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Değerli Okuyucular,
Dergimiz makine dergisi olmasına rağmen dünyada ve ülkemizde meydana gelen
felaketler nedeniyle, “ekosistem restorasyonu” hakkında yazma gereği hissettim. 2021
yılı Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre Günü teması “ekosistem restorasyonu” olarak ilan edilmiştir. Restorasyon ile doğaya verdiğimiz hasarı durdurma, yeniden yapma
ve iyileştirme hedeflenmiştir. Makine sektöründe “endüstri ve ekolojik çevre” arasındaki
disiplin nasıl olmalıdır?
Küresel ısınma başlamıştır. Bu durum kendisini kuraklık, yangınlar, su seviyesinin ani
yükselmesi, seller gibi felaketlerle hissettirmiştir. İnsanları açlıkla karşı karşıya bırakmış,
yeni yerlere göçler başlamıştır. Barajlarda su doluluk oranı düşmüştür; tarımsal kuraklık
nedeniyle hayvancılık ve gıda sektörleri üzerinde olumsuz etkiler görülmektedir. Bitki örtüsü her geçen gün biraz daha kuraklaşmaktadır.

Yaşadığımız çevreyi yalnızca biz insanlara aitmiş gibi düşünüyoruz. Doğal afetlerle
karşılaştıkça, bozuk altyapıların yarattığı uygunsuz koşulları, sağlık problemlerini ve çevreyi hatırlıyoruz. Ancak alışkanlıkları değiştirerek yol
alabiliriz. Çevre problemlerini, analitik sonuçlara
dayanan mühendislik yöntemler ile çözmeliyiz. Bu
İMMB Nedir?
kapsamda ekosistemlerin analizini yapıp, tahribatİMMB; İş makinaları konusunda uzmanlaşmış makina
larını ölçerek tasarımlar ve restore programları hamühendisleri tarafından 1998 yılı Ağustos ayında kuruldu.
zırlamalıyız.
Farklı sektörlerden (inşaat firmaları, maden firmaları, iş makinası üreticileri, iş makinası temsilcileri ve servisler) gelen profesyonellerin ortak amaçla toplandığı bir dernektir.

İMMB’nin Amacı Nedir?
İMMB’nin amacı; çoğunluğu ithal ürünler olan iş makinalarının tanınmasını, ulusal servetimiz olan bu üretim
makinalarının iyi işletilmesini ve ekonomik ömürlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.
Amacımız; verimliliği sağlayacak bilgi kaynaklarına
en kısa sürede ulaşmak, bu kaynaklara ihtiyaç duyacak
nitelikli insan potansiyelinin güç birliğini oluşturmaktır. Bu
bilgilerin teknik alt kadrolara ulaştırılmasıyla da en yaygın
şekilde paylaşımını sağlamaktır.
İMMB; Üyelerine her yıl düzenli seminerler vermek suretiyle, üyelerinin bilgi düzeyinin yükseltilmesini sağlamaktadır. Bu seminerler aynı zamanda sektördeki insanların bir araya gelerek tanışmalarını sağlamaktadır ki bu da gelişimi ivmelendirmektedir.
İMMB’nin internet ortamındaki grup mailinde üyeler ihtiyaçlarını gruba duyurmak suretiyle yardımlaşmayı sürdürmektedir.
Derneğin her üç ayda yayınladığı İMMB dergisi ilgili kurumlar, şirketler ve bireylere ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Endüstride doğru hammadde seçimi, atıkların
yönetimi, üretimde doğru enerji kaynaklarının kullanılması, çevresel etkileri azaltacak ve üreticilerin
ekonomik performansı gelişecektir. Örneğin enerji
tüketiminde kömür, petrol ve su kullanımı büyük ölçüde düşmekte, SO2 ve CO2 salınımları ve atık su
miktarı azalmakta, uçucu kül, sülfür, biyolojik çamur
ve alçı taşı gibi atıklar diğer endüstrilerin hammaddesi haline gelmiştir.
Endüstride atıkların değerlendirilmesi, geri dönüşüm ve geri kazanım ön planda olmalıdır. Çevre
dostu yatırımlar yapılmalı ve bu tür yatırımlar desteklenmelidir. Elektrikli araçların kullanımı artırılmalıdır. Sıfır atık, emülsiyon azalımı, karbon ayak izi
gibi konularda farkındalık artırılmalıdır. Eko sisteme
uygun sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri hayata geçirilmeli, çevre dostu faaliyetler teşvik edilmelidir. Çevremizi ise sürekli yenilemeli ve restore
etmeliyiz.
Saygılarımla...

Şekil 1
Toz bastırma, asılı tozun
kaçışını önlemek amacıyla, su
veya kimyasallarla zenginleştirilmiş suyun, kütlelerini artırmak için toz parçacıklarıyla bir
araya getirilmesidir.

Toz
Bastırma
Martin Engineering Foundations™ kitabından alıntıdır.

Bu yazımızda, su veya katkı maddesiyle zenginleştirilmiş su püskürtme sistemleri, köpük sistemleri ve sis sistemlerini içeren, toz bastırma sistemlerinin çeşitli tipleri incelenmektedir. Sistemlerin avantaj ve dezavantajları yanında, çeşitli yöntemlerin kullanımı
hakkında genel rehber bilgiler verilmektedir. Bu materyalin amacı, kural koymaktan ziyade, tanımlayıcı olmaktır. Bu bilgilerin herhangi bir şekilde uygulanmasına, söz konusu
uygulama hakkında bilgi sahibi olan deneyimli uzmanlar rehberlik etmelidir.
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Tablo 1

Toz bastırma, asılı tozun kaçışını önlemek amacıyla,
su veya kimyasallarla zenginleştirilmiş suyun, kütlelerini
artırmak için toz parçacıklarıyla bir araya getirilmesidir. Su
veya su/kimyasal karışımı (ince parçacıkların havaya taşınmasını önlemek için) bir malzeme kütlesine veya (ıslatılmış
asılı tozları malzeme geri döndüren bir perde veya bariyer
oluşturmak için) malzeme kütlesinin üzerindeki havaya uygulanabilir.
Bu amaçla kullanılan, “bahçe hortumuyla” su püskürtme sistemlerinden, kimyasallar eklenmiş veya eklenmemiş
halde, sprey, köpük veya sis şeklinde su uygulayan gelişmiş, tasarlanmış ve otomatikleştirilmiş sistemlere kadar
uzanan birçok sistem vardır (Şekil 1).
Toz bastırma sistemlerinin bir avantajı da, işlem gören malzemenin, bir toz toplama sisteminde olduğu gibi,
yeniden işlenebilmesi için işleme tabi tutulmasının gerekmemesidir. Bastırılan toz, ana taşman malzeme kütlesine
geri döndürülür ve daha sonra, malzemeyi kazımak için
ek malzeme taşıma ekipmanı gerekmeden proseste devam eder.
Malzemenin nem eklenmesine veya tozun prosese geri
dönüşüne olumsuz cevap vereceği hiçbir durumda, bir toz
bastırma sistemi önerilemez.

Toz Bastırma
Seçenekleri Değerlendirme
Her bir uygulama için en iyi toz kontrol seçiminin belirlenmesi birtakım faktörlere bağlıdır. Anahtar, malzemenin,
uygulama koşullarının ve gerekli performans seviyesinin
anlaşılmasıdır.
Çeşitli toz bastırma yöntemlerinin uygulanabilirliğine
dair bazı genel kılavuzlar mevcuttur (Tablo 1).
Montaj maliyetleri ve güç, kimyasallar ve bakım için
sürekli işletme maliyetleri gözden geçirilmelidir. Sistem
seçiminde göz önünde bulundurulması gereken başka bir
husus da, su, tazyikli hava ve elektrik gücü gibi kaynakların
mevcudiyetidir.
Basit bir su spreyi en düşük işletme maliyetini sunabilir,
fakat aynı zamanda en az etkili çözüm de olabilir.
Boyut Önemlidir
Toz bastırma sistemlerinin temel prensibi, toz parçacıklarının (ister asılı ister taşman dökme malzeme kütlesinde
hapsolmuş olsun) aynı nispi büyüklükteki su parçacıklarıyla
etkileşiminin daha muhtemel olmasıdır.
Su damlacıkları toz parçacıklarıyla karışıp topaklandığında, ortaya çıkan daha ağır, birleşmiş parçacıklar malzeme kütlesine geri düşer. Maksimum verim için, bir toz
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malzemelere yapışma yeteneğini artırabilir. Belirli bir kimyasalın herhangi bir
malzemeyle etkililiğini belirlemek için bir
yüzey etkin kimyasal tedarikçisine danışılmalıdır. Herhangi bir toz bastırma yöntemi uygulanmadan önce, bir malzemeye ve prosese nem eklemenin sonuçları
hakkında kapsamlı bilgi edinilmelidir.

Suyla Bastırma
Suyla Bastırma
Kaçak tozu kontrol etmenin belki de
en eski yöntemi, malzeme kütlesinin üzerine su püskürtülmesidir. ince parçacıklar, dökme malzemelerin içinde dururken
veya havada taşınırken nemlendirildiğinde, her bir parçacığın ağırlığı artarak asılı
Şekil 2
hale gelme veya asılı halde kalma olasılıToz parçacıkları daha büyük su damlacıkları çevresinde “savrulabilir”,
fakat aynı büyüklükte damlacıklarla kolaylıkla birleşirler
ğı azalır. Rutubet toz parçacıkları arasındaki yapışma kuvvetini artırarak topaklanma (daha büyük, daha ağır parçacık
bastırma sisteminin su parçacıkları, asılı tozun kendine
grupları oluşturma) olasılıklarını artırır ve hava hareketinin
özgü boyut aralığı içinde tutulmalıdır. Eğer su damlacıkları
ince taneleri taşımasını zorlaştırır. Bu en çok, malzemenin,
çok büyükse, daha küçük toz parçacıkları genellikle onların
bir transfer şutunda baş tamburundan tahliye sırasında olçevresinde “savrulacak”, damlacıkların çevresindeki hava
duğu gibi, genişlediği ve içine hava çektiği bir noktada,
akımı tarafından kenara itilecektir (Şekil 2). Eğer su damlabir dizi uygun şekilde boyutlandırılmış püskürtme nozülü
cıkları uygun şekilde boyutlandırılmış ve söz konusu alan
aracılığıyla su uygulandığında etkilidir.
için yeterli miktarda sağlanmışsa, damlacıklar malzeme
Su, bir transfer noktasının çevresinde “perde” oluşturparçacıklarına yapışacak ve havadan düşecektir.
mak için de uygulanabilir. Asılı hale gelen toz taneleri bu
Anahtar, toz parçacıklarıyla aynı büyüklükte toz bastırsu “bariyeriyle” temasa geçecek, kütlelerini artıracak, bu
ma sistemi damlacıkları sağlamak ve ikisi arasında en iyi
da onları hava akımından çıkaracaktır.
maksimum etkileşim fırsatı için bunu aynı yakınlıkta yapEn etkili su spreyleri düşük hızlı sistemlerdir. Yüksek
maktır. En basit su püskürtme sistemlerinde, daha fazla su
hızlı
spreyler havaya ve havadaki toz parçacıklarına hız ekpüskürtülerek ilave küçük su damlacıkları oluşturulur. Ne
leyebilir.
Bu enerji, tozu malzeme kütlesine geri döndürme
kadar fazla su püskürtülürse, uygun şekilde boyutlandırılişlemine
zarar vericidir.
mış su damlacıkları oluşturma fırsatı o kadar büyük olacaktır. Su ve yüzey etkin madde püskürtme sistemleri, yüzey
etkin maddeler eklenmesiyle suyun nemlendirme yeteneğini kontrol ederek yakalama verimini artırır. Bu yüzey etkin
maddeler, suyu “daha nemli" hale getirerek tozu yakalama
verimini artırır, dolayısıyla sağlanan su miktarında bir azalma sağlar. Sisle ve köpükle bastırma sistemleri tozu etkili
şekilde yakalamak için gerekli küçük damlacıkları oluşturmak için diğer yöntemlere -sırayla atomizasyon ve kimyasallar- dayanır.
Bir toz bastırma sisteminin seçiminde kritik unsur, taşınan malzemelerin özelliklerinin anlaşılmasıdır. Çimento gibi
bazı malzemeler suyla uyumsuzdur; bu nedenle, bastırma
yönteminden uzak durulmalıdır. Bazı malzemelerden kalkan toz parçacıkları suya kolayca yapışırken, diğer malzemelerden kalkanlar yapışmaz. Bir kimyasal yüzey etkin
maddenin eklenmesi, suyun, normalde hidrofobik olan bu
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Su Spreylerinin Artıları ve Eksileri
Su bazlı bastırma sistemleri; mühendislik, sonuçları
iyileştirme çabasıyla “su hortumu” teknolojisinin ötesine
ilerledikçe daha karmaşık hale gelir. Su püskürtme sistemlerinin etkililiği, uygulanan suyun hızına, damlacık büyüklüğüne, nozül ağzının büyüklüğüne ve sprey nozüllerinin
yerine ve sayısına bağlıdır. Su püskürterek toz bastırmayı
iyileştirmek için kullanılan teknikler arasında, damlacık büyüklüğünü azaltma, damlacık sıklığını artırma veya damlacığın yüzey gerilimini azaltarak damlacıkların toz parçacıklarıyla daha kolay birleşmesini sağlama bulunur.
Su püskürtme sistemleri bazı avantajlar sunar. Uygulama sistemlerinin tasarlanması ve çalıştırılması nispeten
basittir. Su genellikle ucuzdur, elde edilmesi nispeten kolaydır ve genellikle çevre ve ona maruz kalan işçiler için
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Tablo 2

güvenlidir. Su kullanan toz bastırma sistemleri nispeten basit sistemlerdir ve maliyetli, dikkatle hazırlanmış muhafazaların veya davlumbazların kullanılmasını gerektirmez, işletmeye
alındıktan sonra değişiklikler minimum masraf ve duruş süresiyle yapılabilir. Su bazlı bastırma sistemlerini monte etmek
kolaydır, rüzgar veya hava hızından kaynaklanan problemlere
daha az maruz kalırlar ve püskürtme nozüllerindeki büyük delikler sayesinde normalde filtrelenmiş su gerektirmezler. Sistemlerin monte edilmesi genellikle daha ucuzdur ve “kuru” toz
toplama sistemlerinden çok daha az alan kaplarlar.
Ne yazık ki, su uygulanması yanında birçok sorumluluğu da getirir. Tatlı su tüketimi üzerindeki kısıtlamalar, maden işletme izinleri yanında diğer birçok endüstriyel işletmede de yaygındır. Çoğu su bastırma sistemi, daha pahalı
olan içme suyu (içilebilir kalitede su) yerine, geri kazanılmış proses suyu kullanmalıdır. Bu proses suyunun içinde,
sprey bileşenlerini tıkayabilecek veya aşındırabilecek kirletici maddeler veya kimyasallar bulunabilir. Su kullanılması,
konveyör yapıları ve bileşenlerinde hızlandırılmış korozyonuna yol açabilir.
Başka bir dezavantaj, suyun yalnızca minimum artık
etkisine sahip olmasıdır su buharlaştığında, toz bastırma
etkisi ortadan kalkar. Ayrıca, büyük su damlacıkları, küçük
toz parçacıklarına tutunmada başarılı değildir. Sonucu artırmak için çoğunlukla daha fazla su uygulanır; bu da imha
ve temizlik problemleri yaratabilir.
Tipik toz bastırma sistemlerinde çeşitli seviyelerde nem
eklenir (Tablo 2).

Su Konusunda Az Çoktur
Proses suyu birçok işletmede neredeyse bedavaya bulunabildiğinden ve düşük teknolojili sistemler aracılığıyla uygulanabildiğinden, su spreyi toz kontrolünün en ucuz şekli olarak
görünebilir. Su eklenmesi malzeme taşıma işlemlerini olumsuz
etkileyebileceğinden bu maliyet gerekçesi yanlış bir varsayım
olabilir. Birçok dökme malzeme hidrofobiktir - yüksek yüzey
gerilimleri vardır ve suyla birleşmeye karşı isteksizdirler. Etkili
bastırma gerçekleştirme çabası içinde, suyun miktarı artırılır.
Malzeme suyla iyi karışmadığından, bazı parçacıklar kuru
kalacak ve diğerleri çok ıslanacaktır. Kuru malzeme toz oluşturmaya devam ederek, muhtemelen daha fazla su eklenmesine yol açacak ve problemi kötüleştirecektir. Aşırı derecede
nemlendirilmiş malzeme, şut duvarlarında birikmeler, tıkanmış
elekler, kırıcılarda azaltılmış verim ve kısaltılmış aşınma ömrü
ve konveyör bantlarında geri taşman malzeme dahil taşıma
problemlerine yol açacaktır. Aşırı su, bant kaymasına bandın
merkezden kaçmasına neden olabilir ve nemli (dolayısıyla
yapışkan) ince tanelerin şutların içinde ve transfer noktasının
çevresinde birikmesini artırabilir. Konveyör sistemlerinde malzemeye su uygularken iyi bir belit “az çok”tur.
“Proses suyu” kullanan toz bastırma sistemlerinde oluşan
başka bir problem, güç üretimi ve diğer ısıl işlem sistemlerinde performansı düşürebilecek, malzemelerde aşırı rutubet
bulunması olasılığıdır. Kazan yakıtı olarak kullanılan kömüre
ve kok kömürüne eklenen aşırı su, şebekenin ısı oranlarında
zararlı bir etkiye sahip olabilecek termal cezayla sonuçlanır.
Ne kadar çok su eklenirse, ceza da o kadar büyük olur.
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Eklenen Nem için Termal Ceza
Yakıtın su içeriği önemli derecede artırıldığında, yanma
ve diğer termal proseslere önemli bir performans cezası
eklenir. Kömür yakıtlı termik santraller ve çimento fabrikaları gibi uygulamalarda, prosese giren malzemeye eklenen
su, proses tarafından “yakılarak atılmalıdır”. Bu, işletme
verimini dramatik biçimde azaltabilir ve yakıt maliyetlerini
artırabilir.
Bazı dökme malzemeler, depolama veya taşıma sırasında hava şartlarına maruziyetlerinden kaynaklanan doğal
olarak değişken rutubet içeriklerine duyarlıdır. Kömür gibi
birçok dökme malzeme higroskopiktir; yani havadan nem
emebilirler.Kömürler, ağırlıklarının yüzde 25si ila 455i arasındaki seviyelerde serbest nemi emme kapasitesine sahiptir.
Bu emiş, maruziyetin ilk 15 dakikasında yüzde 1,5 ila 5,5
ağırlık kazananıyla hızlı şekilde gerçekleşir. Kararlı bir hal,
maruziyetten sonra 3 ila 5 gün içinde gerçekleşir. Bu doğal
değişiklikler çoğunlukla, iyi tasarlanmış ve bakım yapılmış
bir toz kontrol sistemi tarafından eklenen su miktarından çok
daha önemlidir. Eklenen herhangi bir su, sisteme eklenen
bir maliyet anlamına gelebilir ve ısı oranını ve tesis verimini
etkileyebilir; bu nedenle, nem eklenmesini en aza indirmek
için gösterilecek çabalar dikkatle düşünülmelidir.
Kömürün linyit için 16300 kilojul / kilogramdan (7000
BTU/lb ) taş kömürü için 27900 kilojul / kilograma (12000
BTU/ lb ) kadar uzanan ısıl gücüyle, bir elektrik santrali, kömür taşıma işletmesine eklenen her yüzde birlik nem başına kabaca ton başına 1 ila 1,5 kilogram (1.9 ila 3.3 lbm/ st)
ısı kaybeder. Tesis, eklenen nemi telafi etmek için ek yakıt
satın almalı, taşımalı ve yakmalıdır. (Bkz. Gelişmiş Konular:
Kömür Yakıtlı Elektrik Santralinde Termal Ceza)

Su Bazlı Bastırmayı İyileştirme
Yalnızca su kullanan püskürtme sistemi etkili toz bastırma için yüksek miktarda nem eklenmesini gerektirdiğinden, yüksek bir termal ceza uygular. Önemli miktarlarda su
da malzeme taşımasında problemler oluşturabilir.
Nem eklenmesini sınırlarken su bazlı toz bastırmayı iyileştirmek için kullanılan diğer yöntemler de dikkate alınmalıdır. Bu çözümler arasında, ince bir buğu veya "sis" püskürtmesi oluşturma veya suyu değiştirmek için kimyasal
katkı maddeleri kullanma bulunur.

Sisle Bastırma
Sisle Bastırma Sistemleri
Tozu bastırmak için bir su sisinin kullanılması, tozlu
malzemelere su uygulanmasını optimize etmenin bir yoludur. Bu sistemler, bir “bulut" içinde aşırı derece küçük su
damlacıkları veya dağınık buğu üretmek için özel nozüller
kullanır (Şekil 3). Bu damlacıklar aynı büyüklükteki toz parçacıklarıyla karışıp yığışarak, birleşmiş ve daha ağır hale
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Şekil 3
Sisle toz bastırma sistemleri, ince damlacıklardan oluşan bir
buğu oluşturmak için özel nozüller kullanır.

gelmiş parçacıkların malzeme kütlesine geri düşmesiyle
sonuçlanır. Sis sistemleri, bir nemle bastırma sisteminin su
damlacıklarının, tozu etkili şekilde kontrol etmek için belirli
bir büyüklükte tutulması gerektiği bilgisine dayanır. Eğer su
damlacıkları çok büyükse, daha küçük toz parçacıkları genellikle onların çevresinde “savrulacak", damlacıkların çevresindeki hava akımı tarafından kenara itileceklerdir.
Sis sistemleri, ürüne eklenen su miktarını en aza indirirken suyun zapt etme potansiyelini en yüksek seviyeye çıkaran ultra ince damlacıklar sağlar. Atomizasyon, belirli bir
alanda damlacıkların sayısını artırırken, su damlacıklarının
yüzey gerilimini azaltır.
Sis sistemleri malzemeye, genellikle malzemenin ağırlığının yüzde 0,1 ila 0,055i (yüzde Tin 1/10’uila 1/20’si) aralığında düşük seviyelerde nem ekler. Genellikle 0,5 litre /
tondan (1 pt/st) az olan bu miktarlar, malzemedeki herhangi bir bozunmayı en aza indirecektir.
Bir su sisi üretmenin iki yöntemi vardır:
A. iki sıvılı atomizasyon
Su ve tazyikli havadan sis üretmenin bir yöntemi,
onları birlikte bir iki sıvı nozülünden geçirmektir.
Burada, harici hava kaynağı, suyu parçalayarak
tozu yakalama için kullanılan damlacık buğusuna
dönüştüren araçtır. Tazyikli hava sağlanması, bu
sistemin montajı ve çalıştırılması için ek bir masraf
doğurur. Sistemin ekonomikliğinde tazyikli hava
üretmenin maliyeti de dikkate alınmalıdır. Dikkat
edilmesi gereken ek bir husus da, tozun hareketini daha da artırabilecek, bir transfer noktasının
toz kontrolü denklemine ek hareketli hava enjekte
etmenin sonucudur. Bununla birlikte, bu yöntem,
nozülleri tıkayabilecek herhangi bir malzemeyi temizlemek için basitçe filtrelenmiş proses suyunun
kullanılmasına izin verir.
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B. Tek sıvılı atomizasyon
ikinci sistem, tek sıvılı atomizasyon nozüllerinden
pompalanan ultra ince bir su akımı kullanır. Tazyikli
hava veya pompayı çalıştırmak için kullanılan dışında ek bir güç kaynağı gerektirmez. Nozül tıkanmasıyla ilgili problemleri azaltmak için temiz, tatlı su
kullanılmasını (veya proses suyunun filtrelenmesini
ve arıtılmasını) gerektirir. Tek sıvı nozülleri, sisi oluşturmak için hidrolik atomizasyon kullanır.
Bu yöntemde, küçük bir su akımı - her ne kadar genellikle 34 ila 69 megapaskal (5000 ila 10000 lbf /inç2)
arasında olsa da, 14 megapaskala (2000 lbf /inç2) kadar yüksek basınç altında, su damlacıklarını mikroskobik
parçacıklara ayıran küçük bir deliğin içinden geçmeye
zorlanır. Yüksek basınçlı pompa tarafından oluşturulan
enerji, suyun hızını artırmak yerine su damlacıklarını

atomize etmek için kullanılır; böylece yerinden çıkarılan
hava en aza indirilir. Tek sıvı nozülleri, tazyikli hava gereksinimlerini ortadan kaldırarak, montajı kolaylaştırır ve
işletme maliyetlerini azaltır. Küçük delikleri temiz tutmak
için, asılı malzemeler sudan temizlenmeli ve suyun pH
değeri kontrol edilmelidir. Uygulanan suyun düşük hacmi, filtreleme ve iyonizasyonla bunun gerçekleştirilmesini nispeten kolay kılar.

Sis Sistemlerinin Yeri
Sis sistemleri, malzemenin kendisi yerine malzemenin çevresindeki havaya müdahale etmek üzere tasarlandıklarından sis sistemlerinin montajı biraz sıra dışıdır.
Bu nedenle, sis buğusu için uygulama noktası genellikle
transfer noktasının ucuna yakındır (Şekil 4). Bu yerleştirme,
malzemenin çökmesini ve aktif veya pasif toz toplama sistemlerindeki herhangi bir toplayıcının, filtre aracını nemlendirilmiş parçacıklarla körleştirme riski olmadan, toz yüklü
havayı görmesini sağlar.
Sis oluşturma nozülleri, konveyörün çevrili alanının
genişliğinin tamamını kapsayacak şekilde monte edilir
(Şekil 5). Nozüllerin çıkış konisinin optimum kapsamaya
ulaşması ve muhafazayı doldurması için, transfer noktası
yükleme teknesinin yüksekliğinin en az 600 milimetre (24
inç) olması önerilir. Nozül püskürtme şekli, sprey doğrudan ana malzeme kütlesinin üzerine konmadan, asılı
malzemelerin sis perdesinden geçeceği şekilde tasarlanmalıdır. Sprey, malzemeler yerine malzemelerin yukarısına doğrultulur.

Şekil 4
Sisle bastırma sistemleri, transfer noktası muhafazasının
ucunun yakınında kullanılır.

Sis nozüllerinden çıkan püskürtme şekli herhangi bir
yüzeyin üzerine doğrultulmamak ve nozüller, dökme malzemenin çarpmasına karşı korunmalıdır.

Sis Sistemlerinin Artıları ve Eksileri
Sis sistemleri, ekonomik montaj ve işletme maliyetleriyle birleştirilmiş etkili toz kontrolü sağlar. Sistem işletme
maliyetleri, geleneksel toz toplama sistemleriyle karşılaştırıldığında düşüktür.
İyi tasarlanmış bir sislendirme sistemi, uygulama noktasında, kimyasal katkı maddelerine gerek kalmadan tozun
kontrol edilmesini sağlar. Bu özellikle, kağıt yapımında kullanılan ağaç kabuğu parçalarının taşınması gibi proseslerde önemlidir. Birçok değirmen, herhangi bir kimyasal
uygulanmasının kağıt hamurunu olumsuz etkileyeceğinden
veya mamul kağıdın kalitesini düşüreceğinden endişelenir.
Sis sistemleri herhangi bir katkı maddesi olmadan su eklediğinden, prosesin bütünlüğünü korurlar.

Şekil 5
Sis oluşturma nozülleri, konveyörün çevrili alanının tam genişliğini kapsayacak şekilde monte edilir.

