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KİTAP TANITIMI

iklim krizinin aktif bir öznesi olmaya çağırıyor.
Küresel ısınmanın sorumlusu
bizler miyiz? İklim değişikliği
inkarcılığı neden sakıncalı? Denizlerin yükselmesi nereye varacak? İçimizde bir mağara adamı
mı yaşıyor? 50 Soruda Küresel
İklim Değişikliği ve İnsanlar, tüm
yönleriyle işte bu sorunu masaya yatırıyor.

‘50 SORUDA’
SERİSİNİN SON KİTABI:

KÜRESEL İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ VE
İNSANLAR

“Acil önlemler almazsak sadece
bugünkü gençleri değil, gelecek
kuşakları da çok karanlık günler
bekliyor olacak. Her gün küresel
ısınma, biyoçeşitliliğin yok olması, denizlerin yükselmesi, buzulların erimesi, orman yangınlarının
yayılması gibi irkiltici haberlerle
sarsılıyoruz. Artık insanlık alemini topyekün bir seferberliğe davet
etmenin zamanı geldi de geçiyor
bile.”
Odamızın Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr.
Hayri Kozanoğlu'nun Altınbaş
Üniversitesi tarafından ‘Herkes
İçin’ başlığı altında yayımlanan
’50 Soruda’ serisinin son kitabı
Küresel İklim Değişikliği ve İnsanlar’ ile okurlarıyla buluşmaya
devam ediyor.
Odamızın Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr.
Hayri Kozanoğlu'nun Altınbaş

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu Hakkında

Üniversitesi tarafından ‘Herkes
İçin’ başlığı altında yayımlanan
’50 Soruda’ serisinin son kitabı
Küresel İklim Değişikliği ve İnsanlar’ ile okurlarıyla buluşmaya
devam ediyor.
50 Soruda Küresel İklim Değişikliği ve İnsanlar kitabı okuyucusuna temel kavramları
sunmakta, güncel bilgi ve istatistiklerden haberdar etmekte,
birbirine hemen hemen eşit
uzunlukta metinler çerçevesinde iklim değişikliğine ait alt konular hakkında kapsamlı bilgiler
sunmaktadır.
Gündelik hayatımıza olan etkisi
her geçen gün belirginleşen iklim değişikliğine dair farkındalığı ve bilgi birikimini arttırmayı
amaçlayan eser, okurları hem
günlük yaşamdaki alışkanlıklarını değiştirmeye hem de küresel

19 Şubat 1956 yılında doğan
Hayri Kozanoğlu, Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdikten sonra, yüksek lisans ve
doktorasını işletme finansmanı
dalında yaptı. Akademik kariyerine Marmara Üniversitesi
İşletme Bölümü’ne araştırma
görevlisi olarak başlayan Prof.
Dr. Kozanoğlu, şu an Altınbaş
Üniversitesi'nde akademik kariyerini devam ettirmektedir.
KİTAPLARI
• Küreselleşme Heyuleası
•

Enine Boyuna Küresel Kriz

•

Uçuramayan Balon: Finans

•

Hem Eşitlik hem Özgürlük

•

Yuppiler, Prensler ve Bizim
Kuşak

•

Küresel Krizin Anatomisi

•

50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız

•

Babaannemin Yön Arayışı

•

50 Soruda Küresel İklim Değişikliği ve İnsanlar

•

Neoliberalizmin
100'ü
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EĞİTİMLERİMİZ

Eylül ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.
Eğitim Tarihi

Verildiği
Şube

19-20.09.2020

Ankara

12-13.09.2020

İstanbul

Asansör Avan Proje Hazirlama Mühendis Yetkilendirme Kursu

15-16.09.2020

İzmir

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınav

28.09.2020

Ankara

25-28.09.2020

İstanbul

21-24.09.2020

Mersin

17-20.09.2020

Eskişehir

01-04.09.2020

Bursa

21-23.09.2020

Ankara

07-10.09.2020

Ankara

10-13.09.2020

İstanbul

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

22-25.09.2020

Bursa

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Kursu (Çevrimiçi)

