l›k
• Harita ve kadostro
• PVC Do¤rama imalat ve montajc›l›¤›
• Restorasyon
• S›vac›l›k
• Yap› teknik ressaml›¤›