Sis sistemlerinde, dökme malzemeye eklenen toplam
nem yüzde 0,1 ila 0,05 kadar düşük olabilir. Bu, sisle bastırma sistemlerini, aşırı nemi tolere edemeyen çimento ve
kireç üretimi gibi endüstrilerde cazip kılar.
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Nozüllerin küçük delik boyutu nedeniyle, sisle bastırma
sistemleri için genellikle içme suyu (içilebilir kalitede su)
gerekir. Asılı malzemeleri sudan temizlemek için filtreleme
normalde gereklidir. Eğer su kaynağı kirlenirse veya su arıtma sistemine gerekli aralıklarda bakım yapılmazsa nozüller
tıkanabilir. Soğuk hava koşullarındaki tesislerde, pis su ve
ısı izlemeli boru tesisatı gibi hazırlıklar yapılmalıdır.
Bir sislendirme sistemi seçmeden önce dikkate alınması gereken başka bir husus da, transfer noktası veya şutu
çevreleyen açık alandaki hava hacmi ve hızıdır.
Tek sıvı nozülleri kullanan (tazyikli hava gerektirmeyen)
sis sistemleri, bir transfer noktasından geçen hava hareketini kontrol eden tasarlanmış sistemlerle daha iyi uyum
sağlar. Bu sistemler "açık alan" uygulamalarında kullanılmamalıdır. Gerçekten etkili performans için, sisle toz bastırma sistemleri, sistemden türbülanslı ve yüksek hızda hava
geçişini en aza indirmek için transfer noktasının çevresinde
dar bir muhafaza gerektirir.
Damlacıklar küçük olduğundan, hem sis hem de toz,
şutu terk eden yüksek hızda hava tarafından işlem alanının
dışına, çevredeki ekipmanın üzerine taşınabilir.
Sislendirme uygulamasının başka bir dezavantajı da,
bu tür toz işleminin uygulama noktasına özgü olmasıdır.
Toz kontrolü yalnızca uygulama noktasında gerçekleştirilir;
çok az veya hiç artık faydası veya nakledilen faydası yoktur. Bir sistem çoğu zaman birden fazla transfer noktasını
kontrol edebilse de, birden fazla transfer noktasına sahip
karmaşık bir konveyör sistemi için birçok sislendirme cihazı
gerekebilir. Eğer konveyör sistemi çok pahalıysa, sermaye
harcaması sislendirmenin önüne geçebilir.

Kimyasallar Ekleme
Suya Kimyasallar Ekleme
Yüzey etkin maddeler ekleyerek suyun toz bastırma
performansını “zenginleştirmek" yaygın bir uygulamadır.
Bu kimyasalların eklenmesi, suyun nemlendirme özelliklerini artırarak genel su kullanımını azaltacak ve aşırı rutubet
içeriğiyle ilişkili dezavantajları en aza indirecektir.
Eğer kömür, petrol koku veya benzeri bir malzemeden
çıkan toz, bir su birikintisine düşerse, toz parçacıkları, rahatsız edilmemeleri halinde birikintinin üzerinde saatlerce
kalabilir. Bu olay, malzemeler hidrofobik olduğundan suyla
iyi karışmadıklarından gerçekleşir. Suyla daha fazla birleşme eğilimi vermek için toz parçacıklarının doğasını değiştirmek pratik olmadığından, toz parçacıklarını çekmeleri
veya en azından onlarla daha kolay birleşmeleri için, su
parçacıkları kimyasallar eklenerek değiştirilir.
Yüzey etkin maddeler eklenerek, suyun yüzey gerilimi
azaltılır ve toz parçacıklarının nemli hale gelmesi sağlanır.
Yüzey etkin maddeler, suya eklendiklerinde, suyun yüzey-
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leri nemlendirme ve ince damlacıklar oluşturma yeteneğini artıran maddelerdir. Yüzey etkin maddeler suyun yüzey
gerilimini azaltır, su molekülleri arasındaki iç çekimin üstesinden gelir ve nihayetinde iyileştirilmiş damlacık oluşumu
sağlar.
Yüzey gerilimini anlamak için, pürüzsüz, düz bir yüzeyde duran bir su damlacığı hayal edin. Genellikle, sınırları
belirli bir sıvı kabarcığı oluşturacaktır. Damlacık duvarlarının çökmesini önleyen suyun yüzey gerilimidir. Bulaşık deterjanı gibi bir yüzey etkin maddeyle karıştırılan su damlası,
bir sıvı kabarcığı oluşturmayacaktır, çünkü yüzey gerilimi
aşırı derecede azaltılmıştır. Damlacığın “duvarları”, damlacığın ağırlığını kaldıramaz, çünkü duvarları ayakta tutan
kuvvetler değiştirilmiştir. Toz kontrolüne yüzey etkin madde
teknolojisinin uygulanma nedeni budur. Eğer su damlacıkları artık toz taneleriyle teması engelleyen bir yüzeye sahip
değilse, tanelerin nemlendirilmesi ve büyütülmesinde, havadaki askıdan düşecekleri noktaya kadar su damlacıkları
ve toz arasında rasgele çarpışmalar oluşacaktır..

Yüzey Etkin Madde Seçme
Günümüzde kullanılan yüzey etkin maddelerin sayısı ve karışımları oldukça fazladır. Birtakım uzman kimya
şirketlerinin, özel toz kontrolü ihtiyaçları için formüle edilmiş ürünleri vardır. Belirli bir uygulama için doğru ürün
ve ekleme oranının seçilmesi, proses ve uygulama yönteminin anlaşılması yanında malzemenin test edilmesini
gerektirir.
Kimyasal katkı maddesiyle zenginleştirilmiş suyla bastırma sistemlerine karşı itirazlar arasında, sürekli kimyasal
katkı maddesi satın alma maliyetleri bulunur. Maliyetler,
özellikle ekipmanın amortismanı ve yıpranma payı dikkate
alındığında daha yüksek olabilir.
Ayrıca, bu sistemler düzenli bakım gerektirir ki, bu da
devamlı işletme maliyetlerine işçilik giderini ekler.
Malzemelerin kirlenmesi veya proses, bazı endüstrilerde endişe konusu olabilir; kimyasal katkı maddesi bu açıdan ince- lenmelidir. Kimyasal katkı maddelerinin prosesle, dökme malzemelerle ve konveyör bandı tertibatı dahil
sistem ekipmanıyla uyumlu olması önemlidir. Her ne kadar
bir yüzey etkin madde kullanılması, toz çıkaran malzemeye eklenen su miktarını azaltsa da, su/yüzey etkin madde
spreyleri kabul edilebilir orandan daha fazla su da ekleyebilir. Bir kimyasal tedarikçisinin, son ürünün etkilerini test
etmesi için müşteriye numuneler sağlaması yaygın bir uygulamadır.

Püskürtme veya Köpükle Uygulama
Etkili bir nemlendirme maddesi seçildikten sonra, malzemenin nem püskürtme yoluyla mı yoksa yukarıda ele
alındığı şekilde, köpük şeklinde mi uygulanacağına karar
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Tablo 3

verilmelidir. Her iki sistemin de avantajları vardır. Genel anlamda, bir nem püskürtme sisteminin nem ekleme oranı,
köpük üreten bir sistemden daha fazladır. Köpükle bastırma sisteminin seyreltme oranı daha düşük olsa da, köpüğün genleşmesi, malzemelere daha az nem eklenerek etkili
bastırma sağlamasını sağlar (Tablo 3). Son gelişmeler, yüzey etkin madde teknolojisini, bazı karışımların, bir yandan
iyi toz bastırma etkisi sağlarken, diğer yandan köpük sisteminin daha düşük nem seviyelerinde bir sprey olarak uygulanabileceği noktaya getirmiştir. Bu, spreyle uygulanan
yüzey etkin maddelerdeki daha yüksek seyreltme oranları
sayesinde, minimum kimyasal maliyetiyle sınırlı nem ekleme faydasını sağlar.

Köpükle Bastırma
Köpükle Toz Bastırma
Suyla yüzey etkin maddelerin kullanılması; tanelerin
damlacıklarla çarpışması ve bu çarpışmaların tozun bastırılmasıyla sonuçlanması olasılığını artıracaktır. Amaç şüphesiz, toz taneleriyle mümkün olduğunca fazla temas sağlamak, böylelikle gerekli su miktarını azaltmak için mevcut
suyun yüzey alanını en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bunu
yapmak için, bazı tedarikçiler, kimyasal köpük oluşturan
toz bastırma sistemleri sunar (Şekil 6). Nem köpük şeklinde olduğundan, yüzey alanı büyük ölçüde artırılır ve toz ve
su arasında temas şansı yükselir. Bazı köpük kabarcıkları,
yığışma yoluyla toz parçacıklarını çeker ve bir arada tutar.
Diğer kabarcıklar toz parçacıklarıyla temas ettiklerinde patlar ve daha küçük, yakalaması daha zor ve insan sağlığına
daha zararlı toz parçacıklarına yapışan ince damlacıklar
çıkarır. Yüzde 0,2 ila 0,4 arasında nem eklemesiyle, köpük
sistemleri malzemenin tonu başına yalnızca 2 litre (2 qt/
st) ekler. Bu seviyelerde, köpükle bastırma sistemleri genellikle, yalnızca su püskürten düz sistemlerinin uyguladığı
nemin yüzde 10’undan daha azını ekler.
Sonuç olarak, köpük sistemleri, su kaynaklarının sınırlı
olduğu veya kömür yakıtlı elektrik santralleri gibi aşırı suyun malzeme performansını düşürebileceği yerlerde kabul

görür. Ayrıca, azaltılmış su, elek tıkanması ve malzemelerin
mekanik bileşen ve muhafazalara yapışmasından kaynaklanan daha az problem anlamına gelir.
Yüzey etkin madde ve su karışımına hava eklenmesi ve bu bileşimin bir karıştırma cihazından geçirilmesi
sonucunda köpük oluşur. Hava/su/kimyasal oranının ve
diğer kontrol edilebilir faktörlerin ayarlanması, uygulama
mühendisinin, her bir uygulama için en etkin köpüğü oluşturabilmesi için, çok nemliden “tıraş kremi” kuruluğuna
uzanan bir aralıkta köpük üretmesine izin verir, iyi yapılandırılmış köpük, bir su miktarının yüzey alanını 60 ila 80
kat artırabilir. Bu, daha düşük oranlarda nem eklemesiyle
etkili toz kontrolü sağlar.
Toz bastırma için köpük uygulama sistemi, suyun köpük üreten kimyasalla karıştırılmasıyla başlar. Su ve katkı
maddesi bir dozaj pompası aracılığıyla birlikte ölçülür ve
sonuç karışım, sistemi beslemek için bir akış regülatöründen pompalanır (Şekil 7). ikinci bir akış regülatörü, tazyikli
hava beslemesini kontrol eder. Su/kimyasal solüsyonu ve
hava, karışarak köpük oluşturdukları köpük oluşturma kabına ayrı hortumlardan gelir. Köpük daha sonra hortumların
içinden ekipman veya transfer noktasının duvarına veya tavanına monte edilmiş uygulama nozüllerine gider (Şekil 8).

Köpükle Bastırmanın Kısıtlamaları
Birçok uygulamanın köpük teknolojisinden faydalanması yanında, bunun prosese yüklediği bazı sorumluluklar da
vardır. En çok arzu edilen köpüklendirmeyi sağlayan yüzey
etkin maddeler, müdahale edilen malzemeler için her zaman en iyi nemlendirme maddeleri değildir. Bazı tedarikçiler, sonuçta ortaya çıkan köpüğün malzemenin hidrofobik
doğasının üstesinden gelmede herhangi bir değer taşıyıp
taşımadığını dikkate almadan, sabit köpük üretmek için
kimyasallara odaklanır.
Köpük üretimi düşünülmeden önce, kimyasalların, taşman malzemeyi etkili şekilde nemlendirmesi kritik önem
taşır.
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Şekil 8
Su/yüzey etkin madde solüsyonu ve hava köpük oluşturma
kabında birleştirilir ve uygulama nozüllerine gönderilir.
Şekil 6
Köpükle toz bastırma, suyun yüzey alanını, önceki yüzeyinden 60 ila 80 kat fazla genişleten “kuru” köpük üretir.

Son olarak, köpük üretmek için gerekli yüzey etkin
madde miktarı, genellikle bir nem püskürtme sisteminde
eklenen kimyasal miktarından biraz daha fazladır. Belirli bir
su kütlesindeki yüzey etkin madde hacmi daha yüksektir;
bununla birlikte, köpüğün genleşmesi nedeniyle, malzemeye uygulanan nem miktarı daha düşüktür. Bu artan katkı
kimyasalı konsantrasyonu için ek maliyet, ek nemde önemli
bir artıştan kaynaklanan yakıt performansı üzerindeki termal cezada bir düşüşle dengelenebilir (Tablo 4).

Artık Kimyasallar
Artık Kimyasalla Bastırma Maddeleri
Yüzey etkin maddeler toz tanelerini nemlendirir, bu nedenle parçacıklar yığışır ve böylelikle asılı hale gelmeleri
önlenir. Solüsyon bir kez buharlaştığında, normal yüzey etkin maddelerin bastırma etkisi de yok olur. Bununla birlikte,
birçok durumda, toz bastırma, yalnızca malzemeler birden
fazla transfer noktasından geçerken değil, aynı zamanda
malzemeler depolama silolarına, vagonlara, mavnalara
veya stok sahalarına ulaştığında da gereklidir.
Şekil 7
Dozaj sisteminde, su ve yüzey etkin madde karıştırılır ve
sonuç solüsyon ve tazyikli hava bağımsız olarak köpük kaplarına gönderilir.

Bu durumlarda, daha uzun süre dayanan artık etkiye sahip bir su/yüzey etkin madde püskürtme veya köpük sistemi
kullanmayı düşünmek akıllıcadır. Artık toz bastırma, aşağıdakiler için toz bastırma kullanılması düşünülürken değerlidir:

Köpük üretimi tazyikli hava gerektirir. Eğer uygulama
sahasında el altında bir tazyikli hava kaynağı yoksa, bir
kompresör monte edilmeli ve burada tutulmalıdır.

A. Birden fazla uygulama noktasına sahip büyük alanlar
B. Uygulama noktaları arasındaki uzun mesafeler
C. Istifleyiciler veya triperler
D. Kırıcılar veya değirmenler
E. Toz bastırma uygulamanın zor olacağı yükseltilmiş
transfer noktaları

Genel olarak, köpük uygulama ekipmanı, geleneksel su
püskürtme ekipmanından biraz daha pahalıdır ve normalde ek bakım gerektirir.
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Tablo 4

İyi tasarlanmış bir artık bastırma sistemi, solüsyonu
birkaç stratejik noktaya uygulayarak kaçak tozu geniş bir
alanda kontrol etmeyi mümkün kılar. Bunun aksine, büyük
alanlar için su ve/veya sis sistemlerinin kullanılması, birkaç pompa istasyonu, daha uzun su, kimyasal ve hava
hatları, daha yüksek pompalama kapasitesi ve daha fazla uygulama nozülü dahil birden fazla uygulama noktası
gerektirecek, bunların hepsi sistemi oldukça pahalı hale
getirecek ve bazı durumlarda, o kadar etkili olmayacaktır.
Depolama yığınları oluşturmak için boşaltıcılardan taşman kömür, uzun süreler boyunca orada kalabilir. Açık stok
sahalarında depolanan malzeme, rüzgar, güneş ve yağmur dahil iklim değişikliklerine maruz kalır. Güneşin ısısı,
depolanan malzemeden rutubeti buharlaştırarak, rüzgarla
savrulma olasılığını artırır. Rüzgar erozyonu, yakındaki evlerin ve bahçelerin üzerine çökebilecek büyük miktarlarda
toz oluşturur. Depolanan kömür kazındığında, kuru olabilir ve ilk taşıma sırasında neden olduğundan daha büyük
tozlanma sorunlarına yol açabilir. Kalsine kok veya demir
cevheri peletleri gibi tozlu malzemeler, üretim noktasından
son kullanım noktasına kadar toz kontrolü gerektirebilir. Bu,
birkaç hafta ve birkaç bin kilometre (mil) araya kadar çıkabilir. Bu tür durumlarda, malzeme taşıma sistemi boyunca
birden fazla sahada yüzey etkin madde ve su uygulamak
yerine, malzemelere bir artık yüzey etkin madde/ bağlayıcı
uygulamak daha ekonomik olabilir. Çeşitli artık bağlayıcıları
mevcuttur.

Daha Uzun Süren Etkiler
Bir artık veya bağlayıcı yüzey etkin maddenin amacı,
taneleri birbiriyle veya daha büyük parçacıklarla topaklaştırmak ve daha sonra, nem buharlaştıktan sonra bile yapıyı
bir arada tutmaktır. Bazı durumlarda, nemin işlem gören
malzemeyi terk etme yeteneğini yavaşlatan, kalsiyum klorür gibi higroskopik bir malzeme kullanılır.
Bu yaklaşımın avantajı, düşük işlem maliyeti olabilir.
Daha geleneksel bağlayıcılar, lignin, tanin, zift, polimerler
ve reçineleri içerir. Nemlendirmeye yardımcı olmak için yüzey etkin maddelerle birleştirildiğinde, bu bileşimler daha
büyük parçacıkları kaplar ve daha sonra, toz tanelerini çekmek ve tutmak için bir tutkal vazifesi görür.
Artık bağlayıcıların uygulanması, yüzey etkin madde uygulamalarından daha pahalı olabilir, çünkü daha yüksek konsantrasyonlarda uygulanmaları gerekir. Bağlayıcılar kilogram (lbm)
başına daha ucuz olsalar da, genellikle 50 - 1 ila 200 - 1 (yüzde
2,0 ila 0,5) arasında değişen seyreltme oranlarında uygulanırlar.
Bir artık kimyasalın kullanılmasıyla, bir tesisin, gerekli
uygulama noktalarının sayısını, dolayısıyla gerekli bakım
miktarını azaltabileceğini belirtmek önemlidir.
Bir bağlayıcı seçerken, bağlayıcının transfer ekipmanı ve konveyör bantları üzerinde yapacağı etkileri bilmek
özellikle önemlidir. Eğer bağlayıcı malzemeye iyi yapışırsa,
aynı şeyi taşıma ekipmanına da yapabilir. Ürünün uygun
şekilde uygulanması kritik hale gelir, çünkü bağlayıcının
proses ekipmanına veya boş bantlara aşırı püskürtülmesi,
kayda değer üretim ve bakım problemlerine neden olabilir.
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Sistemler ve Yerleştirme
Karma Sistemler: Zapt Etme veya Toplama
İşlemine Bastırma Ekleme
Bir toz kontrol sisteminin seçimi, malzemeye, toz oluşumunun nedenlerine ve uygulama nokta(lar)ının detaylarına
dayanmalıdır. Durumu kontrol etmek için, yalnızca en problemli kaçak toz oluşumu noktalarını değil, toz oluşumu ve
kaçışının gerçek sebeplerini de tespit etmek için tam bir
toz oluşumu analizi önemlidir.

Şekil 9
Uygulama noktasının yeri, herhangi bir toz bastırma sisteminin başarısında kritik önem taşır.

Bazı durumlarda, bir toz bastırma sistemini (aktif veya
pasif toz toplama veya tutma) diğer toz yönetimi sistemleriyle birleştiren karma bir sistem düşünülmelidir. Bu, minimum montaj, işletme ve bakım maliyetleriyle mümkün olan
en iyi performansı verebilir. Herhangi bir özel uygulama için
çözüm geliştirme amacıyla, toz bastırma ve kontrol sistemlerinin uygulanmasında uzman birine danışmak önemlidir.

Lokasyon, Lokasyon, Lokasyon
Herhangi bir toz bastırma sisteminde, yalnızca etkililiği
artırmak için değil, aynı zamanda montaj, işletme ve bakım maliyetlerini azaltmak için en iyi uygulama nokta(lar)
ım seçmek önemlidir. Nozül yerleştirmesi için seçilen sahalar ve verilme şekli de, uygulanacak kimyasalın seçimi
kadar, belki daha fazla önemlidir (Şekil 9). Eğer bastırıcı
kimyasal, bastırıcı ve toz tanelerinin karışmasına izin veren
doğru lokasyonda verilmezse en iyi tasarlanmış program
dahi başarısız olacaktır.
Transfer noktasında bastırma çabasının başarısı, malzemelerle bastırıcıyı uygun şekilde karıştırmaya dayanır.
Bastırıcı ister sadece su ister sprey veya köpük şeklinde
bir yüzey etkin madde/su karışımı olsun, bastırıcı sistemi,
malzemelerin baş tamburunu terk ettiği yere yerleştirmek
en idealidir. Malzemeler baş tamburunu terk ederken dağılırlar ve taşman malzeme akımı içine hava katılır. Bastırıcı,
bu negatif hava basıncı tarafından malzemelerin içine çekilecektir. Bastırıcı ve malzemeler şutun içinde yuvarlanırken,
karışmaya devam ederek etkili yayılma sağlayacaklardır.
Köpükle bastırma normalde en çok, malzeme kütlesinin çalkantıda olduğu ve genişlediği yer olan bir kırıcı veya
konveyörün tahliye noktasında uygulandığında etkilidir
(Şekil 10). Burada, malzeme hareketinin kuvvetleri, transfer
noktasından konveyör bandına geçerken bastırıcıyı, malzeme akışının içine saracaktır. Bastırıcının bu noktada uygulanması, köpüğün malzeme akışının içine nüfuz etmesini
ve malzemenin dış katmanında kalanlar yerine ayrı parçacıkları yakalamasını sağlayacaktır.

Su Kalitesinin Önemi
Su kalitesi, herhangi bir toz bastırma programının etkililiğinde önemli bir rol oynar. Kabul edilebilir köpük oluşturma yeteneği büyük ölçüde kullanılan suyun kalitesine
bağlıdır. Kullanılan toz bastırma sistemine bağlı olarak,
suyu filtrelemek, 5 ila 40 mikron arasındaki parçacıkları temizlemek ve suyu mümkün olan en nötr pH seviyesinde
tutmak önemlidir.

Şekil 10
Toz bastırma en çok, malzemenin, bir kırıcı veya konveyörün
tahliye noktasında olduğu gibi çalkantıda olduğu yerde uygulandığında etkilidir.
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Eğer tesiste mevcut suyun özellikleri bilinmiyorsa, suyu
filtrelemek için uygun sistemler uygulanabilir. Bu bilgi (nozüllerin tıkanması ve pompaların erken arızası dahil) olası
arızalan önlemeyi ve gerekli akış hızını korumayı da kolaylaştıracaktır.
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Güvenlik Hususları
Toz bastırma sistemlerinde güvenliğe dair herhangi bir
hususun merkezinde, bastırma sistemine ve esasen tüm
konveyöre güç sağlayan su ve elektrik sistemleri arasındaki ilişkiye, uygun önemin verilmesi bulunur. Sistemler uygun
şekilde topraklanmalı ve su doğrudan sistemlerin üzerine
püskürtülmemelidir.
Birçok toz bastırma sistemi belirli bir seviyede basınç
altında hava veya su taşıdığından, ister boru, ister hortum
veya bunların bir birleşimi olsun, boru tesisat sistemine dikkat etmek önemlidir. Pompa veya hat basıncı uygun seviyelerde tutulmalı ve uygun tahliye mekanizmaları mevcut
olmalıdır. Herhangi bir boru tesisat sistemi üzerinde çalışmaya başlamadan önce, hatlardaki basıncın boşaltıldığından ve pompa(lar)a giden elektriğin uygun şekilde kilitlendiğinden emin olunmalıdır.

Sistem Bakımı
Şüphesiz, toz bastırma sistemlerinin arızasmda en yaygın nedenlerden biri, önleyici bakım eksikliğidir. Nozüller
kontrol edilmeli, filtreler temizlenmeli, pompalar yağlanmalı,
kimyasal seviyeler kontrol edilmeli, uygulama ayarları doğrulanmak ve su ve hava için akış hızları rutin olarak ayarlanmalıdır; aksi takdirde, en iyi sistem dahi arıza yapmaya
mahkumdur. Sistem bileşenleri için uygun bakım aralıkları
ve prosedürlerine dair rehberlik için üreticinin talimatlarına
başvurmak önemlidir.
Bazı toz bastırma ekipmanı ve kimyasalları tedarikçileri artık rutin bakımı, sistem paketlerinin bir parçası olarak
önermektedir. Bir yandan toz bastırma sisteminin çalışmasını garanti altına alıp, diğer yandan kurum içi bakım ve işletme personelini diğer görevler için boşa çıkaracağından
bu çözümü düşünmek akıllıcadır.

Soğuk hava şartlarındaki toz bastırma sistemleri, sistemin dondurucu şartlarda çalışmaya devam etmesi için önlemler içermeli veya sistem, yalnızca sıcaklık donma noktasının üzerinde olduğunda çalışacak şekilde tasarlanmalıdır.
Sistemler; yollarda, yürüme yollarında veya merdivenlerde
buzlanmış yerler veya malzeme tıkanmalarını açmak için
personelin kontrollü alana girmesini gerektirecek, bir tekne
içindeki donmuş malzeme kütleleri gibi güvenlik riskleri yaratmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Kimyasal katkı maddesi tedarikçileri, tüm güvenlik hususlarını, sağlık risklerini ve çevreyle ilgili konuları açıklayan geçerli tüm Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MSDS)
sağlamalıdır.
Toz bastırma sistemlerinin montajı ve bakımı sırasında
yerleşik kilitleme / etiketleme / bloke etme / test etme prosedürlerinin izlenmesi önemlidir.

C. Pompa modülü
Toz bastırma sistemi, yüzde 0,2 ila 1.5 katkı maddesi
ekiyle bir dozaj pompası [dakikada 0 ila 76 litre (0
ila 20 gal/dk)], bir regülatör [170 ila 520 kilopaskal
(25-75 lbf /inç2)], bir sürgülü valf ve bir akış ölçer
[dakikada 0 ila 76 litre (0 ila 20 gal/dk)] içeren bir
pompa modülü içerecektir.
D. Köpük oluşturma odası
Hava ve su/katkı maddesi karışımı bir köpük oluşturma odasında birleştirilecektir. Hava ve su/katkı maddesi hatları için girişler, geri akışı önlemek için çekvalflerle donatılacaktır. Köpük oluşturma odasına
yerleştirilen bir manometre, tam gelişmiş bir köpük
oluşturmak için hava basıncının kontrol edilmesini
sağlayacaktır..

Tipik Özellikler
Aşağıdaki tipik özellikler yalnızca köpükle
toz bastırma sistemlerine aittir.
A. Köpüklü karışım
Konveyör yükleme bölgesi, asılı tozun kaçışını en aza
indirmek için bastırıcı kimyasal ve suyun köpüklü bir karışımı uygulayan toz bastırma sistemiyle donatılacaktır.
B. Katkı maddesi
Toz bastırma sistemi, bir toz bastırma katkı maddesinin bir su kaynağına ölçülerek katılması, su ve
katkının köpüklü bir karışımının oluşturulması ve bu
karışımın bir malzeme kütlesine uygulanması şeklinde çalışacaktır. Bu karışım, ince parçacıkların toplanmasını destekleyecek ve asılı tozun kalkmasını
engelleyecektir.

Şekil 11
Nozüller, transfer şutunun dinlendirme bölgesinin üst tarafına
yerleştirilmelidir. Hava akımını yavaşlatmak için nozüllerin
her bir yanına toz perdeleri yerleştirilmeli, sisin tozu havadan
temizlemesi sağlanmalıdır.
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E. Nozüller
Oluşturulan köpük, tek tip hortum uzunluklarına bağlanmış sekize kadar “ördek gagası” nozülden konveyördeki malzemeye uygulanacaktır. Nozüller, bakım
için basit çıkarma sağlamak amacıyla şut duvarında
yerlerine sabitlene- cektir.

Tipik Tüz Bastırma Uygulamaları
Toz Bastırma Uygulaması 1
Bir bant, maden artığı taşımaktadır. Bu bant, yük bölgesinde uygun şekilde desteklenmiştir ve transfer şutunun
sızdırmazlığı etkili şekilde yapılmıştır. Konveyör yükleme
bölgesinin çıkışını okuyan bir anemometre, havanın çıkış
hızının 0,25 metre / saniye (50 ft/dk) olduğunu göstermektedir.
Malzeme.................................................Maden Artığı
Transfer Noktası......................................Sızdırmazlığı
etkin şekilde sağlanmış
Hava Hızı .......................................0,25 m/sn (50 ft/dk)
Bastırma Yöntemi ...................................................Sis
TBu, bir sis sistemi için iyi bir uygulamadır, çünkü malzeme suya duyarlı değildir, zapt etme iyidir ve hava hızı 1,0
metre/ saniyenin (200 ft/dk) altındadır. (Bkz. 77. Bölüm: Toz
Yönetimine Genel Bakış, Şekil 17.10)
Nozüller, transfer şutunun çökme bölgesinin üst tarafına yerleştirilmelidir. Hava akımını yavaşlatmak için nozüllerin her bir yanma toz perdeleri yerleştirilmeli, sisin tozu
havadan temizlemesi sağlanmalıdır (Şekil 11).

Toz Bastırma Uygulaması 2
Bir agrega tesisinde bant kireçtaşı taşımaktadır. Transfer noktasının hiçbir muhafazası yoktur.
Malzeme..............................................Kırma Kireçtaşı

Çökme bölgesinin sonunda okuma yapan bir anemometre, hava akımının çıkış hızını 1,5 metre / saniye (300 ft/dk)
olarak göstermektedir.
Malzeme............................................................Kömür
Transfer Noktası................................Kapalı ve Destekli
Hava Hızı........................................1,5 m/sn (300 ft/dk)
Bastırma Yöntemi................................................Köpük
Bu bir köpük sistemi için, konveyör transfer nokta(lar)
mm yeniden yapımıyla birlikte gerçekleştirilmiş iyi bir uygulamadır. Yüksek hava hızı, transfer noktası muhafazasının
havayı yavaşlatacak kadar büyük olmadığına işaret eder.
Yüksek hız genellikle, büyük miktarlarda tozun oluşacağı
anlamına gelir. Havayı yavaşlatmak ve tozun çökmesini
sağlamak için transfer noktası uzatılmalı ve yüksekliği artırılmalıdır.
Malzeme neme duyarlıdır, bu nedenle su miktarı en aza
indirilmelidir. Köpük, malzeme çalkantıdayken uygulanabilir. Bu, nemin malzemenin tüm yüzeylerini kaplamasını
sağlayacaktır. Tüm yüzeylerin nemle kaplanması, malzeme
besleme yapılan banda indiğinde tozun oluşmasını önleyecektir.
Nemin aynı zamanda bir artık etkisi olacak ve dışa istifleme konveyörüne kadar kömürü nemli tutabilecektir (Şekil
13).

Toz Bastırma Uygulaması 4
Kepçeli elevatör bir mavnadan kömür boşaltmaktadır.
Hiçbir “transfer şutu” yoktur, bu nedenle boş altıcı hava
akımlarına maruz kalmaktadır.
Malzeme............................................................Kömür
Transfer Noktası......................................................Yok
Hava Hızı.............................................................Ortam
Bastırma Yöntemi.....................Yüzey Etkin Maddeli Su

Transfer Noktası...........................Açık (Muhafaza Yok)
Hava Hızı.......................................................Bilinmiyor
Bastırma Yöntemi...............................................Köpük
Bu bir köpük sistemi için iyi bir uygulamadır, çünkü malzeme neme duyarlı değildir, fakat hava hareketini kontrol
etmek için herhangi bir şut mevcut değildir.
Köpük, kireçtaşma baş tamburundan çıktığında, malzeme hala çalkantıdayken uygulanabilir. Bu, nemin malzemenin tüm yüzeylerini kaplamasını sağlayacaktır. Tüm
yüzeylerin nemle kaplanması, malzeme besleme yapılan
banda indiğinde toz oluşmasını önleyecektir (Şekil 12).

Toz Bastırma Uygulaması 3
Konveyör kömür taşımaktadır. Transfer şutunun sızdırmazlığı uygun şekilde yapılmıştır ve desteklenmektedir.
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Şekil 12
Köpüğün yük çalkantıdayken uygulanması, toz oluşumunu
önlemek için, nemin malzemenin tüm yüzeylerini kaplamasını
sağlar.
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Tablo 5
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Şekil 14
Kapatılmamış bir döner kepçeli kazıyıcı, su-yüzey etkin maddeyle toz bastırma sistemi için iyi bir uygulamadır.

ton (12000 st) toplam tren kapasitesiyle, santralin kabaca
haftada 1,25 tren veya ayda 5 tren alması gerekecektir. Bu
da yılda yaklaşık 60 tren yapar. Bu rakamlar, kullanılan özel
kömürün tipine (ısı kapasitesine) bağlı olarak değişecektir.
Şekil 13
Nem, bir artık etkisine sahip olacak ve dışa istifleme konveyörüne kadar kömürü nemli tutabilecektir.

Bu, su ve yüzey etkin maddeyle bastırma için iyi bir
uygulamadır, çünkü malzeme suya duyarlı değildir ve malzemenin çevresindeki zapt etme zayıftır. Bir yüzey etkin
katkı maddesi içeren su, yalnızca sudan daha büyük su
damlaları oluşmasını sağlar ve hava akımlardan o kadar
etkilenmez. Su/yüzey etkin madde karışımının boşaltılırken
mavnanın üzerine “yağması” için, nozüller ekskavatörün
çevresine yerleştirilmelidir (Şekil 14).

Gelişmiş Konular
Bir Kömür Yakıtlı Elektrik Santralinde
Termal Ceza
270 megavatlık (362000 bg) elektrik santrali, haftada
yedi gün, günde 24 saat boyunca yaklaşık olarak saatte
82 ton (90 st/s) yakabilir. Bu haftada 13776 ton (15120 s
t/ hafta) yapar, iki haftalık bir bakım arası verilse bile, bu
santralin yıllık kömür tüketimi 688000 ton / 50 hafta yıldan
(759000 st/50 hafta yıl) fazla olacaktır.
Santral kömürünü, her biri 91 ton (100 st) kapasiteye
sahip 120 vagondan oluşan blok yük trenlerinde alır. 10920
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Termal ceza, yalnızca toz bastırma sistemi tarafından
eklenen nemi atmak için yakılması gereken kömür miktarıdır. Kömüre eklenen suyun yüzde biri başına 1,0 ila 1,6
kilogram/ton (1.9 ila 3.3 lbm/st) arasına eşittir.
Bu ek yüzde birlik nemi ortadan kaldırmak için kullanılan kömürün yüzde 1’inin 0,1’i gibi bir oranla, santral, tren
yükü başına 10440 ila 17500 kilogram (22800 to 39600
lbm) veya kabaca bir vagonun 0,1 ila 0,25si kömürden
elde edeceği ısıyı kaybedecektir.
Bu, yalnızca eklenen nemi yakıp atmak için yılda 6 ila
12 vagona, belki ayda 1 vagona kadar çıkar (Tablo 5).

Toz Bastırma: Yapbozun Bir Parçası
Sonuç olarak...
Toz bastırma en çok makul büyüklükteki kapalı alanlara
uygundur. Açık alanlarda veya vagon veya kasalı kamyonların boşaltma alanları gibi büyük yapıların içinde çeşitli toz
bastırma şekillerinin herhangi birini uygulamak ve kontrol
etmek zorlaşır. Bu uygulamalarda kabul edilebilir sonuçlar,
zapt etme, bastırma ve toplamanın bir birleşimini gerektirebilir.
Toz bastırma, kaçak malzemelerin kontrolüne tek başına yanıt olamaz. Uygun şekilde seçilmiş, tasarlanmış ve
bakımı yapılmış bir toz bastırma sistemi, toplam malzeme
yönetimi programının kritik bir parçasını sağlayabilir.
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Ağır İş Makinelerinde Güvenilirlik Mühendisinin

Aşıntı ve Kaynak
İşlerindeki Önemi
Halil ASLAN / Mobil Ekipman Bakım Departmanı Bakım ve Kaynak Süpervizörü / TÜPRAG Metal Madencilik
Halil TAYAN / Mobil Ekipman Bakım Departmanı Güvenilirlik Mühendisi / TÜPRAG Metal Madencilik

Güvenilirlik gerek insanlar, gerekse iş alanında olumlu çalışma şartlarının
sağlanabilmesi için en önemli parametrelerdendir. Madencilik gibi ağır şartlar
içeren işletmelerde üretimi sağlayan iş makinelerinin faal tutulabilmeleri çok
önemlidir. Bunun içindir ki, bakım departmanlarının yürüttüğü periyodik ve önleyici
bakım ile arıza tespitleri sayesinde yapılan yerinde müdahaleler üretim kalitesini
ve işletme maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Makine sağlığını etkileyen önemli
faktörlerden biride kaynak ve tahribatsız muayenelerdir. Dolayısıyla iş makinelerinin
yapısal elemanlarında ortaya çıkabilecek kaynaklı tamir işlemler için tedbir
alınmadığı takdirde, tamirat işlemlerinin çok ciddi zaman kayıplarına sebep olduğu
deneyimlenmiştir. Bu çalışmada güvenilirlik mühendisinin madende çalışan mobil
ekipmanların, şase ve yardımcı elemanlarının kaynak ve plaka yüzeylerini nasıl kontrol
ve analiz ettiği, oluşan çatlak ve hatalara nasıl müdahale ettiği, aşıntıları nasıl takip
ettiği ve değerlendirdiği incelenmiştir.
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1.

Giriş

Güvenilirlik, ilk olarak soyut ve somut varlıkların görev
ve fonksiyonlarını sorunsuz olarak yerine geldiği durumlar
olarak ifade edilir. Bunun için en önemli parametre insanların yaşadığı tüm ortamlarda ve iş alanlarında olumlu çalışma şartlarının sağlanabilmesi gerekmektedir. Madencilik
gibi ağır şartlarla iş yapan işletmelerde üretimde kullanılan
iş makinelerinin kullanılabilirlikleri yani faal olarak çalışır
halde tutulabilmeleri çok önemlidir. Bu görevi Bakım/Onarım departmanları yerine getirmektedir. Bakım departmanlarının yürüttüğü periyodik ve önleyici bakım prosedürleri
ile arıza öncesi yapmış oldukları tespitlere yapılan yerinde
müdahaleler firmanın üretim kalitesini ve işletme maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple çoğu işletmenin
halen uygulamış olduğu geleneksel standart bakım sisteminin dışına çıkılması başka bir ifadeyle Bakım onarım
departmanlarının kabuklarından sıyrılarak kendileri sürekli
geliştirmeleri ve gelişen teknolojiye adapte olmaları gerekmektedir. Çoğu firmanın yönetimlerinin dikkatlerinden
kaçırdıkları ya da gereken önemi vermedikleri ve bunlara
bağlı olarak makine kullanılabilirliklerini doğrudan etkileyen, önlem alınmadığı veya planlı bir çalışma yapılmadığı takdirde ciddi maliyetlere sebep olan diğer bir bakım
kolu ise kaynaklı işler dediğimiz kaynak/malzeme kontrol
ve analizlerini, kaynaklı işlerin profesyonel yapılmasını ve
makine aşıntı plakası takiplerini içine alan bilinenin aksine
geniş kapsamlı bir bölümdür. Dolayısıyla geleneksel bakımcılığa bağlı kalarak yapılan bakım onarımların neticesinde, iş makinelerinin yapısal elemanlarında ortaya çıkabilecek kaynaklı tamir gerektiren işler ve aşıntı takipleri için
planlama yapılmadığı ve önlem alınmadığı takdirde işletme
açısından çok ciddi zaman kayıplarına, ciddi makine ve
hatta üretim duruşlarına neden olduğu deneyimlenmiştir.
Örneğin; Geleneksel bakım onarım yaklaşımında çatlak
oluştuktan sonra direk müdahale edilerek ön tavlama yapılmadan ya da yüzeysel yapılmasından, malzemede çatlak
yapı kalmayıncaya kadar tamir edilecek bölge açılmadan,
tamir için uygun tel veya elektrot seçimine önem verilmeksizin eldeki imkanlar ile müdahaleler yapılmaktadır. Bunun
sonucu olarak, makine bir süre çalıştıktan sonra aynı bölge
tekrar çatlamakta hatta malzeme kırılmaktadır. Bu durum
işletmeler için istenmeyen bir durum olarak karşımıza çıkar.
Geleneksel bakım/onarımdan kaynaklı tüm bu olumsuzluklar proaktif bakım onarım yaklaşımla çalışılması ile
giderebilir. Bu sistemde kaynak güvenirlik mühendisinin
yönettiği eğitimli ekip ile günlük saha ve bakım periyotlarındaki kontroller VT, PT, MT ve UT gibi tahribatsız muayene yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Bu yöntemlerin
tanımlayacak olursak;
VT(görsel kontrol) muayene yöntemiyle iş makineleri türüne göre makinelerin şaseleri, taşıyıcı sistemleri, kovaları,
damperleri ve bıçakları kontrol edilmektedir. VT kontrolleri

esnasında, herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmişse kontrol edilecek yüzeydeki uygunsuzlukları tespit edilmesini
sağlayan PT, MT ve UT yöntemleri kullanılır. Bunların uygulanış yöntemini açıklayacak olursak;
• PT(penentrant muayene) yöntemiylemalzeme veya
kaynak yüzeyinde kimyasal(yağ/boya çözücülerle)
ve mekanik(zımpara, tel veya taşlama ile) temizlik
yapılarak penantrant boyasının yüzeye sıkılması ve
minimum 15 dk. kadar beklendikten sonra yüzeyin
tekrar temizlik yapılarak geliştirici sprey ‘in sıkılması
ile yapılan muayene yöntemi olup çok zaman gerektirdiğinden dolayı zorunlu kalmadıktan sonra tercih
edilmez,
• MT(manyetik muayene) yöntemiyle malzeme veya
kaynak yüzeyinde kimyasal(yağ/boya çözücülerle)
ve mekanik(zımpara, tel veya taşlama ile) temizlik
yapılarak fon boyasını yüzeye en az 15 cm kadar
uzaktan sıkılmasından sonra manyetik yöke kullanılarak manyetik alan oluşturulması esnasında siyah
demir tozu yüzeye sıkılarak yapılan ve hızlı sonuç
alınan ve hatta yüzeyin 1-3 mm altındaki uygunsuzluklarında tespit edilebilebildiği muayene yöntemi
• UT(Ultrasonik muayene) yöntemiyle, yüzeye bir iletken sıvı uygulanarak ultrasonik muayene cihazı ve
malzeme ve kontrol çeşidine uygun prob yardımıyla
malzemenin içine ses dalgası gönderilmesiyle ve
cihaz ekranındaki piklerin yorumlamasıyla yapılan
muayene yöntemi
Proaktif bakım anlayışında Kaynak güvenilirlik mühendisi ve ekibince yaptıkları kontrollerde ve tamir işlemlerinde tüm bu muayene yöntemleri uygulanarak söz konusu
uygunsuzluk veya çatlak hakkında detaylı bir analiz yapılmaktadır. Eğer bir makinenin herhangi bir komponentinde
çatlak oluşmuş ise, kaynak ve malzeme yüzeylerinde ve iç
yapılarında detaylı bir inceleme yapılır. Öncelikle yüzey tamamen yağ kir ve boyadan arındırılır. MT yöntemiyle çatlağın oluştuğu yüzey veya kaynağın civarında başka belirgin
veya kılcal çatlak oluşumu var mı diye bölgenin detay kontrolü yapılır. Akabinde UT yöntemi ile çatlağın bulunduğu
malzeme veya kaynağın içinin detay kontrolü yapılarak çatlağın ne kadar derinde, yönü ve ne kadar uzunlukta olduğu
detaylı olarak incelenir. Müdahale işleminden evvel, üretici
firmaya kaynakla ilgili mail yolu ile bilgi verilerek daha önce
böyle bir çatlakla karşılaşılıp karşılaşılmadığı, bununla ilgili
bülten olup olmadığı, malzemenin türünün ne olduğu ve
çatlağın tamiratı için bir prosedür olup olmadığı sorulur.
Eğer üretici firmadan herhangi bir dönüş gelmiyorsa, ilgili
çatlağın oluştuğu bölgeden numune alınarak ilgili akredite kuruluşuna bu numune gönderilerek malzeme bilgileri
ve cinsi hakkında bilgi alınmaktadır. Eğer tüm bu muayene
yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarında çatlak tamirlerinden sonra da çatlaklarda tekrarlama oluyorsa, Malzeme
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yüzeyine yapısının incelenmesi amacıyla REPLICA testi uygulanmaktadır. Çatlak tamir işlemi için en uygun tel veya
elektrod seçilerek uygun kaynak prosedürü hazırlanarak
çatlağın tamir işlemleri yapılmaktadır.
Bu çalışmada güvenilirlik mühendisinin madende çalışan mobil ekipmanların, şase ve yardımcı elemanlarının
kaynak ve plaka yüzeylerini nasıl kontrol ve analiz ettiği,
oluşan çatlak ve hatalara nasıl müdahale ettiği, aşıntıları
nasıl takip ettiği ve değerlendirdiği incelenmiştir.

2. Güvenilirlik Mühendisliği
Bir ürünün performansının iyi olabilmesi ürünün kaliteli olması ile doğru orantılıdır. Peki kaliteyi nedir ve nasıl
anlayacağız? Ürünün kalitesini belirleyebilmek için çesitli
ölçümler yapabiliyor olmamız gerekir. Bunun için her ürün
için değişik testler ve analizleri yapabilmemiz ve bu testlerin sonuçlarını irdeleyerek verimliliğini hesaplamamız ve
ürünün gerçekten kaliteli olup olmadığını doğru bir şekilde
analiz edebilyor olmamız ön plana çıkacaktır. Bu noktada,
arızasızlık performansı başka bir deyişle “Güvenilirlik” belirleyici en önemli etkendir. [2].
Güvenilirlik mühendisliği bu bağlamda güvenilirlik öğrenimi, gelişimi ve Ömür Devri Yönetimi ile ilgilenen bir
mühendislik dalıdır. Güvenilirlik, bir sistem veya parçanın,
belirlenen süre ve şartlar altında, istenen fonksiyonları gerçekleştirebilme yeteneği olarak tanımlanır [3].Makinenin
performansı veya verimliliği güvenilirlik mühendisinin direk
olarak sisteme katkısını gösteren en önemli parametrelerdendir. Güvenilirlik mühendisinin görevi ise sistem yada
unsurların arızasız bir şekilde çalıştırılabilirliğinin sağlanması, sürekli test ve kontroller yaparak daha arıza kücükken müdahalelerin planlanması ve uygulanmasını, test ve
iş analizi sonuçlarına göre arızaların tekrar geri dönmemesinin sağlanmasını ve özetlersek bir sistem ve makinenin
en verimli bir şekilde çalışırılmasının sağlanmasıdır.
Kaynaklı işler genellikle imalat yapan firmaların dışında
çoğu firmalar tarafından halen önemsizmiş gibi görünmesine rağmen üretimi direk olrak etkileyen ve ciddi maliyetlere
sebep olabilen bir iş koludur. Bu sebeple firmaların karlılıkları göz önüne alındığında kaynak işlerindede güvenilirlik
mühendisinin olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Güvenilirlik mühendisliğine kaynaklı işler yada imalatlar açısından
baktığımızda üretimin kaliteli olması, makinelerin verimli
olarak çalışması ve kalite açısından önem arz etmektedirler. Bu sebeple bu mühendislerin kaynak mühendisliği veya inpektörlüğü ve alanı için gerekli olan tahribatsız
muayene eğitimlerini almış personellerden seçilmesi gerekmektedir. Çünkü kaynak güvenilirlik mühendislerinden
beklenen kaynak, malzeme ve plaka yüzeylerini iyi analiz
edebiliyor olması, kaynaklı işlerin kontrolünde kullanılan
metodlara hakim olabilmesi, üretim ve tamirat işlemleri için
iyi bir WPS “Kaynak Yöntem Şartnamesi” ya da daha basit
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anlamıyla “kaynak talimatı” nı yazabiliyor olması ve bunu
bünyelerinde çalıştırdıkları kaynakçılara hangi kaynak detayını ne şekilde ve hangi parametreler ile kaynatacağını
açıklayabiliyor olması ve kaynak sonrasında kalite kontrolünü yapabiliyor olması işin kalitesi açısından önemlidir.
Ayrıca bu personeller proaktif düşünebilmeli, üretici firmaların yayınladıkları alanı ile ilgili olan bültenleri yakından takip edebiliyor olmalı, arızaları önceden tespit edebilmeli, iş
planından dolayı hemen müdahale edilemeyecekse hasarı
optimum düzeyde tutabilecek yöntemleri biliyor olmalıdır.
Tüm bu işler deneyimle doğru orantılıdır. Bu sebeple kurumsal firmaların veya diğerlerinin kaynak işlerinde istihtam
edecekleri kaynak güvenilirlik mühendislerini iyi seçmeleri,
kadroları yoksa oluşturmaları kendi menfaatleri açısından
baktığımızda bir gerekliliktir.

3. Metod ve Yöntem
Bu çalışmada, bir maden şirketinin Mobil Ekipman Bakım Onarım bölümünde çalışan güvenilirlik mühendisinin
kaynaklı işlerin daha kaliteli yapılabilmesi için ne gibi bir
çalışma planı yaptığı, hangi methot ve analizleri yaptığını
incelenmiştir.
Kaynakta güvenilirlik önleyici ve proaktif bakımların
düzenli yapılması, oluşabilecek arızaların önceden tespit
edilerek arızalar büyümeden giderilmesi makine kullanılabilirliklerini için önemlidir. Bu bağlamda Kaynak işleri ile
ilgilenen güvenilirlik mühendisinin tam bir disiplinle, makine gövdelerinde oluşabilecek çatlakların, aşıntı plakalarının
değişimlerinin takip ve tespitlerini iyi yapabilmesi ve planlı
bir şekilde arızaların giderilmesini sağlaması önemlidir.
Çatlaklar bir üretim makinesinde istenmeyen durum
olup, malzemelerin mukavemetlerini ciddi oranda düşürmekte ve oluşan çatlak veya çatlaklar malzeme yüzeyine
ilerleyerek örneğin bir şasenin kırılmasına sebeb olabilmektedir. Bu durum makinelerin kullanılabilirliklerini düşürmekte ve üretim açısından olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu sebeple tüm bu olumsuzlukların giderilmesi, üretim
kalitesinin arttırılması, makinelerin şase, bom arm gibi ana
taşıyıcı organlarında ani kırılmalar sonucu oluşabilecek
can ve mal kayıplarının önüne geçmek için koruyucu ve
önleyici bakim olarak makinelerin bakimlarinin yapilmasi
esnasinda planli olarak tahribatsız muayene yöntemleri
kullanılmaktadır.
Proaktif yaklaşımla çalışan işletmelerin uyguladıkları
sistemin çalışması 3 aşamalı olarak gerçekleştirmektedir.
Bu aşamalar günlük ve bakım kontrolleri, çatlak tamir operasyonları ve aşıntı kontrol ve takipleri olarak ayrılmaktadır.
Tüm bu kontroller sonucunda elde edilen makinelere ait
bilgileri Güvenilirlik mühendisinin kordinasyonunda olan
tek bir merkezde toplanır ve bu bilgileri makine geçmişlerinin tutulduğu veri bankasından aldığı geri bildirimler ile
karşılaştırmasını yaparak söz konusu arızanın(malzeme
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Resim 1. Sahada ve atölyede VT Kontolü yapılan bir İş makineleri

veya kaynakta çatlak, aşıntı ölçümleri vs.) yeni bir arızamı yoksa tekrar eden arızamı olduğuna karar verir. Çünkü
arıza tekrar eden bir arıza ise yapılmış olan tamir işleminin
prosedürü arızanın tekrarlanmaması için tekrar gözden geçirilmelidir. Tüm bu kontrollerden sonra, arızanın riskine ve
önemine göre gerekli değerlendirmeyi yaparak planlama
birimine ve kaynak ekibine yapılması gereken işleri detayları ile beraber aktarmakta ve iş takibini yaparak arıza giderimine müteakip son kontrollerin yapılmasını sağlamalıdır.

5’de gösterilmiştir. Bu çizelgeler yardımıyla makinede çatlak
ve uygunsuzluk tespit edilen bölümleri işaretleyerek planlama bölümüne müdahalenin nasıl yapılacağını detaylarıyla
birlikte verilerek uygunsuzluklar iş planına aldırılmaktadır.

3.1. Mobil Ekipmanların Şase ve Yardımcı
Elemanlarının Kontrolleri
Günlük ve bakım zamanlarında üretim makinelerinin kontrol ekiplerimizce VT(Gözle Kontrol) kontrol yöntemi yardımıyla genel kontrollerini gerçekleştirilmekte olup,
şüphelenilen bir belirti olduğunda belirtinin olduğu yüzey
MT(Manyetik Kontrol) kontrol metodu ile tekrar kontrol edilmektedir. Kontrol neticesinde elde edilen veriler Kaynak güvenilirlik mühendisine iletilmektedir. Resim 1 ve 2 ’de sahada
çalışan yükleyici makinası ile atelyede bakımının yapılması
esnasında makinelerin gözle kontrol noktaları verilmiştir.
Resim 1 ve 2 ’de görüldüğü gibi, iş makinerinin kova,
arm , bom, şase ‘lerinin gözle (VT) uygunsuzluk ve çatlak
kontrolü yapılmaktadır. Gözle tespit edilen bir hata veya
çatlak şüphesi olması durumunda Resim 3 ve 4 ‘te verilen örneklerde olduğu gibi’de MT kontrolü yapılarak çatlağın durumu araştırılır. MT kontrolünde malzeme veya
kaynak yüzeyinde kimyasal(yağ/boya çözücülerle) ve
mekanik(zımpara, tel veya taşlama ile) temizlik yapılarak
fon boyasını yüzeye en az 15 cm kadar uzaktan sıkılır ve
manyetik yöke kullanılarak manyetik alan oluşturulması
esnasında siyah demir tozu yüzeye sıkılarak yüzey veya
kaynak kontrolleri yapılır.
İş makinelerinin kontrollerini üretici firmaların prosedürleri göz önüne alınarak hazırlanmış olan yol gösterici formlar yardımıyla yapılmaktadır. Bunlardan bir örenek Resim

Resim 2. Sahada ve atölyede VT Kontolü yapılan bir İş
makineleri
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Resim 3. Sahada VT Kontolü yapılan bir İş makinesinde çatlak şüphesiyle MT kontrolü yapılması sonucu ortaya
çıkan çatlak ve çatlağın durumu.

Resim 3. Bakıma gelen bir makinanın VT kontolü sonucu
çatlak şüphesiyle MT kontrolü yapılması sonucu ortaya
çıkan çatlak ve çatlağın durumu.

28

Resim 4. Revizyona giren bir makinanın VT, MT ve UT
kontrolünün yapılması

İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

Resim 5. Cat 785C Kaya Kamyonuna ait Şase ve Taşıyıcı kontrol Formu

3.2. Çatlaklara Müdahale Yöntemi
Geleneksel bakım onarım anlayışı ile çalışan firmalar
oluşan çatlakları genellikle büyüdükten yada iyice belirgin
olduktan sonra görmekte ve malzeme ve tel yada elektrod
cinsine dikkat etmeksizin eldeki imkanlarla müdahale etmektedirler. Bu durum tamir edilen çatlakların tekrar oluşmasına ve heman yakınlarından malzemelerin tekrar çatlamasına dolayısıyla malzeme kalitesinin bozulmasına sebep
olmaktadır. Bunun yansıması olarak işletmeye masraflara,
makineden işten alıkonulmasına ve çalışma verimlerinde
düşüşlere neden olmaktadır. Kaynaklı tamir operasyonuna
başlamadan evvel yapılacak olan tamir işleminden maksimum verim alınabilmesi için tespit, müdahale ve kontrol
işleminin yapılması önemli olup bulunan bir çatlağın doğru
analiz edilmesi ve uygun kaynak yöntemi ile müdahale edilmesi çok önemlidir.Proaktif bakım onarım yaklaşımında ise
Çatlaklar daha oluşmadan veya oluşma aşamasında tespit
edilerek uygun yöntemle müdahale edilmesini kapsar. Bu
yaklaşım sayesinde tamirlerden kaynaklanan işletme masraflarının düşmesine, makinelerin kullanılabilirlik sürelerinin

fazla etkilenmemesine dolayısı ile verimliliğin artmasına
neden olur. Bu işlemler proaktif çalışan şirketlerde; uygun
tahribatsız kaynak yöntemiyle Resim 6’da gösterildiği gibi
çatlağın yüzeydeki durumu, etrafında başka kılcal çatlakların olup olmadığı ve derinliği tespit edilmektedir. Resim
7 ‘de gösterildiği gibi üretici firmadan müdahale edilecek
kompanentin malzeme bilgileri temin edilerek tamir işlemi
için uygun tel veya elektrod seçilir ve uygun kaynak tamiri
prosedürü oluşturulmaktadır. Resim 8 ve 9 da gösterildiği
şekilde oluşturulmuş olan Kaynak Prosedürüne(WPS) göre
kaynak personellerince müdahale yapılmaktadır. Burada
önemli olan çatlağa müdahale edilmeden evvel ön tavlamanın yapılması, uygun açma yöntemi ile çatlağın kontrollü
bir şekilde açılması, açılma işleminden sonra taşlama ve
MT kontrol yöntemi ile çatlağın tamamen kaybolduğundan
emin olunması, tekrar ön tavlama yapılarak kaynağa başlanması, kaynak işemi süresince paso geçiş sıcaklıklarına
uyulması, curüf bırakılmaması ve Son olarak müdahale
sonrası MT ve UT kontrol yapılarak sorun yoksa işe verilmesidir.

Resim 6.Orta üst göbek plakasında çatlak şüphesi olan bir yükleyicin kontrol
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Resim 7. Tamir işlemi için hazırlanmış olan bir WPS prosedürü örneği

Resim 8. Bir tamir işleminde, ön tavlama, karbon ark ile çatlağın açılması ve ısı kontrolü örneği

Resim 9. Bir tamir işleminde, oluşan çatlağın tamamen yok oluncaya kadar kaynak ağzı açılması ve MT kontrol ile doğrulanması örneği

Resim 10. Bir tamir işleminde, oluşan çatlağın tamiratı ve tamirat sonrası kontrolü örneği
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Resim 10. Cat 785C Kaya kamyonu Modifikasyonlu Damper Aşıntı plakaları dizilimi

3.3. Yükleyici ve Taşıyıcı Is Makinelerinin
Aşıntı Plakalarının Takibi ve Ömürlerinin
Artirilmasi
Bir maden üretim prosesinde makine kullanılabilirlikleri açısından aşıntı plakalarının doğru seçilmesi önemlidir.
Uzun ömürlü ve kaliteli olarak seçilmiş olan aşıntı plakalarının değişim periyod aralıklarıuzayacaktır. Bu durumda,
makineler için planlanmış olan calisma omurleri boyunca
değişimi yapılacak olan aşıntı plaka adetlerinde ve buna
bağlı olarak hem aşıntı plaka maliyetleri hem de değişimleri için gerekli olan surelerde azalma olacaktır. Bu durum
firmanın dönemsel karında bir artış sağlayacaktır.
Proaktif bakım anlayışı ile çalışan maden firmaların Mobil ekipman bakım departmanı kaynak güvenilirlik mühendisleri üretim kalitesi ve verimliliğini sağlamak için, optimum
sertlikte ve dayanımdaki aşıntı plakalarını seçmek ve örnek
Ekipman

Türü

Modifikasyon
Uygulanan Yer

uygulamada da verildiği gibi sürekli bünyelerinde AR-GE
yaparak plaka ömürlerinin artırılmasına katkılar sağlamak
zorundadırlar. Bununla beraber bölgesel olarak aşıntı kontrollerini yapmaktadırlar. Bu analizlerin neticelerinde değişim zamanı gelmiş olan aşınma plakalarının değişimlerini
sağlayarak bu plakaların tesislerin duruş yapmasına neden
olabilecek kırıcı gibi önemli ünitelerine bu plakaların düşmesinin önüne geçmiş olmaktadırlar.

4. Örnek Uygulama
Bu çalışmada, kaya kamyonu damperinde aşıntıları
önlemek amacıyla kullanılan aşıntı plakalarının düz tip ve
girintili tip olması durumunda aşınma zaman aralığına etkisi
araştırılmıştır. İlk başta Resim 11’de 3. Sırada görüldüğü
gibi, düz tip aşıntı plakası tüm damperde kullanılmaktaydı.
Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda 1. ve 2. Sıraları girinEski
Çalışma Saati

Yeni
Çalışma Saati

Kazanç / Fayda

Saati

Saati

Saati

Cat 785C

Kaya Kamyonu

Kamyon Kasası

5000

8000

3000

Hitachi EX 3600

Shovel

Kova

2000

4000

2000

Letourneau L1350

Loader

Kova

2000

4000

2000
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tili tip aşıntı plakalarına çevirdik. Bu değişim ile girintilere
toprak dolmasından dolayı aşıntı plakaları üzerindeki sürtünmeler azaltılmış ve aşıntı plakası ömürlerinde %60 oranında artış sağlanmıştır. Söz konusu artış oranları tablo 1
de verilmiştir.
Kaya kamyonlarında başarı sağlayan girintili aşıntı plakası sistemi shovel ve loader ‘lerede uygulanarak aşıntı
plakalarının ömürlerinde artış sağlanmıştır.

5. Sonuçlar ve Tartışmalar
Bir firmanin üretiminin verimli olmasi karlilgi ile doğru
orantili olmaktadır. Uretimde verimlilik ise elde olan ekipmanlarin en iyi sekilde kullanilmasi ve calisabilirliginin en
ust düzeyde tutulabilmesi ile olmaktadır. Bu noktada firma
bünyesinde bulunan ekipmanlarin bakimlarinin tam zamaninda ve eksiksiz olarak yapilmasi ile oluşabilecek olasi
arizalarin önceden tespit edilerek daha büyümeden planlarak müdahalelerin yapilmasi ve durus surelerinin azaltilmasi önemli olup güvenilirlik ve güvenilirlik mühendisliğinin
katkilari onem kazanmaktadır.
Maden sektöründe üretimin sektyeye uğramaması için
tüm birimlerin diğer firmalarda da olduğu gibi uyum içinde
çalışması gerekmektedir. Bu sebeple, üretimin ilk aşaması
olan açıkocakta çalışan mobil ve sabit ekipmanların faal
tutulması üretimin kalitesi ve verimliliği açısından oldukça
önemlidir. Bundan dolayı Mobil Ekipman Bakım Departmanın makinelerin kullanılabilirliklerini yüksek tutma zorunluluğu vardır.
Halen günümüzde çoğu firmanın uygulamakta olduğu
geleneksel yani standart bakım yöntemleri uygulanmaktadır. Bu durum ne yazıkki uygulayan fimalara ekstra maliyet
ve zaman açısından külfetler getirmektedir. Fakat Bu bakım
tarzından kaynaklı olan aksaklıkları tespit edip zamanla bu
bakım tarzını devre dışı bırakarak yeni nesil proaktif bakımcılığı ön plana çıkarmak işletmeler açısından gerekliliktir.
Proaktif bakım yaklaşımını bakım kültürü haline getirebilmek için, alanlarınız için gerekli olan eğitimlerin yanı sıra

34

kişisel olarak da personellerinizin gelişimlerini ön planda
tutulmalıdır. Proaktif bakım anlayışının bir firmada oturması elbette ilk başlarda ekstra bir külfet getirecek ve zaman
alacaktır. Ama firma karlılıkları acısından bakıldığında firma
yönetimlerinin yapacakları maliyet analizlerinde bunun gerçekte önemsiz bir yekün tuttuğunu göreceklerdir. Bunu sağlamak sabır gerektiren bir iş olup önce ilgili kadro ihtiyaçlarınızı
oluşturmanız ve mevcut personellerinize gereken eğitimleri
aldırmanız ve birimler arası iletişimi ön plana çıkarmanız, bireysellikten sıyrılarak biz yani takım ruhunu personellerinize
ve aşılayabilmeniz ve tüm bu işleri bir ahenk içinde ve iş güvenliğine önem vererek yapmanız gerekecektir.
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Tırtıllı Yerkürerde Mekanik
Kazı Aygıtı Yeryaranlar
(Kaya Sökücüler)
Dr. Metin ÖZDOĞAN / İdeal Makine Danışmanlık Ltd. Şti, Ankara
Hakkı ÖZDOĞAN / İdeal Makine Danışmanlık Ltd. Şti, Ankara

Bu yazıda yerkürerin mekanik kazı aygıtı olan yeryaranların tarihçesi ve yeryaran
kazısı değiştirgenleri, kaya yarılganlığı dizgeleri incelenmiş ve yorumlanmıştır.
Yeryaran mekanik kazısı ile delme-patlatma kazısı karşılaştırılmış olup uygulama
yerleri incelenmiştir.
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1. Giriş ve Tarihçe
Yerkürer ağır bir iş makinası olup önünde ağır metal
bir küreme bıçağı, arkasında ise yırtıcı kuş pençesi biçimli
bir yer yarma düzeneği (yeryaran, riper) bulunur. Küreyici
bıçağın kayayı kesme ve serme olmak üzere iki işlevi vardır. Arka taraftaki yeryaran ise kayayı mekanik olarak kazıp
gevşetir ve kırar.
Önde gelen üreticilerden birinin belirttiğine göre, günümüzde üretilen her 330 HP (226 kW) (ağırlığı 38 ton)’lik
yerkürerden, 770 HP (570 kW) (ağırlığı 93 ton)’lik yerkürere kadar olan modeller fabrikayı arkasına yeryaran monte
edilmiş halde terk etmektedir (Anon a, 2000).

1.1. İlk Kuşak Yeryaranlar
Yerkürer ana yerkürer birimince çekilen yeryaranlar
R.G. LeTourneau tarafından Colorado Nehri üzerinde yapılmakta olan ünlü Hoover barajı inşaatında kullanılmakiçin
1931 yılında geliştirilmiştir (Anon a, 2000). Yeryaran 3,5 ton
ağırlığında olup 70 HP (52 kW) beygir güçlü bir yerkürer ta-

rafından çekilmekteydi. İlk kuşak yeryaranlar yeryürerden
bağımsız ağır pençe biçimli bir kazıcı (kaya sökücü, kaya
yarıcı) taşıyan yere batması için çok ağır olan birimlerdi;
yerkürer tarafından çekilip çelik halat ile kumanda ediliyordu, Şekil 1 ve 2.
Bu birimlerin yere batışının (saplanış) sağlanması çetin
bir işti, bu nedenle birimin çok ağır olması gerekiyordu, bu
da çekilmesini çok zor hale getiriyordu. Bazı durumlarda
kazgısı yere saplanmış bağımsız yeryaran birimini çekebilmek için üç adede varan yerkürer gerekiyordu.
Kendisinin teknik mirası güneş dişli sistemli elektrikli
tekeri buluşudur. Böylece ağır aktarma organları ve dişli
kutuları olmadan üretilen motor gücü elektrik kablosu ile
motorlu tekerlere aktarılmış oldu. LeTourneau, günümüz
açık ocaklarında ve büyük yerkazı projelerinde yaygın olarak kullanılan elektrikli yükleyici ve kaya-taşıtlarının babasıdır (Anon a, 2000).
Çekilen (çekilgen) yeryaran birimlerin en büyük eksikleri hantallıkları ve yere saplanışlarının yetersiz olmasıydı.
Yeterli saplanış için gerekli ağırlık eklemek gerekiyordu, ancak bu kez de yerkürerler yeryaranları çekmek için yeterli
güçte değildi. Yeryaranı çekebilmek için sayısı üçe kadar
çıkan ek yerkürer gerekebiliyordu.
Bu çekilen yeryaran birimleri genellikle killi yapraktaşı,
kil, kireçtaşı, sert toprak, çimentolaşmış çakıl taşı, donmuş
toprak gibi oluşumlarda sınırlı bir başarı sağlayabiliyordu,
(Anon a, 2000).

1.2. Çağdaş Yeryaranlar

Şekil 1. Yerkürer ile çekilip çelik halat ile kumanda edilen bir
bağımsız ilk kuşak yeryaran birimi (Anon a., 2000).

1950’li ve 1960’lı yıllardan itibaren hidrolik sistemlerindeki gelişmelere koşut olarak çağdaş yeryaranlar, yerkürerlerin arka kısmına monte edilip yerkürerle bütünleşik
hale getirilmiş ve yer kazma yetenekleri geliştirilmiştir. Bu
bütünleşik tasarım, ileri hidrolik sistemleri, daha ağır, daha
yüksek beygir güçlü yerkürerler yer-yarma başarımı ve verimini büyük ölçüde arttırmıştır (Anon a, 2000).
Güvenlik, titreşim, kirlilik gibi çevresel nedenlerle delme-patlatma gevşetmesinin sakıncalı bulunduğu durumlarda yeryaran ile yer gevşetme iyi bir seçenektir.

2. Yeryaran Kuvvetleri ve Uygulama
Teknikleri

Şekil 2. 1930 lu yıllarda tırtıllı bir yerkürerce çekilen bir yeryaran birimi (Anon a, 2000).

İlk saplanışın durumu kritik olup belki de kayacın yeryaran ile kazılıp kazılamayacağını belirleyen etkendir. Ayarlanabilen yeryaranlar operatörün en iyi saplanış açısını deneyerek bulmasını sağlama üstünlüğüne sahiptir. Çoğu kez,
uç seçimine bağlı olarak, ilk saplanış konumu yeryaran dirseği dik açılı değil (90°) dik açıdan daha büyük bir açı ile
geriden başlar, (sözgelimi 110°), Şekil 4. Kaya olağanüstü
sert ise dirseğin maksimum açıda geriye yatık durumda
(sözgelimi 115°) kazıya başlanması saplanışı ve yeri yar-
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Şekil 6. Kazı dirseği çok geride kalırsa yerkürerin arkası yukarı kalkar (Anon a, 2000).
Şekil 3. Tek dirsekli yeryaranda kazı kuvvetleri
(Özdoğan ve Özdoğan, 2021).

mayı başartabilir. İlk saplanış için yumuşak killi yaprak taşı
(şist) gibi kolay saplanılabilen kayaçta yeryaran dirsek açısı 90° derecenin az üstünde (sözgelimi 95°-100°) olabilir.

Şekil 7. Yeryaran ucu yere saplanmazsa yeryaran dirseği yeniden yukarı kaldırılıp başka bir noktaya saplanmaya çalışılır
(Anon a, 2000).
Şekil 4. Kazı başlangıcında yeryaran dirseğinin konumu
(Anon a, 2000).

Yeryaran saplanış başlangıcında sert kayaya rastlarsa,
yerkürerin arkası hafifçe yukarı kalkabilir, bu normaldir. Ancak yeryaran ucu yere batmaz ise yerkürerin arkası yukarı
kalkar, bu durumda dirseği (shank) yukarı kaldırıp yürüyüş
takımı gene zemine oturtulur; değişik dirsek açıları denenerek yeryaran saplanışı yerkırıkları, zayıflık zonları, çatlaklar ve kayaç aşınma yerleri bulunup yeniden saplanış
sağlanmaya çalışılır (Anon a, 2000).

3. Yeryaran ve Delme-Patlatma İle Kaya
Gevşetimi

Şekil 5. Kazı sırasında yeryaran dirseğinin konumu
(Anon a, 2000).
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Kaya kazısı ya delme-patlatma ya da yeryaran, döner
kepçeli kazıcı, tamburlu yüzey kazıcıları, galeri açma makinaları gibi kaya kesici araçlarla mekanik olarak yapılır.
Kaya kesici makinalarca yapılan yer kazı işlerinin ekonomisi başarılan (ulaşılan) birim üretim hız oranlarına bağlıdır
(Dey & Ghose, 2011).
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Elektrikli ve hidrolik kazıcılar ve ters-kepçeler, elektrikli
yükleyiciler her ne kadar kürekleme (kepçeleme) ve yükleme için tasarlanmışsa da patlatılarak gevşetilen basamak
diplerinde kalan parçalanmamış sert kısımları (tırnak) bir
ölçüde kesmek ve kırmak durumundadır. Bu özellikle de,
hidrolik kazıcılar için geçerlidir.
Yerkürer bıçağı her ne kadar malzemeyi itmek için yapılmış ise de kaya kesimlerine rastlarsa bıçağın kıyısı (köşesi) ile kayayı parçalamak durumunda kalır.
Vuruşlu kaya kırıcıları da (rock impactors) mekanik kaya
parçalayıcılar olup görece küçük ölçekli kazı işlerinde kullanılır.
Yumuşak ve orta sert kayaç oluşumlarında yerkazarlar, hidrolik yerkazar ve ters-kepçeler ve lastik tekerlekli
yükleyiciler kayacı ya da kazı basamağını doğrudan mekanik olarak kazabilirler (parçalayabilirler). Mekanik kazı
yapabilen araç öbeğine yukarıda belirtildiği gibi yerkürer
bıçakları ve yeryaranlar da eklenebilir. Mekanik kazı kent
içi ya da yakın çevresinde yapılan kazılarda güvenlik nedenleriyle yeğlenir. Delme-patlatma titreşim, toz ve zehirli
gazlar üretir.
Ancak, büyük ölçekli kazı işlerinde kaya gevşetimi ve
parçalanması için genellikle delme-patlatma yöntemi yeğlenir. Bunun da nedeni kazı ve yükleme araçlarını, kazı
basamağını kazmaya-parçalamaya çalışarak meşgul etmemektir. Çünkü bu durumda döngü süreleri uzar, aracın
başarganlığı azalır; buna ek olarak makinanın bakım-onarım giderleri, yedek parça tüketimi, sarf malzemesi artar,
ekonomik ömrü kısalır. Aşındırgan kaya oluşumlarında yeryaran uç tüketimi o kadar yüksek olabilir ki, toplam işletme
giderlerinin % 30-40’ına varabilir (Anon a, 2000).

4. Yeryaran Dirsek ve Uç Çeşitleri
Yeryaran dirsek tipleri (Ripper Shank Types): İki türlü
yeryaran dirseği yuvası vardır, tekli yuva ve çoklu yuva.
Tek dirsekli yeryaranlar (Single shank ripper): Daha
sert kaya oluşumları için tek yuvalı yeryaran kazgısı daha
etkili olup daha çok söküm miktarı söz konusudur. Yerkürer
zamanının % 20 sini yeryaran kazgısına ayırıyorsa, pratik
bir kural olarak tek yuvalı bir yeryaran seçilmelidir. Çünkü
bu bir yer yarma işi ve uygulaması sayılmalıdır. Şayet yarılan yer sert ve sağlamsa tek yuvalı yeryaran yeğlenmelidir.
Büyük ölçekli yer yarma işlerinde genellikle iri yerkürerlerle ayarlanabilir tekli yeryaran dirsek yuvası kullanılır. Bu
yerkürerlerin beygir güçleri ve ağırlıkları şöyledir: 228 kW
& 38 t, 302 kW & 47 t, 425 kW & 66 t, 634 kW &105 t. Bunlardan daha küçük modeller büyük ölçekli yerkürer kaya
yarma ve sökme işlerinde kullanılamazlar.
Çok dirsekli yeryaranlar (Multiple shank ripper) olan
yerkürerler daha hafif yarma ve sökme işlerinde çoklu ve
çeşitli yerküreme işlerinde çalışacaksa yeğlenir. İş koşulları
çok değişken ise çoklu yeryaranlar önerilir. Çoklu yeryaran-

lar ve yuvaları görece daha küçük yerkürerlerde bulunur,
bunların beygir güçleri ve çalışma ağırlıkları şöyledir: 161
kW & 23 t, 197 kW & 30 t. (Özdoğan ve Özdoğan 2021).
Yeryaran diş tipleri: Yeryaran dişlerinin üç (3) ana tipi
vardır. Bunlar, standart diş, saplanış özellikli diş ve darbeye
dayanıklı diştir. Diş tipi arazide karşılaşılan ya da karşılaşılacak olan kaya türü ve yapısına göre seçilir (Özdoğan ve
Özdoğan 2021).
Yeryaran ana bileşenleri:
Diş (Uç): Bu kayaya kama ya da takoz devinimi ile giren kısım olup kayayı yarar ve kırar.
Dirsek (The Shank): Yeryaran dişini ve dirsek aşınma
koruyucusunu taşıyan bileşendir.
Alet Çubuğu (The Tool Bar): Enine yerleştirilmiş kutu
kesitli ağır bir metal çubuk olup yeryaran dirseklerini taşır,
hidrolik güç birimince yukarı ya da aşağıya itilir ya da eğilir.
İtme Blok’u (The Push Block): Yerkürer itme blok’unu
itip yeryaran dişi ucundaki basıncı yükselterek sağlam kayaçtan bir parça blok kopartıp sökülmesini sağlar.
Hidrolik Güç Birimi (The Power Assembly): Hidrolik
güç birimi kol ve hidrolik silindirlerden oluşur. Bunlar aygıt
çubuğunu, kendisine bağlı yeryaran çubuğu ile birlikte kaldırıp indirmeye yarar.

5. Kayaç Yarılganlığı (Sökülgenliği)
Değiştirgenleri
Yeryaranlar sert yer, zayıf kaya ya da eski zemin kaplamalarının yırtılıp sökülmesinde, yırtılıp parçalanmasında
kullanılır. Çetin yer gevşetme işleri ancak tırtıllı yerkürer
yeryaranları ile gerçekleştirilebilir, çünkü tırtılın yere tutunuş
kuvveti çok daha yüksektir, Şekil 3. Yerkürer çekici biriminin ağırlığı ve motor gücü ne kadar yüksek ise, yer yarma
kuvveti o kadar yüksektir.
Sökülgenlik (yarılganlık) (rippability) ses dalgalarının
kaya oluşumu içinde ilerleme (geçiş) hızına bağlıdır. Sismik
yöntemler bir kaya oluşumunun yeryaran ile sökülüp sökülemeyeceğini yeterli duyarlıkta belirleyebilir. Ancak kayaç
gözeneklerinde ve katman aralarında yer altı suyu varsa
sismik hız çok yüksek çıkar bu da kayaç çok sağlammış
gibi yanıltıcı izlenim verebilir. Bu konuda uyanık olmak gerekir. (Özdoğan ve Özdoğan, 2021).
Yer yarma tırtıllı yerkürerin bir işlevi olup çekici birimin
(traktör) motor gücüne, tipine, yeryaran ve ucunun tasarımına, yeryaranın basma yeteneğine, yerin ve kaya oluşuğunun aşınmış, dilimli, başkalaşıma uğrayıp uğramadığına, kayaç oluşumunun yerkırık (fay) içerip içermediği gibi
özelliklere bağlıdır. Uygulamada bir kural olarak, yerkürer
ne kadar büyük ise yer yarma kuvveti o kadar büyüktür denebilir (Özdoğan ve Özdoğan,2021).
Ses dalgalarının kaya oluşumunda ilerleme hızı ne ka-
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dar düşükse, kaya o kadar zayıftır ve sökülgendir. Dalgaların ilerleme hızı ne kadar yüksek ise kaya o kadar
sağlam demektir, bu da yarılganlığının düşük olduğu anlamına gelir.
Yerkürer yapımcıları çeşitli toprak ve kayaç türlerinin sökülgenlik verilerini, koşullarını çeşitli yerkürer modelleri için
beygir gücü ve çalışma ağırlıklarına göre çizge biçiminde verirler. Bu çizgeler (abak) çoğu uygulama için işe yaramaktadır.
Eskikaya ve Göktan (1988) yarılganlık (sökülebilirlik)
kavramını, örtükazısı yapılacak bir malzemenin yeryaranyerkürer tarafından uygun parça boyutlarında gevşetilmesi
işleminde karşılaşılan kolaylık/zorluk derecesi ile ilişkilendirir.
Kirsten (1983)’e göre, yeryaran uygulamasında ekonomik yer-yarma (sökme) ve mekanik yer-yarma olarak
iki farklı etkinlik düzeyi vardır. Ekonomik yer-yarma olarak
kabul edilen koşullarda, yerkürerin alt taşıyıcı takımları ve
hidrolik sistemlerinde önemli bir bakım-onarım gideriyle
karşılaşılmaz; yer verimli bir biçimde mekanik olarak gevşetilir (Eskikaya ve Göktan, 1988).

Şekil 8. Kayaç yarılganlık değiştirgenleri ve yeğlenme sıklıkları
(Veriler Ceylanoğlu ve Ark., 2007).

Ekonomik yer-yarma uygulamasında:
• Yerkürer ilerleme hızında bir azalma olmadan, yeterli
bir sökme derinliği korunur,
• Her iki palet, yer yüzeyi ile bütünüyle temas halinde
olup, makinenin çeki kuvvetinde bir azalma görülmez ya da
• Yerkürer yaklaşık 1-1,5 km/h hızla sökme işlemini
gerçekleştirir.
Mekanik yer-yarma durumunda, yüksek bakım-onarım
giderleri ile karşılaşılır.
Mekanik yer-yarma durumunda:
• Yeryaran yeterli bir sökme derinliğine ulaşamaz ve
yerden dışarı çıkma eğilimi gösterir,
• Paletler eşinme (patinaj) yapar, ya da
• Yeterli bir gevşetme yapamayarak yavaşlar.

Şekil 9. Kayaç yarılganlık değiştirgenleri ve yeğlenme yüzdeleri (Veriler Ceylanoğlu ve Ark., 2007).

yeğlenmesini önerir.
Göktan ve İphar (2013), sağlıklı kaya yarılganlığı belirlenmesinde, araştırmacının kişisel değerlendirme ve
gözlemlerine dayanan değiştirgenlerin göze alınmamasını
önermekte, yalnızca ölçüme ve deneye dayanan değişkenlere güvenilmesini öğütler.

Kayaç yarılganlığı (sökülebilirlik) çözümlemesinde makine ve kayaca ait değiştirgenler birlikte değerlendirilir. Yerkürerin uygulayabildiği sökme kuvveti, ilerleme hızı, sökme açısı, sökme derinliği, kaya malzemesi ve kaya kütlesi
özellikleri kayaç yarılganlığını etkileyen başlıca etkenlerdir.
(Göktan ve İphar, 2013).

Ceylanoğlu ve Ark., (2007)’a göre günümüzde kazılganlığı ve yer yarılganlığını gösteren kesin bir ölçüt yoktur.
Ancak, aşağıdaki öğelerin incelenmesi ile yer-yarılganlığı
(kazılganlık) hakkında önemli bilgiler elde edilebilir:

Göktan ve İphar (2013), kazılganlık/sökülgenlik çalışma ve dizelemelerinin değişik zamanlarda, 1970’li, 1980’li,
1990’lı ve 2000’li yıllarda gerçekleştiğini belirtip, araştırmalarda önerilen çizgelerin (abaklar) güncellenip kullanılması
gerektiğini vurgular. Bu araştırmalarda önerilen ve belirtilen kazıcı yükleyici araç modellerinin çoğu artık üretimden
kalkmış olup, günümüzde çok daha güçlü ve teknolojik
olarak çok daha gelişmiş modelleri vardır. Bu nedenle ana
yerkürer üreticilerinin güncel kayaç kazılganlık çizgeleri

• Kayaç örnekleri üstünde yapılan deneyevi, kaya-mekaniği deneyleri
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• Yörede benzer kayaçlarda yapılan yarılganlık kazıları
• Yerinde yapılan deneme (yarılganlık) kazıları

• Yerinde yapılan sismik (P-dalgası) hız belirleme deneyleri
• Varolan kazılganlık, yarılganlık sınıflama dizgelerinde öngörülen değiştirgenlerin belirlenerek kayaç birimlerinin bu sınıflama dizgelerine göre belirlenmesi
(Ceylanoğlu ve Ark., 2007).
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Çizelge 1. Yeryaran ile kazı dizelemesinde araştırmacılarca yeğlenmiş olan değiştirgen sıklığı ve ağırlıkları
(Ceylanoğlu ve Ark., 2007)*.

Sıra

Değiştirgen (Parametre)

Yeğleniş Sıklığı (Frekansı)

Dizelemede Ağırlığı (%)

1
2

Sismik hız

6

41

Çatlak aralığı (Eklem aralığı)

6

24

3

Tek eksenli basma dayanımı

4

13

4

Kaya ayrışması (Ayrışma derecesi)

4

7

5

Kaya sertliği

3

5

6

Doğrultu ve yatım yönü

2

3

7

Eklem dolgusu

2

1

8

Eklem sürekliliği

2

1

9

Katmanlaşma kalınlığı

1

3

10

Aşındırıcılık derecesi

1

2

*Dikkate alınan dokuz adet dizeleme dizgesi (Franklin ve Ark., 1971)(Atkinson, 1971)(Bailey, 1975)(Church, 1981)
(Weaver, 1975)(Smith, 1986)(Müftüoğlu, 1983)(Singh ve Ark., 1987)(Paşamehmetoğlu ve Ark., 1988)
• Kayaç örneklerinin özgül kesme erkesi (MJ/m3)
değerlerinin deneyevinde belirlenmesi (Başarır ve
Ark, 2004).
Ceylanoğlu ve Ark., (2007) teknik yazında yeralan dokuz (9) yer-yarılganlık dizgesinde, araştırmacılarca yeğlenmiş olan değiştirgen cinsi ve yeğlenme sayısı (frekans)
bakımından incelemişlerdir, Şekil 8 ve 9.
Yeryaran kazı tasarımında etkili olan değiştirgenler,
çeşitli araştırmacılarca kullanım sıklıkları ve ağırlıkları.
Çizelge 1. de görüldüğü gibi incelenen araştırmacılarca
en çok yeğlenen, altı (6) kullanım sıklığı sayısı ve 41%
ağırlık yüzdesiyle, sismik hız değiştirgenidir. İkinci en
sık kullanılan değiştirgen ise altı (6) tercih sıklığı ve 24
% ağırlık yüzdesi ile çatlak aralığıdır. Üçüncü (3.) en çok
yeğlenen değiştirgen tek eksenli basma dayanım değeridir; kullanım sıklık sayısı 4 olup yeryaran dizelemesinde
ağırlığı % 13’dür. Dördüncü değiştirgen kayaç ayrışma
derecesi olup dizeleme değerlendirme ağırlığı % 7’dir,
Şekil 8 ve 9.

6. Bitiriş

Yeryaranın uygulanacak yere göre seçilir. Yeryaranın
takılacağı yerkürerin seçimi makinanın beygir gücüne, makinanın ağırlığına, yeryaran ucuna ulaşan basınç kuvvetine
göre yapılır. Üçgen tırtıl kolanlı yerkürerler yeryaran uygulaması için çekiş güçlerinin çok yüksek olması yüzünden
yeğlenir. Yerkürerin ağırlığı ve motor gücü ne kadar yüksek
ise, yerkazma gücü de o kadar fazladır. Tek dirsekli yeryaranların kazı kuvvetleri, çok dirsekli olanlara göre daha
yüksektir.
Yeryarma işlemi çekici yerkürerin çekme gücünün, yeryaran ve ucunun tip ve tasarımının, yerin jeolojik yapısının,
kayacın aşınmış ya da katmanlı oluşunun bir işlevidir (fonksiyonudur)
Açık işletmelerde küçük çaplı projelerde mekanik kazı
(yeryaran ile kazı) yeğlenir. Bunun bir nedeni de delik delme makinalarına yatırımdan ve patlayıcı madde kullanma
ruhsatı alma formalite ve depolama risklerinden kaçınmak
içindir. Bazı ülkelerde terörizm nedeniyle bu ruhsat alma
işleri çok çetin olabilmektedir. Yer altı kömür ocaklarında
mekanik kazı yapan galeri açma makinaları, kömür kesiciler kullanımı yaygındır.

Tırtıllı yerkürerin bıçağından sonra gelen en önemli
eklentisi yeryaranıdır. Pençe biçimli bu kazıcı aygıt makinanın arka kısmında yer alır ve adından da anlaşılacağı
gibi kayacı yararak parçalar ve kazılan malzemenin aktar-dönder edilerek taşıyıcıya yüklenmesini sağlar. Yeryaranlar sert toprağı, zayıf kayaçları ya da eski kaldırım
tabanlarını yırtmak ve sökmek için kullanılır. Gerek güçlü
olmaları, gerekse yere tutunma kuvvetlerinin yüksek olması nedeniyle yeryaran uygulamalarında tırtıllı yerkürerler
yeğlenir. Kayaç aşındırıcılığı da karar vermede önemli bir
etkendir. Aşındırıcı kayaçlarda yeryaran ucu tüketimi bu
kayaç gevşetme-parçalama yönteminin ana gider öğesi
olabilmektedir.
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Günümüzde teknolojideki ve yerkürer kapasitelerindeki
gelişmeler, yerkürer yeryaranı ile kayaç gevşetme ve parçalama işini başarılı bir biçimde delme-patlatma yöntemine
seçenek edebilmiştir. Burada hangi yöntemin uygulanacağını çevresel etkenler ve maliyetler belirler.
Ana üreticilerin çizgeleri (abakları), çoğunlukla kayaçta
yerinde yapılan sismik dalga ilerleme (P-dalgaları) hızına
ve belirli model bir yerkürerin gücüne göre belirlenir. Ancak, kayacın gözeneklerinde ve katmanlarında yer altı suyu
varsa P-dalgası hızları artacaktır. Bu kayacın daha sağlam
olduğu gibi bir izlenim verebilir. Normal su içermeyen kayaçlarda belirlenen sismik hız ne kadar yüksekse, kayaç o
kadar sağlamdır ve sökülmesi çetindir.
Yarılganlık kayaç özellikleri yanı sıra, yerkürer ve yeryaran özelliklerince de etkilenmektedir. Ayrıca, söküm tekniği
de uygulanabirliği etkilemektedir.
Şayet kayaçta yerkürer ile yarma-sökme olası ise, işin
hacmine, çevresel etkilere, maliyet karşılaştırmasına vb
göre bu teknik delme–patlatma gevşetmesine seçenek
olabilmektedir.
Yarılganlık (kazılganlık) dizelemelerinde en sık kullanılan değiştirgenler sırasıyla şöyledir: Kayaç Sismik Hızı
(Ağırlık % 41), Kayaç Çatlak Aralığı “Eklem Aralığı” (Ağırlık
% 24), KayaçTek Eksenli Basma Dayanımı (Ağırlık % 13),
Kayaç Aşınma Derecesi (Ağırlık % 7) ve Kayaç Sertlik Değeri (Ağırlık % 5).
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Kaya yarılganlığını yeryaranın kendisi de etkilemektedir. Yarılıp sökülecek olan kayaç oluşumunun dayanım ve
sertliğine bağlı olarak çeşitli türlerde yeryaran tipleri, aşıntı
koruyucuları, yeryaran dişleri ve uçları kullanılır. Yeryaran
bağlantı dirsekleri tekli ya da çoklu olabilir. Belirli bir yerkürer araç için dirsekteki yeryaran sayısı arttıkça saplanış ve
kaya yarma kuvveti azalır. Yerkürerin beygir gücü ne kadar
yüksek ise, yeryaranın kaya söküm ve yarma gücü o kadar
yüksektir.
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Kayaçların

Fiziksel Özellikleri,Yapı ve Cinsleri
Suphi YAVUZ / Mak. Yük. Müh.
Alıntı: Suphi Yavuz'un "KIRICILAR" kitabı
Bir kırma – eleme işleminin doğru ve ekonomik dizayn
edilebilmesi için kırılacak malzemenin fiziksel özelliklerinin
çok iyi incelenip tespit edilmesi gereklidir. Kullanılacak olan
kırıcı, elek ve diğer ekipman tipleri ve bu ekipmanların alt
malzemeleri ancak bu tespit yapıldıktan sonra belirlenebilir.
Kayaçların en önemli fiziksel özellikleri aşağıda verilmiştir:
B1 – Sertlik (Mohs Skalası)

MOHS SERTLİK SKALASI
MİNERAL

SERTLİK

TALC

1

GYPSUM

2

CALCITE

3

B2 – Özgül Ağırlığı (Solid Density)

t/m3

FLUORITE

4

B3 – Yığma Yoğunluğu (Bulk Density)

t/m

APATITE

5

ORTHOCLASE

6

QUARTZ

7

TOPAZ

8

B4 – CR – Kırılabilirlik (Crushability)

3

%

B5 – ABR – Aşındırıcılık (Abrasiveness) g/t
B6 – Ai Aşınma İndeksi
B7 – LA – Los Angeles Aşınma Kaybı
B8 – Wi – Çalışma İndeksi (Work İndex) kWh/t
B9 – UCS – Tek Eksenli Basınç Dayanımı 		
(Compressive Strength)
N/mm2
B10 – Kübiklik-Yassılık indeksi (Flakiness Index) ve
Uzunluk İndeksi (Elongation Index)
IF, IE

1. Sertlik, Mohs Sertlik Skalası
Kayaçların sertliği, MOHS SKALASI ile ifade edilir. 1812
yılında Alman mineralogist Friedrich Mohs tarafından belirlenmiş ve tüm dünyada kabul edilmiştir. Bir mineralin
çizilmeye karşı gösterdiği relatif direnç olarak ifade edilir.
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Tablo TB1 -1 Bazı Minerallerin Mohs Sertlik Değerleri

CORONDUM

9

DIAMOND

10

Mineralin, sertliği belli olan bir başka materyel tarafından
çizilmesine göre ölçülür. Çizme amaçlı kullanılan bazı objeler ve sertlikleri aşağıdaki gibidir.
Tırnak:

Sertlik=2,5

Bakır penny:

Sertlik=3

Çelik Bıçak veya Cam Plaka: Sertlik=5,5
Çelik Törpü veya Çelik Çivi:

Sertlik=6,5

Tablo TB1-1’de bazı minerallerin Mohs Sertlik Değerleri
görülüyor.
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1: Motor: 750 W
2: Toz Kanalı
3: 25 mm x 50mm x 5 mm Çelik Plaka(HBR 60-75)
4: Ø90 mm x 100 mm Kap

Şekil ŞB4-1 Aşındırıcılık (ABR) ve Kırılabilirlik (CR) Tespit
Cihazı

2. Katı Yoğunluğu (Solıd Densıty): t/m3
Katı cismin ağırlığının, hacmine oranıdır. Bir diğer deyişle katı cismin özgül ağırlığıdır.

M:Teste tabi tutulan malzeme ağırlığı-0,0005 ton
CR: Kırılabilirlik (%)
CR(%)=(M1.6*100)/M 		

Formül FB4-2

3. Yığma Yoğunluğu (Bulk Densıty): t/m3

M1,6: 1,6 mm elekten elenen malzeme ağırlığı-gr

Agrega yığınının birim hacminin ağırlığıdır.

M: Teste tabi tutulan malzeme ağırlığı -gr

Doğru ölçüm için segregasyona uğramamış agrega
110 C˚’ da fırınlanır. Hacmi V olan kuru ve temiz bir kaba
silme doldurulur. Düz kenarlı bir tahta parçası ile kabın üst
kısmı sıyırılır.

5. Cerchar Aşındırıcılık İndeksi
CAI (ASTM D 7625-10)

Yığma yoğunluğu, agrega yığın ağırlığının kabın V hacmine oranıdır.

4. ABR Aşındırıcılık ve CR Kırılabilirlik
Kayacın aşındırıcılık ve kırılabilirlik değerlerini tespit etmek için Şekil ŞB4-1’deki gibi bir test cihazı kullanılır. Bu
test Fransa standardı P18-579 olup Laboratoire Central
des Ponts et Chausées (LCPC) tarafından geliştirilmiştir.
Test cihazı, 25 mm x 50 mm boyutunda ve 5 mm kalınlığında, Brinell Sertliği yaklaşık 60-75 civarında olan bir sac
parçasını tutan rotor ve Ø 90 x 100 mm ölçüsünde aşındırıcılığı ve kırılabilirliği ölçülecek malzemenin konulacağı
kaptan oluşur.
Kabın içerisine 500 gram ağırlığında, 4-6,3 mm boyut
aralığında test edilecek malzeme konulur.
Test plakası, malzeme içerisinde 4500 rpm hız ile 5 dakika döndürülür. Kabın içerisindeki malzeme 5 dakikadan
sonra boşaltılır. Göz aralığı 1,6 mm olan bir test eleğinde
elenir. Test parçası ve 1,6 mm’den elenen malzeme tartılır.

BR =

(m0 - m)
m

Formül FB4-1

Şekil B5-1 CERCHAR Aşındırıcılık İndeksi Tespit Cihazı
Prensip Şeması

Şekil ŞA5-1’de görüldüğü üzere CERCHAR Aşındırıcılık
İndeksi tespit edilecek olan kaya numunesi bir mengeneye
sıkıca tespit edilir. Isıl işlem görmüş alaşımlı çeliten mamul
ucu 900 konik iğne şeklindeki pim üzerindeki 7 kg’lık ölü
ağırlık ile numune üzerine indirilir. İğne, 1 s’lik süre içerisinde numune üzerinde 10mm hareket ettirilir.
Aşınan ucun çapı mm’nin 1/10’u cinsinden hassas şekilde mikroskop altında ölçülür.

ABR: LCPC Aşındırıcılık katsayısı-gr/t

CAI=10.d				Formül B5-1

m0 Test plakasının testten önceki ağırlığı – gram

CAI: CERCHAR aşınma indeksi

m: Test plakasının testten sonraki ağırlığı – gram

d: Aşınma düzlüğünün çapı-mm
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Tablo TB5-1 Bazı Malzemelerin CAI Aşındırıcılık İndeksleri
MALZEME CİNSİ

AŞINMACILIK DERECESİ

CAI İNDEKSİ

ABR-LCPC AŞINDIRICILIK
KATSAYISI(g/t)

Ahşap

Aşındırıcı değil

0,0-0,3

0-50

Kil, Silt Taşı

Çok az aşındırıcı

0,3-0,5

50-100

Mermer (Saf)

Hafif aşındırıcı

Kireçtaşı, Mermer (SiO2 İçeren) Aşındırıcı

0,5-1,0

100-250

1,0-2,0

250-500

Quartz, Sandstone, Basalt

Yüksek aşındırıcı

2,0-4,0

500-1250

Quartz, Granite, Gneiss

Oldukça yüksek aşındırıcı

4,0-6,0

1250-2000

Tablo TB5-2 Kırılabilirlik sınıflandırması
% KIRILABİLİRLİK

KIRILABİLİRLİK SINIFI

0-25

DÜŞÜK

25-50

ORTA

50-75

YÜKSEK

75-100

ÇOK YÜKSEK

Pimin sertliği 54-56 Rockwell C sertliğinde olmalıdır.
Hassas ölçüm için 5 adet pim ile 5 adet ölçüm yapılmalıdır.
Bazı malzemelerin CAI indeksleri Tablo TA5-1’de görülmektedir.
% Kırılabilirlik değerlerine göre malzemelerin sınıflandırılması Tablo TB5-2 de görülmektedir.

6. Ai: AŞINMA İNDEKSİ
Bu indeks, kayacın aşındırma gücünü gösteren bir indekstir.
Şekil ŞB6-1’de Ai aşınma indeksi tespit cihazının prensip şeması gösteriliyor.
wCihazda, aynı yönde dönen bir rotor ve silindirik tambur vardır. Silindirik tamburun iç çapı 205 mm’dir. İç rotorun
çapı ise 110 mm’dir. Tamburun iç çeperlerinde 12 adet kısa
raf vardır. Bunlar, dönüş esnasında test malzemesini yukarı
kaldırmak içindir.
Test malzemesi ağırlığı 400 g’dır. 200 g 12- 16 mm fraksiyonunda, 200 g ise 16-19 mm fraksiyonundadır. 4 peryotta deneme yapılır. Her peryotta 400 g test malzemesi
kullanılır.
Test plakası rotora bağlanır. Rotor tamburdan 10 misli
daha hızlı döner. Her periyot süresi 15 dakikadır. Her periyotta yeni malzeme kullanılır. Yani toplam test malzemesi
miktarı 4 x 400 g’dır.
Bir saatlik çalışma sonunda test plakasındaki ağırlık farkı tespit edilir. Gram olarak ağırlık farkı Ai Aşınma
İndeksi’dir.
Aşınma indeksi ile kayacın SiO2 oranı arasında doğrusal bir bağlantı vardır.

Şekil ŞB6-1 Ai Aşınma İndeksi Tespit Cihazı
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Grafik GB6-1 Aşınma İndeksi – SiO2 İlişkisi
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Grafik GB6-2 Aşınma İndeksi - Ömür Faktörü İlişkisi

Grafik GB6-1’de bu bağlantıyı görmekteyiz.
A: Yüksek homojenlik derecesine sahip kayaçlar
B: Normal kayaçlar
C: Yüksek oranda metamorfize olan kayaçlar

içine boşaltırılır. Bilyalar ayrıldıktan sonra test malzemesi
göz açıklığı 1,70 mm olan elekte elenir. Elek üzerinde kalan
malzeme kurutularak tartılır. Los Angeles aşınma kaybı:

(5000 - G)
50

Formül FA7-1

1: Yüksek miktarda quartz ihtiva eden kayaçlar

LA =

2: Orta ve asidik kayaçlar (gneiss, granite gibi)

G: Gram olarak 1,7 mm üzerinde kalan kayaç ağırlığıdır.

3: Bazik kayaçlar basalt, diabase, amphibolite gibi
Ayrıca çeneli ve konik kırıcılarda aşınan çene ve yan
astar ömürlerini daha sağlıklı hesaplayabilmek için aşınma indeksine bağlı bir ömür faktörü söz konusudur. Grafik
GB6-2’de aşınma indeksi ile ömür faktörü arasındaki ilişkiyi görmekteyiz. Görüldüğü gibi Ai=0,5 için ömür faktörü
Lf=1’dir.

Şekil ŞB7-1’de LA test cihazının prensip şemasını ve
genel görünüşünü görmekteyiz.

7. Los Angeles Aşınma Kaybı
Kayaçların uygulanan bu test, ASTM C131, EN 1097-2
ile belirlenmiştir.
Test cihazı, Ø 711 mm iç çapında ve 508 mm uzunluğunda, 30 -33 RPM hızla dönen bir silindirden ibarettir.
Silindir ekseni, yatay pozisyondadır. Silindir içinde, 25 mm
kalınlığında, 90 mm yüksekliğinde raf vardır. Bu rafın görevi
malzeme ve çelik bilyaları belli bir yüksekliğe kaldırıp, düşmelerini sağlamaktır.
Silindir içerisine 5000 g test malzemesi ile çapı Ø 48
mm olan ve sayıları test malzemesinin gradasyonuna bağlı
olarak sayıları 6-12 arasında değişen çelik bilya şarj edilir. Silindir 500 devir döndürüldükten sonra içeriği bir tepsi

Şekil ŞB7-1 LA Test Cihazı Prensip Şeması ve Görünüşü
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F: Kırıcıya beslenen malzemenin % 80’ inin geçtiği kare
göz ölçüsü – mikron (ince malzeme,beslenen malzemeden
elenmiş olmalıdır)
Şayet ince malzeme beslenen malzemeden elenmemiş
ise F değeri olarak düzeltilmiş F değerini gözönüne almak
gereklidir. Düzeltilmiş F değeri :

W = Fc üst + Fc alt . 1000
2
Şekil ŞB8-1 Wİ Test Cihazı Prensip Şeması

Fc üst: Beslenen malzeme maksimum büyüklük - mm

8. Wi Çalışma İndeksi (Work Index)
Bu test Allis Chalmers test merkezinde Fred C. Bond
tarafından geliştirilmiş ve bütün Dünyada kabul görmüştür.
Bu indeks, bir kırma işlemini gerçekleştirmek için gerekli
enerjiyi gösteren bir indekstir.

Fc alt: Beslenen malzeme minimum büyüklük - mm
F: Düzeltilmiş besleme büyüklüğü - mikron
Fc değerleri Grafik GA8-1’den alınır.
Bond formülü, hem darbe çalışma indeksi, hem de
öğütme çalışma indeksi ile kullanılır.

Test cihazı şematik olarak şekil ŞB8-1’de görülmektedir.
Kayacın darbe direnci (a)

a = 2Gh
c

Formül FB8-1

olarak tanımlanır.
G: Her bir çekicin ağırlığı - kg
h: Malzemenin kırıldığı andaki çekiçlerin yükselme mesafesi - m
c: Test malzemesinin en küçük ölçüsü - cm
a: Darbe mukameveti - kgm/cm
Çalışma indeksi ampirik formülü:

Wi = 47,6 . a
d

Formül FB8-2

a: Darbe mukavemeti kgm/cm
d: Kayacın özgül ağırlığı gr/cm3

Test için 30 adet mümkün mertebe kübik şekilli kayaca
ihtiyaç vardır. Bu kayaçlar 70 x 70 mm kare göz elekten geçecek, fakat 55 x 55 mm kare göz elekten geçemeyecektir.
Çalışma indeksi (Wi), kayacın kırılabilirliğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda kırılma için gerekli enerjinin hesaplanmasında kullanılır. Bunun için BOND FORMÜLÜ kullanılır.

W = 11.Wi = . c 1 - 1 m
P
F

Formül FB8-3

W: Kırma için gerekli yaklaşık spesifik enerji ihtiyacı
Kwh/t
Wİ: Work index
P: Ürünün (kırıcıdan çıkan malzemenin) % 80’ inin geçtiği kare göz ölçüsü – mikron
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Grafik GA8-1 Parça Büyüklüğüne Göre Fc Değerleri

9.UCS – Basınç Mukavemeti
Kayacın basınç mukavemetini tespit etmek için boyu
çapının en az 2 misli olan silindirik kayaç numuneleri kullanılır. Numune düşük hızda basınca tabi tutulur ve kırıldığı
yük tespit edilir.
UCS = F/A’dır.
F: Numunenin kırıldığı basınç kuvveti - N
A: Numunenin kesit alanı - mm2
UCS: Basınç mukavemeti - N/mm2
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Tablo TB10-1 Yassılık İndeksi İçin Numune Agrega Boyut Aralıkları ve Miktarları
% 100 geçen büyüklük
(mm)

% 100 kalan büyüklük
(mm)

Yassılık indeksi ölçeği yarık
genişliği (mm)

Minimum miktar (kg)

63

50

33,9

50

50

37,5

26,3

35

37,5

28

19,7

15

28

20

14,4

5

20

14

10,2

2

14

10

7,2

1

10

6,3

4,9

0,5

Tablo TB10-2 Uzunluk indeksi için numune agrega boyut aralıkları ve miktarları
% 100 geçen büyüklük
(mm)

% 100 kalan büyüklük
(mm)

Uzunluk indeksi cetveli
pimler arası ölçü (mm)

Minimum miktar(kğ)

50

37,5

78,7

35

37,5

28

59

15

28

20

43,2

5

20

14

30,6

2

14

10

21,6

1

10

6,3

14,7

0,5

Şekil ŞB10 -1 Yassılık indeksi tespit cetveli

10. Yassılık İndeksi (Flakıness Index ) ve
Uzunluk İndeksi (Elongatıon Index)

lerini, TB10-2’de uzunluk indeksi için numune agrega boyut aralıkları ve bu aralıklar için öngörülen ağırlık değerle-

Bu indeksler, kırılmış - elenmiş agreganın beton ve yol
yapımında kullanabilirliği ile ilgili önemli indekslerdir. Bu indekslerin tespiti için aşağıdaki prosedür uygulanır.

rini görmekteyiz.Öncelikle bu numune agregalar hazırlanır.

- Tablo TB10-1 de yassılık indeksi için numune agrega
boyut aralıkları ve bu aralıklar için öngörülen ağırlık değer-

Yassılık indeksi belirleme amacı ile hazırlanan agregaların

- Şekil ŞB10-1 de yassılık indeksi tespit cetvelini,Şekil
ŞB10-2 de uzunluk indeksi tespit cetvelini görmekteyiz.
herbir elemanı indeks belirleme cetvelinin ilgili penceresin-
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Şekil ŞB10 -2 Uzunluk indeksi tespit cetveli

den ,uzunluk indeksi belirleme amacı ile hazırlanan agreganın her bir elemanı da ilgili pimlerin arasından geçirilmeye çalışılır. Geçenler ve geçmeyenler biribirinden ayrılır.
- Toplam numune agrega ağırlığı M2, ilgili uzunluk indeksi tespit cetveli pim aralıklarından geçmeyen numunelerin ağırlığı M3, ilgili yassılık indeksi tespit cetveli pencere
aralıklarından geçen numune agrega ağırlığı M4 ise,

Uzunluk indeksi (Elongtion index) % = b M4 l . 100
M2

Formül FB10-1

YassIIIk indeksi (Flakiness index) % = b M3 l . 100
M2
Formül FB10-2
%10-15’den fazla yassılık ve uzunluk indeksine sahip
agrega ne betonda, ne de yol agregasında hiçbir zaman
arzu edilmez.

Şekil ŞB11-1 Şekil İndeksi Tespit Kumpası

Şekil indeksi, yüzde olarak kübik olmayan parça ağırlığının, toplam ağırlığa oranıdır.

12. Shatter İndeksi
Dinamik gerilme altında agreganın plastik özelliğini ifade eden bir indekstir.
Şekil ŞB-8’de görüldüğü üzere φ 50 mm çapında ve
50 mm uzunluğunda silindirik bir test parçası 1,84 m yükseklikten dairesel bir çekiç üzerine düşürülür. Test parçası
parçalara ayrılır ve deforme olur. Çekici çevreleyen 12 mm
x 12 mm göz aralıklı elek telinin üzerinde kalan malzeme
yüzdesi, Shatter indeksi olarak adlandırılır.

Şekil ŞB10-3 Yassılık indeksi ve uzunluk İndeksi Tespit Cetvelleri

11-IS Şekil İndeksi (Shape Index) EN 933 – 4
Kaba agreganın kübik olup olmadığını ifade eden bir
indeksdir. Şekil ŞB11-1’de görülen özel bir kumpas ile tespit edilir.
Kumpasın üst açıklığı, alt açıklığın 1/3’ü ölçüsündedir.
Kumpasın alt açıklığı taş parçasının uzunluğuna göre ayarlanır. Bu taş parçasının kalınlığı üst açıklıktan geçmiyorsa
kübik, geçiyorsa kübik değildir. Büyüklüğü 4 mm ile 63 mm
arasında olan agrega ile tespit yapılır. Bu şekilde her taş
parçası kübik veya kübik değil diye ayrılır.
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Şekil ŞB12-1 Shatter
İndeks Aparatı

İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

Kayaç Yapı ve Cinsleri
Tablo TA-1’de görüldüğü üzere yerkabuğunun yaklaşık % 98’ i, 8 elementten
oluşur. Bu elementler ağırlıkla Oksijen ve
Silisyum’dur.
Yerkabuğunda 2000 civarında mineral
vardır. Fakat kayaçların oluşması için bunların 10 tanesi önemlidir. Kayaçlar oluş şekillerine göre 3 ana gruba ayrılır. Bu gruba
metal içeren minerallerden oluşan cevherleri de ilave edebiliriz.
a. Volkanik Kayaçlar (Igneous Rocks)
b. Tortul Kayaçlar (Sedimentary Rocks)
c. Metamorfik Kayaçlar (Metamorphic
Rocks)
d. Cevherler (Ores)

1. Volkanik Kayaçlar
Erimiş malzemenin (magma) yüzeyde
veya yerkabuğunun derinliklerinde soğuması sırasında oluşurlar. Quartz, Feldspar,
Pyroxene, Amphiboles, Mica ve Olivine
Kristallerinden oluşurlar. Esas olarak silikat
eriyiğidirler.
Kayacın oluştuğu bölgeye göre 3 alt
gruba ayrılırlar.

Şekil ŞA-1 Dünyamızın Kesit Görünüşü

Dünyamız esas itibariyle 3 katmandan oluşur. Yerkabuğu, manto ve çekirdek (Şekil ŞA-1). Yerkabuğu,
çeşitli minerallerin oluşturduğu kayaçlardan oluşur. Mineraller ise düzgün atomik düzeni ve belirli kimyasal
bileşimleri olan çoğunlukla katı cisimlerdir. Düzgün atomik yapılara kristal adı verilir. Yerkabuğunun üst kısmı
16 km derinliğe kadar Tablo TA-1’de verilen komposizyona sahiptir.

• Yüzey Kayaçları (Surface Rocks) : Cam
benzeri, ince taneli (tane büklüğü <0,1 mm)
• Sokulum Kayaçları (Intrusive Rocks) : Orta taneli
(tane büyüklüğü 0,1-2 mm)
• Derin Kayaçlar (Deep Rocks ): İri taneli (tane büyüklüğü> 2 mm)
Volkanik kayaçlardan önemli olanları Tablo TA1-1 ve
Şekil ŞA1-1’de görmekteyiz.

Tablo TA-1 Yerkabuğunun 16 km ‘sini Oluşturan Element ve Mineraller
ELEMENT

% AĞIRLIK

MİNERAL CİNSİ

% AĞIRLIK

O Oksijen

46,6

Plagioclase

40

Si Silisyum

27,7

Potash, Feldspar+Pyroxene

18

Al Alüminyum

8,1

Amphiboles+Olivine

16

Fe Demir

5,0

Quartz

13

Ca Kalsiyum

3,6

Mica

3

Na Sodyum

2,8

Diğerleri

10

K Potasyum

2,6

Mg Magnezyum

2,1

Diğerleri

1,5
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Tablo TA1-1 Önemli Volkanik Kayaçlar
SiO2 Oranı

Derin Kayaçlar

Sokulum Kayaçları

Yüzey Kayaçları

<52%(bazik)

GABBRO

DIABASE

BASALT

52-62 % (orta)

DIORITE

PORPHYRY

ANDESITE

>62 % (asidik)

GRANİTE

QUARTZ PORPHYRY

RHYOLİTE

GABBRO

GRANITE

DIORITE

DIABASE

PORPHYRY

BASALT

Şekil ŞA1-1 Önemli Volkanik
Kayaçlar
RHYOLITE

ANDESITE

2. Tortul Kayaçlar (Sedimentary Rocks)
Tortul kayaçlar yeryüzündeki fiziksel erozyonlar ile birlikte kimyasal çözülme ile oluşan çökelme sonucu oluşan
kayaçlardır.
Oluşma şekline göre 3 gruba ayrılırlar.
• Klastik Tortul Kayaçlar
Rüzgâr, yağmur, buz etkisi ile meydana gelen mekanik
erozyon sonucunda oluşan kayaçlardır. Breccia, Sandstone, Siltstone gibi
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• Kimyasal Tortul Kayaçlar
Malzemelerin kimyasal etki ile çözünüp çökelmesi sonucu oluşurlar. Kireçtaşı, dolomit, kayatuzu, alçı gibi
• Organik Tortul Kayaçlar
Bitki ve hayvan artıklarının oluşturduğu kayaçlardır.
Bazı kireç taşları, kömür, bazı dolomitler gibi.
Önemli bazı tortul kayaçlar Şekil ŞA2-1’de görülmektedir.
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BRECCIA

DOLOMITE

SANDSTONE

GYPSUM

SILTSTONE

BRE LIMESTONE CCIA

ROCK SALT

COAL LIGNITE

COAL ANTRACITE

Şekil ŞA2-1 Tortul Kayaçlardan Örnekler

Tablo TA3-1 Önemli Metamorfik Kayaçlar
Orijinal Kaya
Düşük Derece

Orta Derece

Yüksek Derece

Temas
Metamorfizm

Granite

Phylite

Schist

Gneiss

Hornfels

Basalt

Schist

Amphilbolite

Amphilbolite

Hornfels

Limestone

Marble

Marble

Marble

Marble

sandstone

Schist

Quartzite

Quartzite

Quartzite

PHYLITE

HORNFELS

Bölgesel Metamorfizm

MUSCOVITE SCHIST

AMPHILBOLITE

CHLORITE SCHIST

PINK MARBLE

GRAY MARBLE

GNEISS

QUARTZITE

Şekil ŞA3-1 Metamorfik Kayaçlardan Örnekler

3. Metamorfik Kayaçlar
Metamorfik kayaçlar, volkanik ve tortul kayaçların yerkabuğunda basınç ve sıcaklık etkisiyle dönüşüme uğramasıyla oluşan kayaçlardır.
İki ana gruba ayrılır

• Bölgesel Metamorfizm: Basınç etkisiyle olan metamorfizm
• Temas Metamorfizm: Sıcaklık etkisiyle olan metamorfizm
Önemli metamorfik kayaçları TA3-1 ve Şekil ŞA3-1’de
görmekteyiz.
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Tablo TA4-1-1 Önemli Demir Cevheri Mineralleri
Mineral Adı

Kimyasal Formülü

Demir Oranı(% Fe)

Mohs Sertliği

Özgül Ağırlığı Gr/cm3

Magnetite

Fe3O4

72,36

5-6,5

5,2

Hematite

Fe2O3

69,94

5-6,5

5-5,3

Limonite

FeO(OH).n(H2O)

52(n=1)

1-5

2,7-4,3

Siderite

FeCO3

48,2

Pyrite

FeS2

46,5

6-6,5

4,9-5,2

Hematite

Pyrite +Hematite

Limonite

Magnetite

Şekil ŞA4-1-1 Bazı Demir Cevheri Mineral Fotoğrafları

4. Cevherler
Cevherler, ekonomik olarak işletilmesine değecek miktarda metal içeren minerallerdir. Cevherin işletilmesinin
ekonomik olup olmadığı birkaç faktöre bağlıdır.
• Cevherin komposizyonu
• Rezerv miktarı
• İşletim teknolojisinin kolaylığı
• Coğrafik lokasyonu
• Maliyet seviyesi ve satış fiyatları
Bilinen en önemli metalleri içeren minerallerden en
önemlilerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
4.1 Demir Cevheri
Tablo TA4-1-1’ de önemli demir cevheri minerallerini ve
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bunların kimyasal formülü ile bazı fiziksel özelliklerini görmekteyiz. Şekil ŞA4-1-1’de bazı demir cevheri minerallerinin fotoğraflarını görmekteyiz.
4.2 Krom Cevheri
Kromit (Chromite) kromun dünyada ekonomik tek cevheridir. Krom, Demir ve Oksijen’den oluşur. Kimyasal formülü FeCr2O4’dir. Mohs sertliği 5,5-6 arasında olup özgül
ağırlığı 4-5,1 gr/cm³ arasındadır.
4.3 Manganez Cevheri
Manganez cevheri doğada Pyrolusite (MnO2) ve Rhodochrosite (MnCO3) mineralleri olarak bulunur bu mineraller %20’nin üzerinde Mn ihtiva ederler.
Rhodochrosite’nin Mohs sertliği 3,5-4 arasında, özgül
ağırlığı ise 3,5-3,7 gr/cm³ arasındadır.
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4.4 Bakır Cevheri
Tablo TA4-2-1 Önemli Bakır Cevheri Mineralleri
Mineral Adı

Kimyasal Formülü

Bakır
Oranı(%Cu)

Mohs
Sertliği

Özgül ağırlık gr/cm3

Chalcopyrite

CuFeS2

34,5

3,5-4

4,1-4,3

Chalcocite

Cu2S

79,8

2,5-3

5,65

Covellite

CuS

66,5

1,5-2

4,68

Bornite

2Cu2S.CuS.FeS

63,3

3

5-5,1

Tetrahedrite

Cu3SbS3+x(Fe,Zn)6Sb2S9

32-45

3,5-4

4,9

Digenite

Cu9S5

78,1

2,5-3

5,6

Malachite

CuCO3.Cu(OH)2

57,7

3,5-4

3,6-4
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İş Makinelerinde
Revizyon İşlemleri
Emre AVŞAR / Makine İkmal Md./ Gülermak Ağır Sanayi ve Taahhüt A.Ş.
İnşaat firmalarında genel olarak kazıcı, yükleyici, kazıcıyükleyici, teleskopik ve mobil vinç grubundaki iş makineleri
yaygın olarak kullanılmaktadır. İş makinelerinin temel çalışma prensibi, dizel motor tarafından tahrik edilen hidrolik
pompanın, istenilen yük ve güç miktarına göre hidrolik yağı
basınçlandırarak iş yapılması esasına dayanır. Paletli kazıcılarda dizel motorun ana görevi hidrolik pompa üzerinden
hidrolik basınç (debi) oluşturmaktadır. Dizel motorlarda
radyatör grubu motora bağlı pervane aracılığıyla uygun şekilde bağlanır ve motorun soğutması sağlanır. Lastikli yükleyicilerde ise, dizel motor tork, şanzıman üzerinden akslara güç ileterek makine hareketini sağlar. Motora bağlı fren
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ve fan pompası, direksiyon pompası ve şanzımana bağlı
hidrolik pompalar vasıtası ile hidrolik güç üreterek hidrolik
valf grubu üzerinden bom-kova-yön-frenleme ve fan hareketlerini sağlamaktadır.
İş makinelerinde revizyon işlemleri, makinenin durumuna veya makinenin çalışma saatine göre belirlenir. İş makinelerinde genel olarak 10.000 saatte bir hidrolik pompa,
motor, şase üzerinde revizyon işlemleri yapılmalıdır. Ancak
madeni yağların kalitesinin artması sonucu kestirimci bakım ile yağ numune alımları ile yapılan analizlerde bu saatler daha da uzatılmaktadır.
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Şekil 1: Sökülen parçaların zımpara- astar-boya işlemleri.

1. Revizyonlar
1.1 Şase Revizyonları
İş makineleri taahhüt projelerinde oldukça yoğun çalıştığından proje bitiminde şase revizyonlarının yapılması gereklidir. Şase revizyonun ilk aşaması sökülebilen (yan basamaklar, far kolları, korkuluklar) ve sabit parçaların zımpara,
astar ve boyama işlemlerinin yapılmasıdır. Şase üzerinde
bulunan ezik ve vuruk kısımlar ise çelik macun ile kapatılarak boyama işlemleri tamamlanır. Şase üzerinde hidrolik
ve motor soğutma radyatörleri sökülerek yıkanır. Radyatör
üzerinde zamanla biriken toz ve kum gibi yabancı maddeler, radyatör soğutmasını engelleyerek makine üzerinde
motor ve hidrolik yağ sıcaklıklarının artmasına neden olur.
Hararet sorunun zamanında çözülememesi motor ve pompa revizyonu gibi pahalı işlemlerin oluşmasına sebep olabilir. O yüzden radyatörlerin temizliği ve bakımı önemlidir.

1.2. Hidrolik Pompa Revizyonları
Hidrolik pompalar makinenin açığa çıkaracağı güç ile
direk bağlantılı olduğundan, makinelerde görünen yavaş
çalışma, güç kaybı ve verim azalması gibi durumlarda,
akla gelen ilk parçadır. Böyle durumlarda hidrolik pompa
gözlemlenerek pompadan gelen sesler dinlenmelidir. Pompadan gelen uğultulu sesler, pompadan iç kaçak olabileceğinin bir belirtisidir. Böyle durumlar da pompaların sökülerek revizyon yapılması gereklidir.
Lastik tekerlekli yükleyicilerde, Hidrolik pompaların sökülmesi için operatör kabin ve hidrolik yağ deposunu şaseden ayrılması gerekmektedir. Kabin ve şase bağlantısı arasından tüm hidrolik ve elektrik tesisatı geçtiğinden söküm
işlemi son derece dikkatli yapılmalıdır. Şekil 2’de Kabin ve
hidrolik depo sökümü gerçekleştirilen yükleyici görüntüsü
bulunmaktadır.

Şekil 2 : Şase, hidrolik depo sökümü tamamlanan yükleyici.
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Şekil 3: Hidrolik pompa grubu ve kesit görünümü [1].

Hidrolik pompalar oldukça pahalıdır yenileme yerine revizyon yapılması tercih edilir. Pompa söküm ve dağıtılması
konusunda uzman bir ekip tarafından yapılmalıdır. Pompalar; rotor, piston, plate valve, silindir blok, şaft gibi bileşenler ile bunları çevreleyen döküm bir gövdeden oluşmaktadır. Pompalar test noktalarından ölçülür, gövde üzerinden
strokop ile sesler dinlenir ve değerlendirilerek bileşenlerin
hangilerinin arızalı olduğu tespit edilir. Arıza durumu bazen parçaların yüzeylerinde oluşan kılcal çatlak ve izlerden
oluşmaktadır. Bu durumda lebleme veya taşlama tezgahlarında ürünün yenilenmesi şeklinde onarıma gidilir. Taşlama
ve lebleme tezgahlarında tamir edilemeyecek parçalar ise
yenisi ile değiştirilmelidir. Şekil 3’de Yükleyicinin hidrolik
pompa grubu gösterilmiştir.
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Daha sonra yeni ve tamir edilmiş parçalarla toplanan
hidrolik pompalar, hidrolik test ünitesine bağlanılarak çalışma koşullarının yapay bir modeli ortaya çıkarılır. Her
parça kendine göre bir çalışma basıncına ve yağ debisine
sahiptir. Hidrolik test ünitesi; frekans kontrollü 300 beygir
gücünde elektrik motoru ve 0-2000 RPM aralığında elektrohidrostatik kontrollü test cihazından oluşmaktadır. Hidrolik
test ünitesinde belli bir süre çalıştırılan hidrolik pompaların
yağ basınçları ölçülerek, üretici firmanın katalog verileri ile
karşılaştırılır. Basınç değerlerinin istenilen değerlere ulaştığı görülürse hidrolik pompanın revizyon işlemleri tamamlanmış olur. Hidrolik pompa revizyonundan sonra hidrolik
yağın ve filtrelerin değişmesi gereklidir.
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Malzeme Adı

Adet

Alt Takım Conta Seti

1

Üst Takım Conta Seti

1

Motor Pistonları

6

Motor Piston Gömlekleri

6

Emme ve Eksoz Subop Setleri

1

Kam ve Krank Milleri

1

Tüm motor filtre setleri

1

Devir daim

1

Yağ Pompası

1

Enjektör

6

Enjektör Pompası

1

Ana yatak kol yatak ve burçları

6

Şekil 4: 6 silindir motor ve revizyon parça listesi.

1.3 Motor Revizyonları

2. Sonuç

İş makinelerinde yapılan işin verimliği doğrudan dizel
motorlara ve buna bağlı olarak hidrolik pompalara bağlıdır.
Motor üzerinde yaşanan güç kayıpları, pompanın yetersiz
beslenmesine neden olacağından iş makinelerinin hareketlerinin yavaşladığı ve koparma/yükleme işlemlerinde
güç kaybı gibi istenmeyen durumlar meydana gelecektir.

İş makinelerinde planlı bakımın yeri çok önemlidir. İstenilmeyen ve vaktinden önce yapılan motor/hidrolik pompa
revizyonlarının maliyetleri oldukça yüksektir. Bu gibi durumlarla karşılaşılmaması için şantiyelerdeki makine ikmal
biriminin bakım aralıklarını takip ederek, makine bakımlarnıı
zamanı geçmeden yaptırmalıdır.

İş makinelerinde motor revizyonları genelde 20.000 saatte bir yapılır. Son yıllarda yağ numune analizleri ile bu saatler ileri ya da daha erken bir saate çekilmektedir. Ancak
iş makinelerinin çalışma yerleri ve alanlarına göre örneğin
tünel içerisinde çalışan iş makinelerinde olduğu gibi radyatör tıkanıklığına bağlı oluşan hararet nedeni ile daha erken zamanlarda motor revizyonu yapılmaktadır. Şekil 4’de
6 silindirli dizel motor ve revizyonunda değişebilecek olası
parça listesi verilmiştir.

Genel olarak yapılması gerekli bakımlar imalatçılar tarafından belirlenmiştir. Ancak iş makinesinin çalışma koşullarına göre bakımlar öne çekilerek, belirlenmiş standart
bakım aralıklarının dışına çıkılabilir, amaç iş makinelerinde
oluşabilecek arızaların önüne geçmektir. Örneğin bir iş
makinesi tünelde çalışıyor ise hidrolik yağ analizleri kontrol
edilerek, her 250 saatte yapılması gereken bakımlar daha
kısa zaman aralıklarında 150 saat yapılabilir. Yapılan tüm
bakım işlemleri ve arıza kayıtları iş makinesi dosyasında
tutulmalıdır.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YÖNETMELİK

5 Ağustos 2021 PERŞEMBE / Resmî Gazete / Sayı : 31559

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve
Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı
maddenin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “d) 5/11/2008
tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme
hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketler tarafından elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler
ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için yapı sahibine veya
işletmeciye veyahut müteahhidine,”
“Ancak 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine veyahut başvuru sahibinin kusuru sebebiyle (b) bendine
göre iptal edilen bir yetki belge grubu ile yapı ruhsatı alınmış
mevcut işler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.”
“(10) Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmeler
adına 11 inci maddeye uygun olarak alınan yetki belgesi grubu
devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından kullanılabilir.
(11) Yıkım işleri müteahhitliği için düzenlenecek yıkım
ruhsatı, sözleşme, geçici müteahhitlik ve belge numarası ve
grup tahsis/iptal işlemlerinde bu Yönetmelikte yapı müteahhitliği için belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Yapım ve yıkım
işleri belge grupları müteahhidin yetki belge numarasına ayrı
ayrı tahsis edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müdürlüklerde; yetki belge numarası verilmesi, belge
grubunun belirlenmesi, yenilenmesi ve iptaline dair işlemler
ile bu işlemlerle ilgili ilave bilgi, belge ve açıklama istenmesi, şikayet başvurularının incelenmesi yönünde kararlar alarak değerlendirmekle ve itirazen şikayet başvurularına karşı
alınan itiraz komisyonu kararlarını yerine getirmekle görevli
yeterli sayıda İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kurulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fık-
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rasının (a) bendinde yer alan “noter tasdikli” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “noter tasdikli imza sirkülerini”
ibaresi “imza beyannamesini” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “F ve F1 grubu için % 10’undan;
daha üst gruplar için % 20’sinden” ibaresi “E ve E1 grubu
için % 10’undan; daha üst gruplar için % 15’inden” olarak
değiştirilmiş, aynı fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Daha alt gruplar için ciro
şartı aranmaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan “değerlendirme dışı tutulur”
ibaresi “16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasına göre değerlendirilir” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “%25’inin” ibaresi “%10’unun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinden
sonra gelen “üstlenebilirler.” ibaresinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu değerlerin altında kalmak amacıyla tek iş niteliğindeki yapım işleri kısımlara bölünemez.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Yıkım işleri müteahhitliği
MADDE 14/A – (1) Yıkım işleri yetki belgesi grupları,
mesleki ve teknik yeterlikler esas alınarak; Y1, Y2 ve Y3 olmak üzere sınıflandırılır. Bunlarda ekonomik ve mali yeterlik
aranmaz. Yetki belgesi geçerlilik süresince yeterliğe esas
ekipman bulundurulması ve personel istihdamı zorunludur.
Mesleki ve teknik yeterliklerin değerlendirilmesinde (EK-8A)
aşağıda sayılan yeterlikler aranır:
a) Başvuru sahibinin başvuru tarihinde;
1) Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut
finansal kiralama yoluyla ya da,
2) Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla, edinilmiş
makine, teçhizat ve ekipman durumu.
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b) Personel durumu.
c) Başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde
yapmış olduğu yıkım işlerinin toplamı.
(2) Bu Yönetmeliğe göre yıkım müteahhitliği yetki belgesi
numarası verilmesi sürecinde teminat alınır. Tedavüldeki Türk
Parası, Devlet İç Borçlanma Senedi, bu senetler yerine düzenlenen belgeler ve bankalar ve katılım bankaları tarafından
verilen teminat mektupları teminat olarak kullanılabilir. Teminat
mektupları dışındaki teminatlar Müdürlükçe teslim alınmaz.
Bunların illerde defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde
mal müdürlüklerine yatırılması zorunludur. Teminat miktarı, Y1
grubu yetki belgesi için yapı sınır bedelinin hesabına esas birim
maliyetin, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarı
(alan olarak) ile çarpılması sonucu elde edilen tutarın onbinde
otuzbeşi olarak uygulanır. Y2 grubu yetki belgesi için bu tutarın 1/2’si; Y3 grubu yetki belgesi için 1/5’i alınır. Belge yenileme
aşamasında, daha önce alınan teminat bedeli ile güncellenen
teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı alınır.
(3) Yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası almak isteyen başvuru sahiplerinin, 11 inci maddede sayılan usul ve
esaslara uygun olarak, aşağıda sayılan belgeleri Müdürlüğe
sunmaları gerekir:
a) Başvuru Formu (EK-1A), Sicil Durumu Beyannamesi
(EK-5), Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (EK- 7), gerçek
veya tüzel kişi olmasına göre ticaret ve/veya sanayi odası
veya esnaf ve sanatkarlar odası kayıt belgesi veyahut Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi.
b) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak:
1) İş deneyimini gösteren belgeler.
2) Makine ve teçhizat yeterliğinin sağlandığına dair iş
makinası tescil belgeleri veya demirbaş veya amortisman
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da
yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu veyahut noter onaylı kiralama sözleşmesi ya da finansal
kiralama sözleşmesi.
3) Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali
müşavirce düzenlenen Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim
Formu (EK-4A, EK-4B).
(4) Bu sınıflandırmaya göre aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
a) Y1 Grubu:
1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 30,50
m’yi (dahil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 150.000 m2 yapı
inşaat alanını geçmesi.
2) Asgari ekipman olarak; asgari birisi 20 metre çalışma
yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere 2 adet 260 HP
paletli ekskavatör, 2 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP
mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su
sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi
(taşınabilir) bulunması.
3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi
istihdam edilmesi.

b) Y2 Grubu:
1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 17,50
m’yi (dâhil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 50.000 m2 yapı
inşaat alanını geçmesi.
2) Asgari ekipman olarak; asgari 16 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere 1 adet 260 HP paletli ekskavatör, 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP mini
ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı
arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.
3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi
istihdam edilmesi.
c) Y3 Grubu: Asgari ekipman olarak; 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.
ç) Y1 ve Y2 gruplarında asgari ekipman olarak beyan
edilecek toz bastırma sistemi ile 120 HP ve üstü güce sahip
ekskavatörlerden en az birisinin birinci fıkranın (a) bendinin
birinci alt bendine uygun olması.
d) Bu fıkrada belirtilen asgari ekipman özelliklerinden
daha üst nitelikte ekipmanlar bildirilmesi.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında yıkım yetki belgesi grubu
sahibi yapı müteahhitlerinden;
a) Y3 grubundakiler; bina yüksekliği 13,50 m ve yapı yüksekliği 17,50 m’yi geçmeyen binaların,
b) Y2 grubundakiler, bina yüksekliği 51,50 m’yi geçmeyen binaların,
c) Y1 grubundakiler, patlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan her türlü binanın,
yıkım işlerini üstlenebilirler. Y2 ve Y3 grubu müteahhitler
patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımları üstlenemezler.
(6) Yıkım işlerine dair iş deneyimi;
a) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden veya,
b) Yıkımı gerçekleştirilen işin toplam yapı inşaat alanı, işi
üstlenen gerçek veya tüzel kişi ile yıkım tarihi açıkça belirtilecek şekilde ilgili idarelerinden alınacak resmi yazı ile veyahut,
c) İşin müteahhidi ya da yapı sahibi ile yapılmış sözleşme, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir,
serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı
suretleri ile,
tevsik edilebilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kararın İl Müdürünce onaylanması ve belge grubunun
YAMBİS’te yayınlanması ile 27 nci maddenin ikinci fıkrasına
göre tebligat yapılmış sayılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde birim
maliyet sınıfları belirtilen yapım işleri herhangi bir yetki bel-
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ge grubu kullanılarak yeterlik aranmaksızın üstlenilebilir ve
bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV- A(10) grubu yapım
işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgeleri kullanılabilir. Ancak yeterlik değerlendirmesinde hesaba katılacak iş deneyim miktarı, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte belge sahibinin yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş miktarını
geçemez. 2/12/2019 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bu tür
işlerden elde edilmiş iş deneyim belgeleri ise %20 oranında
değerlendirilir. Bu fıkra hükmüne göre yapılacak hesapta sekizinci fıkra uygulanmaz.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “etüt ve projelere”
ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya yıkım işinin yıkım planına” ibareleri eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan
“yapım” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıkım” ibaresi
eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) İkinci fıkranın (a) ve (c) bentleri ile başvuru sahibinin
kusuru sonucu (b) bendine göre yetki belge numarası iptal
edilenler olumsuz sicil almış sayılır ve iptal kararından sonra
bir yıl süreyle yeniden başvuru yapamaz.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) İdaresince, EK-11’de yer alan Form ile Müdürlüğe
bildirilen yetki belgesi numarası iptal ve iptalin kaldırılması
teklifleri belge komisyonunca incelenerek on beş iş günü
içinde Yapı Müteahhitleri İl Yetki Belge Komisyonu Yetki Belge Numarası İptal Formuna (EK-10) uygun olarak karara
bağlanır. İptale dair belgelerdeki eksikliklerin İlgili idaresince
tamamlanması sağlanır. Nihai kararlar İl Müdürünce onaylanmasından sonra YAMBİS üzerinden sicil kaydı gerçekleştirilir
ve 27 nci maddeye uygun olarak müteahhide bildirilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Yıkım işi sebebiyle 20 nci maddenin birinci fıkrasının
(b) bendine veya ikinci fıkrasının (a) bendine göre belge numarası iptal edilenlerin teminatı, iptale dair idari işlemlerin ve
kararların kesinleşmesi üzerine Müdürlükçe irat kaydolunur,
diğer hallerde iade edilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı
müteahhidine sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yetki
belgesi numarası kullandırılmaz.
(2) İptalin kaldırılması işlemleri 22 nci maddenin birinci
fıkrasına göre yürütülür.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 20 nci madde kapsamında alınan kararlar hariç, yetki
belge grubu belirlenmesi süreçlerindeki işlem ve eylemlerin
hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Komisyon Kararının bildirimini
izleyen beş iş günü içerisinde öncelikle Müdürlüğe şikayet
başvurusunda bulunulabilir. Şikayet başvurusu üzerine Mü-
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dürlük tarafından alınan kararın uygun bulunmaması halinde
ise, on beş iş günü içerisinde doğrudan Bakanlık İtiraz Komisyonuna itirazen şikayette bulunulabilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Tebligatın konusu ve içeriğine dair bilgilerin YAMBİS
üzerinde kayıt altına alınarak ilgililerin erişimine açılması
suretiyle bildirim yapılması halinde, 20 nci maddenin ikinci
fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 23 üncü maddenin dördüncü
fıkrası kapsamında alınan kararlar hariç, birinci fıkra hükümleri uygulanmaksızın kaydı takip eden beş iş günü sonunda
tebligat yapılmış sayılır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına “ “bilanço”, ” ibaresinden sonra gelmek üzere “
“teminat”, “yapım”, “yıkım” ” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle,” ibaresi “31/12/2022 tarihine (bu
tarih dâhil) kadar,” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a)
bendinde yer alan “on sekiz ay süreyle” ibaresi “31/12/2021
tarihine (bu tarih dâhil) kadar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle” ibaresi “31/12/2021 tarihine (bu tarih
dâhil) kadar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“Bazı iş deneyimlerin değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Özel sektöre gerçekleştirilen ve
yapı kullanma izni alınmış işlerde 16 ncı maddenin beşinci ve
sekizinci fıkralarında tarif edilen usule göre hesaplanan tutarın yarısı, işin müteahhidi ile yapılmış noter onaylı sözleşme
ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri ile doğrulanması kaydıyla yapı yaklaşık maliyetinin en az % 80’i oranındaki kısmını
kusursuz şekilde gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler adına
iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınır. Bu fıkra hükmü
31/12/2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanır, ancak
fıkranın yürürlük tarihinden sonra yapı ruhsatı alınmış işler
için uygulanmaz.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5,
EK-7, EK-10 ve EK-11 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe; EK-1A, EK-4A, EK-4B ve EK-8A eklenmiştir.
MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin;
a) 7 nci maddesi ile ihdas edilen 14/A maddesinin beşinci fıkrası 1/6/2022 tarihinde,
b) 14/A maddesinin diğer fıkraları ile 20 nci maddesi ile
ihdas edilen EK-1A, EK-4A, EK-4B ve EK-8A 1/3/2022 tarihinde,
c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

İşbaşı İSG Konuşmaları (Toolbox Talks)

İş Kazalarının
Öncesi ve Sonrası
Onur GÜLTEKİN / İSG Uzmanı / Çevre Mühendisi

Kaza Olana Kadar Beklemeyin
Genellikle çevremizdeki tehlikeli durumlar bir arkadaşımız yaralandığı zaman dikkatimizi çeker. Tehlikeli bir şey
fark ettiğinizde, sakın görmemezlikten gelmeyin ve hayatınızla ilgili kumar oynamayın. Eğer bir arkadaşınız güvenli
olmayan bir şekilde çalışıyorsa, onu uyarın. Böylece ciddi
bir yaralanmayı önleyebilirsiniz. Diğer arkadaşlarınızın da
sizin fark etmediğiniz bir tehlikeyi size söylemelerini istemez misiniz? Eğer güvenli olmayan bir durumla karşılaşırsanız, onu düzeltmeye çalışın. Düzeltemiyorsanız, formeninize rapor edin. Kaza olduktan sonra birçok şey söylenir.
Fakat bu söylenenler yazılmazsa kolayca unutulabilir.
Kaza raporları sayesinde kazalar istatistikleredahil edilir ve
kolay kolay unutulmaz.

Kaza Soruşturması
Olan kazalardan ders çıkarmayı öğrenmeliyiz. Kaza
soruşturmaları kazaların nedenleri ortaya çıkarır ve bu sayede bizim benzer hataları tekrar etmemize engel olur. Maalesef bazıları kaza soruşturmalarının bir suçlu bulmak için
yapıldığını sanar ve soruşturmaya yardımcı olmak istemez.
Unutmayın ki her kaza aynı hatayı tekrarlamamamız için bir
derstir. Kaza soruşturması yapmanın ana sebebi de budur.

Eğer Bir Kaza Görürseniz
Kazadan önceki durumu ve kazanın nasıl olduğunu aklınızda tutun. Kendinize şu soruları sorun:1. Ben ve diğerleri kaza olduğunda neredeydik?2. Ne yapıyordum?3. Hangi
aletler ve malzemeler kullanılıyordu?4. Yaralanan kişi neredeydi ve ne iş yapıyordu?5. Olay nasıl gerçekleşti?Bu soruların cevaplarını aklınızda tutun. Kazaya şahit olan diğer
arkadaşlarınız belki sizin fark ettiğiniz şeyleri görememiştir.

Kaza Soruşturmasına Destek Olun
Size kaza ile ilgili sorular sorulduğunda, sadece gördüklerinizi anlatın. Bir arkadaşınızı korumak için bazı bilgileri saklamayın veya yanlışanlatmayın. Eğer doğru bilgiler
vermezseniz kazanın nedenlerini bulamayız ve tekrar etmesine engel olamayız. Unutmayın ki aynı kaza tekrar olursa bu sefer yaralanan siz olabilirsiniz.

Eğer Siz veya İş Arkadaşınız
Bir İş Kazası Geçirdiyseniz
Önce iligili amirinize, İş Yeri Hekiminize ve İş Sağlığı
ve Güvenliği Profesyonelinize bilgi veriniz. İşyeri Hekimi
tavsiyesi ile en yakın sağlık kuruluşuna gittiyseniz, sağlık
kuruluşunda çalışma yaparken yaralandığınızı söylemekten çekinmeyiniz. Sağlık kuruluşunda aldığınız tüm rapor,
tutanak ve ifadelerin bir kopyasını almayı unutmayınız. Bu
evrakları en kısa sürede Amirinize ve İş Sağlığı Güvenliği
Profesyonellerine ulaştırınız.
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Akrep Sokmaları
bile rahatsızlık duyma (hiperestezi), bacakları bükememe
şeklindeki kas koordinasyon bozuklukları, yürürken sarhoşmuş gibi dengesizce davranma, istem dışı hareketler,
titreme, halsizlik, nabzın hızlanması görülür.

Önlemler
Özellikle geceleri, akrep olabilecek yerlerde çıplak
ayakla dolaşılmamalı, mümkünse ayağı iyi kapatacak şeyler giyilmelidir. Akreplere çıplak elle dokunulmamalı, kamp
yaparken veya açık arazide yatarken; doğrudan zeminde
yatılmamalıdır.
Arazide çeşitli amaçlarla taş veya ağaç kütüğü vs. kaldırırken uyanık ve dikkatli olmak; taşı kendine doğru çevirmek (karşıya doğru değil!) gerekir.
İlkyardım ve Tedavi: İlk olarak soğuk (buz vs.) uygulama yapılmalıdır. Hasta hiç vakit kaybedilmeden hemen
hastaneye sevk edilmelidir. Yara temiz tutulmalıdır. Sokulan yeri bıçak vs. ile yarmak, kesmek, emmek, çeşitli merhemler sürmek gibi yöntemlere başvurulmamalı veya geleneksel yöntemler “kocakarı ilaçları vs.” kullanılmamalıdır.
Semptomların etkisini azaltmak için alkol kullanılmamalıdır.

Akrepler (Scorpıons)
Yaşam alanı olarak nemli olan taş duvarların kovuklarını,
bodrumları, çatıları, ahşap binaları, depo ve moloz yığınlarının aralarını tercih ederler. İnsanların yaşam alanlarına ise
yiyecek bulmak ve yuvalanmak için gelirler.

Yoğun olarak görüldüğü bölgeler, Akdeniz, Ege, İç
Anadolu, Doğu Anadolu ve Trakya’dır. Zehrinin etkisi 24
saat kadar sürer.
Evlere yakın alanlarda yaşama eğiliminde olup, sokmasında, kusma, sancı ve yüksek ateş görülür.

Gündüzleri ise güneş ışığından uzak, serin ve nemli bölümlerde kalırlar. Bahar aylarında yağmurların artması ve
yuvalarının suyla dolması, onların evlerin içlerine yerleşmesinde en büyük etkiye sahiptir.Ultraviyole ışık altında, tüm
akrepler yeşil renkte parlarlar dolayısıyla akreplerin bulunduğu yerlerde gece yürürken, taşınabilir bu tür bir lamba
faydalı olacaktır.

Akrep Sokmaları (Scorpıonızm) ve Önlemler:
Bütün akrepler, nörotik yani merkezi sinir sistemini etkileyen bir zehre sahiptir. Sokulan yerde yarım saat kadar
süren şiddetli ağrı ve yanma hissi uyandıran bir etki oluşur.
Genellikle gözle görülebilen bir iğne izi mevcuttur. Genellikle ilk yarım saatten 12 saate kadar olan bir zaman zarfında oluşurlar. Bu süre zarfında zehrin etkisi giderek artar.
Ağrı, belirli bir bölgede olabileceği gibi, karındaki kramplar
şeklinde de görülebilir. Yanma hissi genellikle el, ayak, yüz,
baş ve kafa derisinde iğnelenme ve karıncalanma (Parestezi) şeklindedir. Üşüme hissi, deride aşırı duyarlılık, sesten
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Arı Sokmaları
ARILAR iğneleri ile insanları sokabilen zar kanatlı böceklerdir.
Ülkemizde en çok bal arısı olarak bilinen Apis mellifera
ve yaban arısı ya da sarı arı olarak bilinen Vespula vulgaris
türleri vardır. Bir kişiyi arı soktuğunda sadece soktuğu yerde geçici hafif ağrı, yanma, kaşıntı ve kızarıklıkla beraber
ufak bir şişlik olabilir. Bu normal bir reaksiyondur ve genellikle tedavisiz iyileşir.
Bazı kişilerde ise arının soktuğu yerdeki şişlik giderek
büyüyebilir. Çok az kişide ise soktuğu yerden uzaktaki vücut bölgelerinde belirtiler hemen (30 dakika içinde) ortaya
çıkar.
Bu durumda “alerjik şok” tablosu dediğimiz nefes darlığı, hırıltılı solunum, çarpıntı, bayılma, karın ağrısı bulantı ve
kusma, ishal, tüm vücutta kaşınma ve kızarıklıklar, yüzde ve
dilde, deride şişlikler ortaya çıkabilir.
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Bazı riskli kişilerde arı alerjisi belirtileri daha ağır seyredebilir. Bunlar; yaşlı bireyler, kalp hastalığı ve hipertansiyonu olan hastalar, bazı tansiyon ve kalp ilaçlarını kullananlar,
hastalarıdır. Arı alerjisine bağlı ölüm olayları genellikle 50
yaşın üstündeki erkeklerde daha fazladır.

İlkyardım ve Tedavi
• Yara yerinin sabunlu suyla temizlenmesi,
• Derinin üzerinden görülüyorsa arının iğnesi çıkarılır,
İğnenin çok derinde olması durumunda cımbızla çekebilirsiniz.
• Soğuk uygulama yapılır, eğer ağızdan sokmuşsa ve
solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi sağlanır,
• Nefes darlığı, bulantı ve güçsüzlük gibi durumlarda
da mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekiyor.
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Sarı Kız Örümceği
Aşağıda yer alan resimlerde olduğu gibi..
Doğal avcısı: Kümes Hayvanlarıdır.
Önlem: Ev/Koğuş/yatakhane içi böcekleri azaltmak (
Sineklik, Düzenli ilaçlama, tavuk besleme), Özellikle geceleri, olabilecek yerlerde çıplak ayakla dolaşılmamalı, mümkünse ayağı iyi kapatacak şeyler giyilmelidir. Örümceklere
çıplak elle dokunulmamalı, kamp yaparken veya açık arazide yatarken; doğrudan zeminde yatılmamalıdır. Arazide
çeşitli amaçlarla taş veya ağaç kütüğü vs. kaldırırken uyanık ve dikkatli olmak; taşı kendine doğru çevirmek (karşıya
doğru değil!) gerekir.

Camel Spider’ / ‘Sarı Ömer’ / ‘Sarı kız’ Örümceği/ Böğü
Anadolu’nun hemen her bölgesinde yaşarlar. Sıcak iklimlerde sıklıkla gece ortaya çıksalar da diurnaldirler (gündüz
de hareketli olan). Gece avlanıp; gündüz toprak yarıkları,
taş, kereste ve odun diplerinde geçirirler. İnsanların yaşam
alanlarına ise yiyecek bulmak ve yuvalanmak için gelirler.
Bir insan eli kadar boydadır.
Böcek, kemirgen, kertenkele, yılan, hatta akrep gibi
canlıların etinden beslenir. Öncelikle dişleriyle deriyi uyuşturup deldikten sonra, içeriye eti sıvılaştıran bir sıvı enjekte
eder. Daha sonra et kıvamına gelince yer. Çok hızlı(53cm/
sn) ve kuvvetli zıplama yeteneğindedir. Saldırgan olmalarına rağmen zehir bezine sahip olmadıklarından dolayı
zehirli değildirler. İnsana saldırmaya pek cesaret edemez
ama bir kez soktuğunda, eğer tedavisi yapılmaz ise ısırdığı
bölgedeki et erimeye başlar. (Nekrotizan Fasiitis)
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Nekrotizan fasiitis tedavisinde ana esas agresiv cerrahi
kazımadır. Buradaki ana hedef infekte doku kalmayıncaya
kadar bu debridmanları yenilemektir. Burada ilk cerrahi girişimin önemi büyüktür şayet infeksiyon kontrol altına alınmak isteniyorsa debridman konusunda ekonomik davranmamak gerekir. İnfeksiyon kontrolü için geniş spektrumlu
antibiyotikler önerilmektedir.

Kolay İhracat Platformu İle Firmalar
Potansiyel Müşterilerine Ücretsiz ve
Aracısız Olarak Ulaşacak
Ticaret bakanlığı, daha önce devreye alınan kolay ihracat platformu’nu
ek modüllerle zenginleştirdi.
Kaynak: https://www.moment-expo.com/tr/dergiler/155/bilgi-hatti/
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kamuoyuna tanıtılan Kolay İhracat Platformu, yeni ek modüllerle zenginleştirilerek
daha zengin bir içeriğe kavuştu. Kolay İhracat Platformu
2.0 olarak adlandırılan platformda, firmalar potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaşabilecek; ihracat
hedefi olan KOBİ’ler, kooperatifler ve girişimciler ihtiyaç
duydukları her bilgiyi tek bir platformdan, en güncel haliyle
elde edebilecek. Dijital çağın sağladığı büyük çaplı verileri
makine öğrenmesi algoritmalarıyla işleyerek Türkiye’nin ihracat vizyonuna önemli bir katkı sunması beklenen Kolay
İhracat Platformu ilk olarak 28 Ağustos 2020’de hizmet vermeye başlamıştı. Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı verilere
göre platform bugüne kadar 107 binin üzerinde anonim
ve 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşarak ihracatçının bir numaralı bilgi kaynağı haline gelmiş durumda. Yine, geçtiğimiz
Ağustos ayından bugüne, Kolay İhracat Platformu’nun
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modüllerinden biri olan Akıllı İhracat Robotu tarafından 22
binden fazla sorguyla ihracatçılara büyük veriye dayanan
kullanıcıya özgü pazar önerileri sunuldu.

Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı En Üst
Düzeye Çıkıyor
Platform, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapay
zekâ alanında en iyi uygulamalardan biri olarak gösterilirken, küresel anlamda kamu kaynaklı en gelişmiş ihracat destek platformu olma özelliğini de taşıyor. Ticaret
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ihracatçılara sunulabilecek en güçlü desteği sağlayarak girişimcilerin önünü
açmak için çalışmaya devam edileceği vurgulanırken, bu
doğrultuda gerek teknolojik altyapısı gerekse kullanıcı dostu içerikleriyle Kolay İhracat Platformu’nu çok daha öteye
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taşıyan yeni modüller oluşturulmaya da devam ediliyor.
Örneğin, Kolay İhracat Platformu’na eklenen yeni modüllerle sunulan danışmanlık hizmetinin kapsamı ve değeri de
en üst düzeye çıkartılıyor. Ticaret Bakanlığı, Kolay İhracat
Platformu 2.0 ile içerik bakımından adeta yeni bir platform
daha ortaya koyulduğunun altını çizerken, platforma yeni
eklenen modüllerin başında, makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak hedef pazar tavsiyesi sunmanın yanı sıra
ürün çeşitlendirmesi için de öneriler sunan “Alternatif Ürün
Robotu” geliyor. Modül, ihracatçılara sadece pazar tavsiyesi vermekle kalmıyor; doğrudan iletişim kurabilecekleri
18 milyon alıcı bilgisini de ihracatçılara sunuyor.

16 Farklı Veri Tabanıyla Her Zaman Güncel
Diğer yandan, Ticaret Bakanlığı, platformun her zaman
güncel kalmasının önemine değinerek, mevcut entegrasyonlara yenilerini eklemeye de devam ediyor. Platform halen, 16 farklı veri tabanından beslenen bir altyapıya sahip
bulunuyor. Platformda bir araya getirilen farklı içerik ve yapıdaki birçok veriyle, ihracatçılara bütüncül bir danışmanlık
hizmeti verilirken, “Birliktelik Kuralları Analizi” yöntemiyle
firmaların cirolarını önemli miktarda arttırmaları hedefleniyor. Platform, “Birliktelik Kuralları Analizi”ni ihracatçılara ürün çeşitlendirmesi yaparken destek olmak amacıyla
kullanırken, Ticaret Bakanlığı’nın sahip olduğu firma bazlı
milyonlarca satır veriyi işliyor ve firmaların birlikte ihraç ettiği ya da edebileceği ve karşı taraftaki firmaların da birlikte ithal ettiği ürünleri çözümlüyor. Bu analiz için dünyada
en çok kullanılan algoritmalardan yararlanarak istatistiksel
olarak anlamlı ilişkileri yakalayan platform, bu sayede, bir
anlamda ticaretin şifrelerini de çözüyor ve kapsamlı analizler neticesinde hangi ürünlerin ticarette birlikte hareket
ettiğini belirliyor; 6’lı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’na
(GTİP) göre firmalara ürün özelinde “birlikte ihraç edilebilecek ürünleri” öneriyor.

Firmalar Potansiyel Müşterilerine Ücretsiz
ve Aracısız Ulaşacak
Platformun ilk açıldığı 2020 yılı Ağustos ayından bugüne firmalarca en çok talep edilen bilgilerden biri de alıcı bilgileriydi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’nın Kolay İhracat
Platformu’na getirdiği yeniliklerden bir diğeri de firmaların
potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaşabilecek olmaları. Platform, bu yeni modül ile ihracatçılara
kendileri için en uygun alıcıları gösterebiliyor; ihracatçıların beyannamelerinden gelen verilerin işlenmesiyle seçilen
ürün ve ülkedeki alıcı bilgileri ihracatçılarla paylaşılıyor.
Böylece, ihracat yapma potansiyelleri en yüksek olan firmalarla eşleşme ve iletişime geçme imkânı sağlanabiliyor;
firmaların emeklerinin karşılığını alma şansları artıyor. Platformda halen, kurumsal kullanıcıların erişebileceği toplam
18 milyon alıcı bilgisi bulunurken, söz konusu 18 milyon
firma bilgisi, 190’ın üzerinde ülke ve 5 bin üzerinde 6’lı
GTİP bazında ürünü kapsıyor. Platformda yer alan verilerin
geçerliliği ise belirli aralıklarla teyit ediliyor. Bu sayede, faaliyetini durdurmuş firmalar düzenli bir şekilde temizleniyor
ve platformdaki “Sana En Uygun” başlıklı kartlar, her zaman belirlenen en iyi alternatifleri kapsıyor.

Geniş Bir İçerikte Eğitim Videoları da
Platforma Eklendi
Yenilenen Kolay İhracat Platformu 2.0, çok geniş bir
“Sertifikalı Eğitim Modülü”nü de bünyesinde barındırıyor.
Modül içerisinde, farklı ihracat olgunluğuna sahip firmalar
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için sosyal medya yönetiminden kişisel marka yaratmaya,
dijital pazarlama stratejisinden gümrüklerdeki dijital uygulamalara kadar 100’ün üzerinde eğitim videosu bulunuyor.
İhracata dair hiçbir bilgisi olmayan bireylerin bile ihracat
yapmasını sağlayacak olan “Adım Adım İhracat Rehberi”
ise firmaların yabancı dil engelini aşmalarına yardımcı olmak ve yazışma usullerinde profesyonellik kazanmalarını
sağlamak üzere hazırlanan İngilizce yazışma şablonlarını
bünyesinde barındırıyor.

Yurt Dışındaki Firmalar İle Kolay İletişim
Yenilenen platformda ayrıca ilk fazda da yer alan “İhracat Kokpiti Modülü”, yeni özellikleriyle birlikte tamamen
firmaların ileriye yönelik yol haritası çizmelerine olanak sağlayan bir yapıya bürünüyor. Bu kapsamda platform, firmaya özel danışmanlık ilkesi doğrultusunda firmaların ihracat
ve devlet desteği bilgilerini dikkate alarak bir profilleme
gerçekleştiriyor ve bu profillemeye göre firmaları kendileri
için en uygun devlet desteklerine yönlendirebiliyor. Dolayısıyla platform, ihracatçılara yalnızca alıcı firma bilgilerini
sunmakla kalmıyor; aynı zamanda yurt dışındaki potansiyel
alıcıların da Türk firmalarına kolayca ulaşmasını mümkün
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kılıyor. Bu amaçla, “AskTurkiye” internet sitesi de platforma
entegre edilmiş. Bu yenilikle, sekiz farklı dilde hizmet veren
bir yapıya sahip olan Kolay İhracat Platformu’nda firmalar
“İhracat Kokpiti Modülü” üzerinden profil oluşturduklarında, “AskTürkiye” üzerinde kendileri için hazırlanan modern sayfalarda firma ve ürünlerine yönelik tanıtım yapma
imkânına da sahip oluyor.

Yurt Dışındaki 70 Binden Fazla İhale Bilgisi
De Platforma Ekleniyor
Diğer yandan, platforma yurt dışındaki 70 binden fazla ihaleye ilişkin bilginin de eklendiğini söylemeliyiz. Artık
uluslararası ihalelere platform üzerinden ulaşılabilecekken,
gümrük vergileri alanına ürün kotalarının da eklenmesiyle
bu alan daha da zenginleşecek. Yine, başta çeşitli hizmet
sektörleri için olmak üzere altı yeni sektör sayfası daha
platforma eklenecek ve platformun danışmanlık sunduğu
firma sayısını da arttırılacak. Platforma son olarak, yapay
zekâ temelli yeni bir dijital bir danışman da eklenmiş ve bu
dijital asistan, kullanıcıların platformu çok daha kolay ve etkin kullanabilmeleri için 7 gün 24 saat soruları yanıtlamaya
devam edecek.
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COVID
Aşıları

COVID
Merak Edilenler!
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COVID aşısı olmak pandeminin kontrol
altına alınmasında niçin önemlidir?
COVID pandemisini kontrol altına alabilmenin
tek yolu hastalığın bulaşmasını azaltmaktır. Dünyada
ilk kez görülen bir hastalık söz konusu olduğundan
COVID etkeni olan SARS-CoV-2 hızla yayılmaktadır.
Hastalığı geçirenler hastalığa karşı bağışık hale gelmekte; yani -genellikle- tekrar hastalanmamaktadır.
Aşılar geliştirilinceye kadar hastalığa karşı bağışık
hale gelmenin tek yolu hastalığı geçirmek iken aşıların
geliştirilmesiyle birlikte bağışık hale gelmek aşılarla
mümkün olabilmektedir.
Bulaşıcı hastalıklar için bir toplumda hastalığa karşı bağışıklık kazanmış bireylerin sayısı belirli bir oranın
üzerinde olursa o hastalığının etkeninin toplumda yayılması belirgin şekilde azalır. Pandeminin başından itibaren sıklıkla kullanılan “sürü bağışıklığı-herdimmunity”
ifadesi, toplum bağışıklığını ifade etmektedir. Her bulaşıcı hastalık için hastalığın yayılımını durdurabilmek
amacıyla gereken toplum bağışıklığı oranı değişmektedir. Hastalık etkeninin bulaşma hızına ve aşıların etkinlik
oranlarına göre değişmekle birlikte Türkiye’de yaklaşık
60-70 milyon kişinin aşı olması gerekmektedir.
Kısaca özetlemek gerekirse, salgının yayılımını
durdurmak için ulaşılması gereken toplum bağışıklığı
oranına sadece aşılanma yoluyla güvenli bir şekilde
ulaşılabilir.

Kaç tür COVID aşısı vardır?
COVID hastalığı için beş tür aşı geliştirilmiştir. Bu aşıların dördü bilinen yöntemlerle geliştirilirken mRNA aşıları yeni bir teknoloji ile geliştirilmiştir.

İnaktif aşılar; hastalığa neden olmayan ancak
bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılardır. Ülkemizde uygulanmakta
olan Sinovac’ınCoronaVac aşısı ve her yıl uygulanan grip (influenza) aşıları inaktif aşılardır.

Canlı atenüe aşılar; hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan zayıflatılmış virüs içeren aşılardır. Kızamık, kabakulak, suçiçeği aşıları da canlı attenüe virüs
aşılarıdır.

Protein subunit aşıları; virüsünyapısını taklit eden protein parçalarını kullanan protein
bazlı aşılardır.

COVID aşıları gerçekten etkili midir?
Aşılar, hastalığa yol açan etkenlerden (virüs veya
bakteri) hazırlanır. Bağışıklık sistemimiz, aşılar aracılığıyla bu etkenlere karşı hızlı ve etkili bir şekilde
müdahale etmeyi öğrenir ve hastalık etkeni ile karşılaştığında gerekli reaksiyonları vererek bizi korur.
Aşıların geliştirilmesiyle birlikte daha önceki yüzyıllarda görülen öldürücü bulaşıcı hastalıkların sıklığı çok
azalmıştır. Günümüzde aşı ile önlenebilen hastalıklardan ölüm sayıları %90’ın üzerinde azalmıştır. Dünyada her yıl 5 yaş altı 2.5 milyon çocuğun ölümü, aşılar
sayesinde önlenebilmektedir. Çiçek Hastalığı, yaygın
aşılama sonucunda 1977 yılında dünyadan yok edilmiştir. Çocuk felci hastalığı da %99 oranında azalmış
olup önümüzdeki yıllarda yok edilebilecektir. Kızamık,
kabakulak, su çiçeği gibi çocukluk hastalıklarının yanısıra tetanoz, kuduz gibi hastalıkların görülme sıklığı
da aşılama sayesinde belirgin azalmıştır.
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin olarak aşılar sayesinde
elde edilen başarılar, COVID-19 için de umut vericidir. COVID-19 aşılarının da güvenli ve etkili olduğu
çalışmalarla gösterilmiştir. COVID aşılarının etkinlikleri
%50-95 arasında değişmektedir.

Viral vektör aşıları; SARS-CoV-2 virüsünün
RNA parçacıklarını taşıyan hastalık yapıcı
etkisi olmayan virüslerin kullanıldığı aşılardır.

m-RNA aşıları; protein üretmek için genetik
olarak tasarlanmış RNA parçacıklarını kullanan yeni teknoloji ürünü aşılarıdır.

Ocak ayı (2021 yılı) itibariyle
dünyada acil kullanım onayı ve
ruhsat almış 10 aşı, faz 3 aşamasında
20 aşı, faz 2 aşamasında 24 aşı, faz 1
aşamasında 38 aşı bulunmaktadır.
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COVID aşıları, nasıl bu kadar
hızlı hazırlanabildi?
COVID Hastalığının etkeni olan
SARS-CoV-2 virüsünün genom yapısı
yani genetik materyalinin tamamı, hastalık dünyaya duyurulduktan sadece 10
gün sonra, 10 Ocak 2020 tarihinde ortaya konmuş ve tüm dünyanın görebileceği
bir şekilde açıklanmıştır.

COVID aşıları için sözü edilen faz 1, 2, 3
neyi ifade etmektedir?
Aşılar ve ilaçlar geliştirilirken belirli aşamalardan geçilir; gönüllüler üzerinde çalışmalar yapılır. Faz 1’de 2080 arasında gönüllüde "güvenlilik" verisi araştırılır.
Faz 2’de 100-300 gönüllüde “etkinlik ve güvenlilik”
araştırılır.
Faz 3’te, birinci ve ikinci aşamayı geçmiş aşılar,
1000-3000 gönüllünün dahil edilmesiyle yapılır. Faz 3
çalışmaları genellikle plasebo kontrollü olarak, çok merkezli, çok uluslu, randomize ve çift kör olarak planlanır.
“Çift kör”den kastedilen araştırmacının da gönüllünün
de aşı mı plasebo mu uygulandığını bilmemesi anlamına gelmektedir. Faz 3 çalışmaların amacı, etkinliğin
kanıtlanması ve yan etkilerin izlenmesidir.
Faz 3 aşaması tanımlanan aşılar ruhsat alır ve yaygın uygulanmaya başlar. Bu yaygın kullanım sırasında
elde edilen veriler faz 4 verileri olarak değerlendirilir.

Koronavirüs ailesine ilişkin çalışmalar
daha önceden de yürütülmekte olduğundan virüsün üretilebileceği hücre kültürü
modelleri kullanılmakta idi ve virüsü laboratuvarda hızla üretmek mümkün olmuştur. Virüs, hücre kültüründe üretilebildiği
için inaktif aşılar da hızlıca üretilmiştir. Birinci SARS virüsünün ACE-2 reseptörlerine bağlandığının
bilinmesi ve SARS-CoV-2’nin de bu reseptöre bağlandığının kanıtlanmasıyla, virüsün hücre içine girişini sağlayan
S (Spike) proteinin önemi anlaşılmış ve genetik dizilim de
bilindiğinden S proteini hedef alan mRNA aşıları geliştirilmeye başlanmıştır. Hayvan deneylerine geçildiği aşamada
daha önce edinilen bilgilerle hazırlanmış olan hayvan modellerinde çalışmalar hızla yapılabilmiştir.
İnaktif aşı teknolojisi özellikle grip aşısı nedeniyle bilinmekteydi, viral vektör aşı çalışmaları da, başka hastalıklar
için, pandemiden önce başlamıştır. RNA teknolojisi ile aşı
geliştirme çalışmaları da 2008 yılında beri sürmektedir. Bu
hızlı gelişmelerden sonra Moderna aşısının faz 1 çalışmalarına Mart sonunda başlanmıştır. Ekonomik olarak sürecin
ülkelerin desteğiyle ilerlemesi, bürokratik süreçlerin hızlandırılması aşıların görülmemiş bir hızla klinik kullanıma girmesini sağlamıştır.

Acil kullanım onayı veya ruhsat alan aşılar;
Pfizer/BionTech (ABD-Almanya-mRNA aşısı),
Moderna (ABD-mRNA aşısı),
Oxford AstraZeneca (Birleşik Krallık-Viral vektör aşısı),
Gameleya-Sputnik V (Rusya-Viral vektör aşısı),
SinoPharm (Çin-İnaktif aşı),
SinopharmWuhan(Çin-İnaktif aşı),
Cansino (Çin-Viral vektör aşısı),
SinoVac (Çin),
BharatBitech (Hindistan-İnaktif aşı),
VectorInstitute (Rusya-Protein subunit aşısı)
olarak sıralanabilir.
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Türkiye’de hangi COVID aşıları
bulunmaktadır? Etkinlikleri
nasıldır?
Türkiye’de Pfizer/BionTech firmasının
BNT161b2 adlı aşısının ve Sinovac firmasının
CoronaVac aşısının faz 3 çalışmaları yürütülmüştür. Ülkemizde şu anda Sinovac firmasının
CoronaVac aşısı uygulanmaktadır. Aşının etkinliği Brezilya’da yürütülen çalışmalar sonucunda
%78 olarak açıklanmıştır. Türkiye’de yürütülen
faz 3 çalışmanın ara sonuçları da %91 olarak
açıklanmıştır.

Aşılar güvenli midir?
COVID aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler
sıklıkla hafiftir.

Yan Etkileri
Yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı,
kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik
gibi yakınmalar en sık bildirilen istenmeyen etkilerdi. Nadir
de olsa alerjik reaksiyonlar görülebilmektedir.

Aşıların uzun süre sonra ortaya çıkacak
istenmeyen etkileri var mıdır?

Yeni aşılardaki mRNA teknolojisi genlerde
değişikliğe yol açar mı?
Aşı ile virüsün S proteini sentezletmek için verilen
mRNA molekülü, vücutta çok hızlı bir şekilde parçalanır
yani aşı olan kişinin genetik yapısına yerleşemez.

Aşıya ilişkin yan etki olduğunda nasıl bir yol
izlemek gerekir?
Aşılara bağlı yan etkiler çoğunlukla hafiftir ve yakınmalar, ağrı kesici/ateş düşürücülerle düzelmektedir. Ancak
alerji gibi bir durum olduğunda veya rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması
ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi
gerekmektedir.

Hayır, aşıların uzun dönemde ortaya çıkması beklenen
yan etkileri yoktur.
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Tarih Sayfası

Amasya Tamimi
Derleyen: Mustafa SİLPAĞAR / Mak.Yük.Müh.
Tarih yazımızın bu makalesinde bu sene 102. Yılını kutladığımız Amasya Tamimi (Genelgesi) olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına giden sürecin resmi olarak
düzenlenen ilk evrakının hikâyesini derleyeceğim. Amasya
Osmanlı tarihinde önemi yüksek olan bir ilimizdir. Padişahların
devlet idaresine alıştırılması için döneminin önemli sancaklarında (bu günün birkaç vilayetini kapsamaktadırlar) dönemin
sancak beyi olan Paşa’ların yanında eğitilmelerinin sağlandığı
bir devlet geleneği vardır. Şehzadelerin yetiştirildiği dönemin
en önemli sancaklarından ikisi Manisa ve Amasya’dır. Bu gün
Amasya şehzadeler şehri olarak bilinmektedir.
Mondros
anlaşmasının
imzalanmasından
sonra
Anadolu’nun işgal kuvvetlerince paylaşılmaya başlanması,
İzmir’in Yunan kuvvetlerince işgali yurtta büyük üzüntü yaratmıştır. Vatanın müdafaası için çeşitli şehirlerde kurulan Müdafai
Hukuk Cemiyetlerin faaliyetleri neticesinde oluşan vatanı kurtarma iradesinin ilk beyanı olarak Amasya Tamimi kabul edilir.
Bir biri ile irtibatı olmayan Müdafai Hukuk Cemiyetlerinin işgali
protesto etmeleri için Havza tamimi yayınlanmıştı. Bu tamimin
yayınlanmasından sonra İngiliz işgal kuvvetleri Komutanlığı İstanbul hükümetine baskıda bulunarak Mustafa Kemal’in
vazifesinin sonlandırılarak İstanbul’a dönmesini talep ederler.
Havza’daki durumu emniyetli görmeyen Mustafa Kemal ve arkadaşları 12 Haziran 1919 da Amasya’ya geçerler.

Burada Amasya ahalisi tarafından Cülus tepe olarak
adlandırılan mevkide karşılanırlar. Karşılayanlar arasında
bulunan Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi “ Beldemize hoş geldiniz Paşa, Bütün Amasya emrinize amadedir,
Gazamız mübarek olsun” der. Atatürk karşılama sonrasında
bu anı yaverliğini yapmakta olan Hüsrev Gerede’ye İstiklal
savaşının ilk fetvası olarak gördüğünü söyler. Aynı günün
gecesi ise Saraydüzü kışlasına ziyaretine Sultan Bayezid
Camii vaizi Abdurrahman Kamil Efendi geldi.
Abdurrahman Kâmil Efendi o geceki ziyaretini şöyle
anlatıyor; "...o gece, yani perşembeyi cumaya bağlayan
gece Mustafa Kemal Paşa'yı karanlık odada" ziyaret ettim.
Konuşmalar bittikten sonra müsaade istedim. Yarınki Cuma
günü vaaz edeceğimi onun için erken gitmem gerektiğini
söyledim. Paşa ayağa kalkarak elimi öptükten sonra
(-Baba yanınıza adam katayım mı? Karanlıktır) dedi.
(Gözlerimin ışığı beni götürür) diye cevapladım. Paşa
tekrar elimi öperek
(-Baba bu işte muvaffak olmakta var, olmamakta var.
İnşallah olacağız. Eğer olamazsak bizi asarlar, kelle gider
ne dersin?) dedi.
Bende (-Hey oğul sen ki genç yaşında başını vatan ve
millet uğruna feda etmişsin koy benim bu ihtiyar kellede senin uğruna feda olsun.) dedim. Tekrar elimi öperek, yanıma
Komiser Osman Efendi'yi katarak uğurladı.

Hacı Hafız Tevfik Efendi
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Sabah Kalktım camiye gitmek üzere hazırlanırken,
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Abdurrahman Kamil Efendi ve Mustafa Kemal

kapı çalındı, açtım. Komiser Osman Efendi ile karşılaştım.
Osman Efendi resmi bir selam verdikten sonra elimi öptü
ve bir kâğıt uzattı. (Paşa Hazretleri gönderdi bunu) dedi.
Bende kâğıdı aldım, öptüm ve başımın üzerine götürerek
baş üstüne dedim. O günkü vaaz konum zekât-fıtre hakkında idi. Paşa'dan gelen pusula üzerine vaaz konumu değiştirmek gerekti. Kısa bir zamanda ne hazırlanır? Vatanın
kurtulması değil mi o kadar dedim. Camiye gittim. Cami
kalabalık, halk abdest alıyor, namaza hazırlanıyordu. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları da dolaşıyordu. Bu sırada
ezan okundu namazı kıldıktan sonra nasihata başladım.
Namaz bittikten sonra şüheda ruhuna ithaf edilmek üzere
bir mevlid-i şerif okutuldu.
O gün Amasya kasabası mahşeri bir kalabalık arz ediyordu. Bütün kaza halkı bu muazzam toplantıya iştirak ve
vatanî hizmetlerdeki vazifeleri paylaşmak için can atarak
gelmiş bulunuyorlardı. Mevlit-i şerif kıraatından sonra,
cemaat-i islâmiye tam bir iman varlığı ile ellerini semaya
doğru kaldırarak içten gelen samimi duadan sonra cami-i
şeriften çıkarak, cami-i şerif haricindeki geniş sahayı bir
anda doldurmuş bulunuyordu.
Cemaatin kalabalığı tahminen otuz binden fazla bundan eksik değildi. Sultan Bayezid Camiinin bahçe kapısı üzerine çıkan
"Mustafa Kemal Paşa, hitabesine başlayıp,
Türk Milletinin karşılaştığı durumun kötülüğünü birer birer izah etti. Hiddet-i millîye ile bu
geçirilen felâketin ancak refah yolunu aşabilecek geleceğine kâni olduğunu söylemekle
nutkuna son verdikten sonra, konuşma hakkını Abdurrahman Kâmil Efendi Hazretlerine
verdi. Ve üstad-ı muhterem söze başlayarak
dedi ki: "Muhterem Evlâtlarım! Paşa Hazretlerinin açıkça izahatta bulundukları Türk
Milletinin, Türk Hâkimiyetinin artık hikmet-i
mevcudiyeti kalmadığı tahakkuk edince ve
milletimizin mukadderat-ı endişeli bir duruma
düşünce artık bu devletin mevcudiyetine hür-

met etmek bence doğru bir yol değildir. Mademki milletimizin şerefi, haysiyeti, hürriyeti, istiklâli tehlikeye düşmüştür,
artık başımızdaki bu hükümetten bir iyilik ummak bence
abestir. Şu andan itibaren padişah olsun, isim ve ünvanı ne
olursa olsun hiçbir şahsın ve makamın hikmet-i mevcudiyeti kalmamıştır. Yeğane çare-i halas halkımızın doğrudan
doğruya hâkimiyetini eline alması ve iradesini kullanmasıdır. Binaenaleyh işte size "Hazret-i Ömer gibi bir Başbuğ"
diye Mustafa Kemal Paşa'yı gösteriyor ve kendileri de
Paşa'ya yönelerek: Muhterem Paşa Hazretleri; Şu görmüş
olduğunuz Türk Evlatlarının heyet-i umumiye si başta ben
olmak şartıyla şu andan itibaren size biat etmiş bulunmaktayız. Vatan ve Milletimizin refah yolunu buluncaya kadar
sizlerle el birliği yapacaklarına söz veriyoruz." diye hitabelerine son veriyor. Ve bu suretle millî mücadelenin ilk temel
taşı burada atılıyordu. Bu manevi iklim altında Mustafa Kemal nezaretinde Saraydüzü Kışlasında Amasya Tamiminin
görüşülmesine başlanıldı.
20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ve Hamidiye Kahramanı olarak tanınan eski Bahriye Nâzırı Hüseyin Rauf
Bey, 3.Kolordu Komutanı Refet Bey, Kurmay Yarbay Arif
Bey, İzmit Eski Sancak Beyi İbrahim Süreyya Bey, Yüzbaşı Osman Nuri, Tufan Bey, Yedek Teğmen Recep Zühtü,
Efganlı, Teğmen Abdurrahman, Maliye Müfettişi Arif Bey,
Erzurum 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa,
Yıldırım Kıt’atı Müfettişi Mersinli Cemal Paşa, Edirne’de 1.
Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey’inde telgraf vasıtası ile
katıldıkları görüşmeler 21 Haziran günü başladı.
22 Haziran sabahına kadar devam eden görüşmelerden çok önemli kararlar ortaya çıktı. O gün, bütün dünyaya
vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklâlinin yüksek sesle
duyurulduğu bir gün oldu.
“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

Saraydüzü Kışlası
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İşte bu cümle, alınan bütün kararların özeti ve bağımsızlığa giden yolun başıdır. . Amasya genelgesi 22 Haziran
1919 da aşağıda metnin altında imzaları bulunan ve İstiklal
harbinin mümtaz şahsiyetlerince ilan edilmiştir.
Tamim
1. Vatanın tamamiyeti, milletin istiklâli tehlikededir.
Hükümet-i merkeziyemiz itilâf devletlerinin tesir ve murakabesi altında mahsur bulunduğundan deruhte ettiği mesuliyetin icâbâtını ifa edememektedir. Bu hal milletimizi
ma’dum tanıttırıyor. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve
kararı kurtaracaktır. Milletin hal ve vaziyetini der-pîş etmek
ve sadâ-yı hukukunu cihana işittirmek için her türlü tesir ve
murâkabeden âzâde bir heyet-i milliyenin vücudu elzemdir. Bunun için bi’l-mühabere her taraftan vaki olan teklif
ve arzu-yı millî üzerine Anadolu’nun bi’l-vücuh en emin
mahalli olan Sivas’ta millî bir kongrenin serian in’ikadı takarrür etmiştir. Bunun için tekmil Vilâyât-ı Osmaniye’nin
her livasından ve fırka ihtilafatı nazarı dikkate alınmaksızın
muktedir ve milletin itimadına mazhar üç kadar zatın sürat-i
mümküne ile yetişmek üzere hemen yola çıkarılması icap
etmektedir. Her ihtimale karşı bunun bir sırr-ı millî halinde
tutularak dağdağaya mahal verilmemesi ve lüzum görülen
mahallerde seyahatin mütenekkiren icrası lâzımdır.

renin Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinden müntehap azalar zaten Erzurum’a müteveccihen
yola çıkarılmışlardı. O vakte kadar vilâyât-ı sairemizin
murahhasları da Sivas’a vasıl olabileceklerinden Erzurum
Kongresi’nin azası da tensib edeceği zamanda ictima-ı
umumiye dahil olmak üzere Sivas’a hareket edecektir.
3. İşbu mevada göre murahhasların Müdafaa-ı Hukuk-i
Milliye Cemiyetleri ve belediye riyasetleri ve suver-i saire ile intihabı ile tahrikleri hakkındaki delâlet-i aliye-i
vatanperverîlerini ve isimleri ile zaman-ı hareketlerinin telgrafla iş’arını istirham eylerim.
4. Bu telgrafın vusulünün hemen iş’ar buyrulması rica
olunur.
Bu metnin günümüz Türkçesi ile derlenmiş şekli aşağıdadır.

2. Vilâyât-ı Şarkiyemiz namına 10 Temmuz’da
Erzurum’da in’ikadı mukarrer kongre için vilâyât-ı mezku-

Kurtuluş savaşının şehit ve gazilerine minnetimizle.
Kaynaklar:
1. TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı - MİLLİ
EGEMENLİK BELGELERİ
2. http://www.amasya.gov.tr/amasya-tamimi-22-haziran-1919
3. amasya.diyanet.gov.tr – Hacı Hafız Tevfik Efendi resmi
4. ogretmensitemiz.com – Abdurrahman Kamil efendi resmi
3. Saraydüzü Kışlası Resmi – Yenişafak Gazetesi
4. Ankara.edu.tr/dergiler/45/787/10108.pdf - MUSTAFA KEMAL, AMASYA VE İKÎ DİN ADAMI Mevhibe SAVAŞ

GENELGE
Şifre					

Amasya

194 											

22 Haziran 1919

1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükümet-i merkeziyemiz (İstanbul Hükümeti) itilaf devletlerinin
etkisi ve denetimi altında çevrilmiş bulunduğundan üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yapamamaktadır. Bu durum
milletimizi yok olmuş tanıttırıyor. Milletin bağımsızlığını, yine milletin engelleri yenme kararı kurtaracaktır. Milletin şimdiki
durumunu göz önünde tutmak ve haklarının sesini dünyaya işittirmek için her türlü etki ve denetimden uzak bir milletin
kurulun varlığı zorunludur. Bunun için haberleşerek her yandan gelen öneri ve millî istek üzerine Anadolu’nun görünüşte
en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin ivedi toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün Osmanlı illerinin her
sancağından parti anlaşmazlıkları bir yana bırakılarak yetenekli ve milletin güvenini kazanmış üç kişinin en çabuk şekilde
kongreye yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Her olasılığa karşı bunun bir millî sır halinde tutularak
gürültüye yer verilmemesi ve gerekli görülen yerlerde yolculuğun kendini tanıtmayarak yapılması gereklidir.
2. Doğu illerimiz adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanması kararlaştırılan kongre için adı geçen illerin Müdafaa-i
Hukuku Milliye ve Reddi İlhak Cemiyetlerinden seçilmiş üyeler zaten Erzurum’a doğru yola çıkarılmışlardı. O zamana
kadar diğer illerimizin delegeleri de Sivas’a varmış olabileceklerinden Erzurum Kongresi’nin üyesi de uygun göreceği
zamanda genel toplantıya katılmak üzere Sivas’a hareket edecektir.
3. Bu maddelere göre temsilcilerin Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyetleri ve belediye başkanları ve diğer şekilde seçilmesiyle hareketleri hakkındaki delâlet ve vatanseverliklerini ve isimleri ile hareket zamanlarının telgrafla bildirilmesini
rica ederim.
4. Bu telgrafın gelişinin hemen bildirilmesi rica olunur.
Hüsrev (Geredeli)
Hüseyin Rauf (Orbay)

86

Kâzım (Karabekir)

Ali Fuad (Başgil)

Mustafa Kemal (Atatürk)
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Düzenli Olarak Bisiklete Binmek İçin
10 Harika Neden!
Formda kalmak, gideceğiniz yere varmak ya da çevreci bir yaklaşım benimsemek…
Bisiklet sahibi olmanın ve düzenli olarak pedal çevirmenin, hayatta alacağınız en
doğru kararlardan biri olacağına şüphe yok.
Kaynak: https://www.formdakal.com/spor/duzenli-bisiklete-binmek-icin-10-neden
İkna olmak için bu kadarı size yeterli gelmediyse, aşağıda sıraladığımız, bisiklet sahibi olmanın farklı açılardan faydalarına göz atmadan geçmeyin.
Daha deliksiz uyursunuz.

Zihniniz kuvvetlenir.

Düzenli bisiklet kullanımı, başlarda zorlayıcı olsa da sonraları
size daha sağlıklı uykular bahşeder. Stanford Üniversitesi’nde
kronik uyku sorunu yaşayan
hastalar üzerinde yapılan araştırmalar, gün aşırı 20 – 30 dakikalık bisiklet sürüşünün, uykuya
dalma sürelerini yarıya indirirken,
uyku sürelerini ortalama bir saat
uzattığını göstermiştir. Uzmanlar
bunun temel sebebinin düzenli
olarak alınan güneş ışığının ve
azalan stresin hormonlar üstündeki düzenleyici etkisi olduğunu
söylemektedir.

Illinois Üniversitesi araştırmacılarının bulgularına göre, pedal
çevirmek, beyne kan ve oksijen
akışını hızlandırarak, beynin
hafızadan sorumlu olan bölgesi
hipokampus’ta yeni hücrelerin
oluşumunu sağlar.

2

Hastalıklarla daha iyi savaşırsınız.

1

4

Kalbiniz daha sağlıklı çalışır.
Purdue Üniversitesi’nden
araştırmacıların çalışmalarına
göre, düzenli bisiklet kullanımı,
kalp krizi riskini %50 oranlarında
azaltabilir. Yani kalbinize daha
iyi bakmanın en eğlenceli yolu,
pedal çevirmekten geçer.
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3

Hafif fiziksel egzersizlerin bağışıklık
hücrelerinin daha aktif çalışmasını sağladığını söyleyen araştırmacılar, bisiklet
sürmenin vücudun hastalıklarla savaşında daha güçlü olmasını sağladığını
belirtiyorlar.
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Dünyayı kurtarabilirsiniz.
Kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.
Kilolardan kurtulmak için çeşitli
yollar mevcut ancak bisiklet sürmek gibi, aynı anda hem eğlenip,
hem gezip, hem kilo vererek
formda kalabileceğiniz başka bir
yol yok. Başlarda zorlansanız da
düzenli bisiklet kullanma alışkanlığından vazgeçmeyin. Etkisini kısa
sürede hissedeceksiniz.

20 adet bisiklet, tek bir otomobilin
kapladığı yere sığarken, bir bisikleti üretmekte kullanılan materyal
ve enerji, bir arabada kullanılanın
yaklaşık %5’idir. Üstüne üstlük
bisikletin atık üretimi sıfırdır.

6

5

Yeni arkadaşlar edinirsiniz.
Harvard Üniversitesi araştırmacıları
tarafından yapılan 9 yıllık geniş
çaplı bir araştırmaya göre, daha
fazla arkadaşa sahip olmak, ortalama yaşam süresini uzatmada hayli
etkili olabilir. Bisiklet sürerken, sizinle ortak ilgi alanları olan insanlarla
tanışabilir, sosyalleşerek formunuza
da katkıda bulabilirsiniz.

7

9

Daha genç görünürsünüz.

8

Daha yaratıcı olursunuz.
Beyne giden oksijen akışının artışı
sonucu harekete geçen nöronlar,
yaratıcılığınızı arttırır ve farklı bakış
açıları kazanmanızı sağlar. Sanatçıların düzenli egzersiz seanslarıyla yaratıcı süreçlerine katkı sağlamaya çalıştıkları bilinmektedir.

Düzenli bisiklet kullanımının yarattığı kan dolaşımı, oksijenin ve
besin elementlerinin deri hücrelerine daha etkili dağıtılmasını ve
toksinlerin vücuttan daha sağlıklı
atılmasını sağlar.

10
Yorgunluğunuzu atarsınız.
Saçma görünüyor değil mi? Ancak
değil. Bilimsel araştırmalar, kısa
süreli de olsa fiziksel aktivitenin
oldukça etkili bir uyandırıcı etki
yaptığını ve zor da gelse yorgunluk anlarında egzersizi gerçekleştirmenin vücudun yorgunluğunu
geride bırakmada daha etkili
olduğunu göstermektedir.
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Fıkra ve Hikaye Köşesi

Eğlence Zamanı...
SAAT
Temel aldığı bir daktiloyu bozuk
diye geri götürdü. Satıcı;
- Neresi bozuk, dün aldığında sağlamdı.
Temel:
- İki tane "a" yok, saat yazamıyorum.

ELDİVEN
Temel'in eldivenle yazı yazdığını
görenler sormuş:
- Niye eldivenli yazıyorsun zor olmuyor mu?

İKİ OLASILIK
Temel ile Dursun konuşuyorlardı…
Temel Dursun’a sorar:
– Savaş çıkarsa yandık galiba.
Dursun düşündü:
– İki olasılık var, dedi. Ya çıkar ya çıkmaz. Çıkmazsa mesele yok,
çıkarsa iki olasılık var:
Ya çürüğe çıkarız ya askere alınırız. Çürüğe çıkarsak mesele yok,
askere alınırsak iki olasılık var: Ya geri cephe ya ileri cephe. Geri
cephede kalırsak mesele yok, ileri cepheye gidersek iki olasılık var:
Savaşı ya kazanırız ya kaybederiz. Kazanırsak mesele yok, kaybedersek iki olasılık var: Ya esir düşeriz ya ölürüz. Esir düşersek
mesele yok, ölürsek iki olasılık var: Ya gömerler ya kağıt fabrikasına yollarlar. Gömerlerse mesele yok, kağıt fabrikasına yollarlarsa
iki olasılık var: Ya gazete kağıdı ya tuvalet kağıdı. Gazete kağıdı
olursak mesele yok, tuvalet kağıdı olursaaak… İşte o zaman yandık
Temel!

- Zorluğuna zor ama el yazımın tanınmasını istemeyrum.

BU YAŞTAN SONRA
DELİ HASTANESİ
Bir gün bir bilim adamı yılbaşı nedeniyle
hastaneleri gezip akıllanan delileri salmaya karar vermiş. Bir sürü hastaneyi gezmiş fakat hiç akıllandığına kanaat getirilen
deliye rastlamamış. En sonunda bir hastaneye gitmiş birde bakmış ki bütün deliler
zıplıyor.
Hemen onlarla ilgilenen doktorlara sormuş:

Temel ve Fadime uzun yıllar nikahsız yaşamaktadır. Bir gün
Fadime:
- Temel bu iş böyle olmuyor, evlenelim artık, demiş. Temel
gayet sakin:
- Bizi bu yaştan sonra kim alır Fadimem demiş.

– Bunlar neden böyle zıplıyorlar?

KÖTÜ ALIŞKANLIK

Doktor:

Doksanlı yaşlara yaklaşmış iki yaşlı kadın sohbet ediyorlarmış.

– Bunlar kendilerini mısır patlağı zannediyorlar, demiş.

- "Benim bey bu sıralarda kötü bir alışkanlık edindi. Tırnaklarını yemeye başladı. Ne yaptıysam vazgeçiremedim. Sinirlerimi bozuyor."

Bir de bakmışlar ki bir tanesi zıplamadan
yatağın üzerinde sabit bir şekilde duruyormuş. Hemen ona yaklaşarak sormuş:

Diğer kadın ise cevaben:

– Sen neden zıplamıyorsun?

- "Haklısın benimki de bir ara başladı ama uyguladığım tedbirlerle tırnak yemesini engelledim." der.

Deli:

- "Çok iyi! Ne yaptıysan bana da öğret lütfen."

– Ben tavaya yapıştım…

- "Çok basit dişlerini sakladım."
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Sektörden Haberler
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İMDER- İMMB -TİMODER Sektörel Dayanışma Toplantısı’nın
İkincisi 17.08.2021 Tarihinde Hidromek Sincan OSB
Tesislerinde Gerçekleşti
makinesi operatörlüğü teorik ve uygulamalı
kurs programı hazırlanması çalışması yapılabilir mi sorusu da gündeme geldi, konunun, İMMB yönetim kurulumuza sunulacağı
bilgisini aktardık.

09.07.2021 tarihinde İMDER-İMMB-TİMODER olarak
ilkini gerçekleştirdiğimiz sektörel dayanışma toplantısının
ikincisini Hidromek Sincan OSB tesislerinde, İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih ÖZGEN başkanlığında 17.08.2021
tarihinde gerçekleştirdik. Toplantıya, İMMB (İş Makinaları
Mühendisleri Birliği Derneği) adına Dernek başkanımız Halil Olkan tarafından görevlendirileren,Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz ve Bayburt Grup Makine Müdürü Rıza Bakır ile
yeni çalışanımız Genel Sekreter Yardımcısı Mak. Müh. Seda
Avşar ve İMDER adına Genel Sekreter Oğuz Yusuf Yiğit ile
Üye ve Halkla İlişkiler Uzmanı Nergis Kasımay ve TİMODER
adına Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Cavlak ile Başkan
Yardımcısı Sayın Ahmet Sert katıldılar..
Toplantıda öncelikle, ilgili sivil toplum kuruluşları olarak sektörel dayanışmanın arttırılması konusunda görüş
birliğinden hareketle, ülkemizde son zamanlarda yaşanan
doğal afetlerden yangınlar ve seller konusundaki üzüntüler
paylaşıldı.
İlk toplantıda görüş bildirdiğimiz kentsel dönüşümde
binaların yıkılmasında kullanılan makinelerin operatörlerinin
eğitimi konusunda yapılması gerekenler tekrar konuşuldu.
Sektördeki operatör eğitimi konusunda, daha önce derneğimize bağlı olarak çalıştırdığımız iş makineleri operatörlük kursunun durumu taraflarca soruldu ve pandemi sürecinde devrettiğimiz bilgisini aktardık.. İhtiyaç durumunda
dernek ile bağlantılı olmak üzere Avrupa Birliği Başkanlığı
hibe projelerinden destek katılımı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na sunulmak üzere yıkım
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05.08.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından çıkan ve Resmi Gazetede
yayınlanan 31559 sayı numaralı YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE
KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( Ek -1 ) hakkında
bilgilendirme yapıldı. İlgili yönetmelikte, kullanılan uzun bomlu makine tiplerine göre
operatör eğitimi ile ilgili Mesleki Hizmet Müdürlüğüne taslak bir yazı ve dilekçe ile de
başvurunun yapılması görüş birliğine varıldı.
İş makinalarının da otomobiller gibi kayıt altına alınması
ve ruhsatlı olması için yapılan çalışmaların devam ettirilmesi
konusunda da görüş birliği sağlandı. İş makinelerinin kayıt
altına alınmasının, hangi kurumda ne kadar makine olduğunun bilinmesine ve böylelikle bundan sonraki süreçte doğal
afet olaylarında daha hızlı aksiyon alınmasına yardımcı olacağının altı çizildi.
Sonuç olarak, ülkemizde bina yıkım işlerinde kullanılacak makine ve operatör eğitimi konusuna, görüş bildirme
amaçlı katıldığımız toplantılarda birbiri ile bağlantılı ve detaylarına girdikçe ülkemizin kanayan yarası olan doğal afetler gerçeği önümüzde durmaktadır.
STK’lar olarak farklı bakış açılarının, ortak görüşün, yaşanan sorunların öncesi ve sonrasında koordinasyon konularının ivedi olarak tekrar gözden geçirilmesi gerektiğidir.