21-23.09.2020

Ankara

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

26-27.09.2020

Eskişehir

Havuz Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi)

21-23.09.2020

İzmir

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

07-13.09.2020

İzmir

17-24.09.2020

İstanbul

21-27.09.2020

Ankara

29.09-04.10.2020

İzmir

19-20.09.2020

Bursa

07-09.09.2020

Bursa

05-06.09.2020

Adana

10-11.09.2020

Eskişehir

26-27.09.2020

İzmir

Şantiye Şefliği (Çevrimiçi)

01-03.09.2020

İzmir

Yangın Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu

01-03.09.2020

Denizli

Yangın Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi)

8-10.09.2020

İzmir

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

21-23.09.2020

İzmir

Eğitimin Adı

EĞİTİM KURS PROGRAMI

Asansör Avan Proje Hazirlama Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi)

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi

Basınçlı Hava Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi)
Doğalgaz Iç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi)

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi)
Mekanik Tesisat Tasarım Uygulama Eğitimi

Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2020 yılı Eylül sayısının konusu “ Kaynak “ olarak belirlenmiştir. Kaynak konusu kapsamında hazırlanmış beş yazıyla birlikte Kitap Tanıtımı, Birlik’ten,
Haber, Sanayi Analizleri, Basın Açıklaması, Eğitimlerimiz bölümlerine yer verilmiştir.
Kaynak bölümünde yer alan yazılarımızın ilki, Başak Yücesoy ve Murat Gürleyik tarafından hazırlanan “5083 Tip Alüminyum Malzemede Saplama Kaynağı Uygulaması” başlıklı yazıdır.
Yazıda, alüminyum malzemede saplama kaynağının uygulaması ve uygulamanın standartlar
kapsamında doğrulanması anlatılmıştır.
Emre Turan ve Süleyman Bektaş tarafından hazırlanan “Metalik Yapılarda Kalıntı Gerilimler
ve Etkileri” başlıklı ikinci yazımızda, kaynaklı imalatlarda kalıntı gerilimlerin oluşum mekanizmasına ve sonuçlarına dönük değerlendirmeler yapılmıştır.
Kaynak konulu sayımızın üçüncü yazısı Özgür Akçam tarafından hazırlanan “Kaynak Teknolojisi Alanında Çalışan Personelin Niteliği ve Eğitimde Modern Yöntemler” ‘dir. Bu yazıda,
kaynak teknolojisi alanında standart yöntemlerin dışında, elektronik öğrenmeyi içerisinde barındıran modern tekniklerin kullanılmasının eğitimlerin niteliğini arttıracağı, kaynak teknolojisinde eğitim ve nitelikli insan gücünün önemi anlatılmıştır.
Ersan Gönül ve Burak Bayraktaroğlu tarafından hazırlanan “Kaynakçılar İçin Eğitim Organizasyonu ve Önemi” başlıklı dördüncü çalışmada, uluslararası normlara göre Elektrik Ark Kaynağı, MIG/ MAG Kaynağı, TIG (Argon) Kaynağı, Oksi-Asetilen Kaynağı yöntemleri için kaynakçı
eğitimleri anlatılmıştır.
Kaynak Bölümünde yer alan yazılarımızın beşincisi, Burak Bayraktaroğlu ve Ersan Gönül tarafından hazırlanan “İş Ekipmanlarının İşletme Aşamasındaki Yorulma Durumlarının Belirlenmesinde Tahribatsız Muayenenin Önemi” başlıklı yazıdır. Yazıda, işletme aşamasında
yapılan tahribatsız muayene işlemleri ile yorulma etkilerinin tespit edilmesi anlatılmıştır.
Kitap Tanıtımı bölümünde Hayri Kozanoğlu’nun 50 Soruda Küresel İklim Değişikliği ve İnsanlar adlı kitabına yer verilmiştir.
Birlik’ten bölümünde 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB tarafından gerçekleştirilen iş bırakma
eyleminin 41. Yılında TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın basın açıklamasına yer verilmiştir.
Haber bölümünde, Covid-19 salgını nedeniyle X. Asansör Sempozyumu ve IX. Ulusal Hidrolik
Pnömatik Kongresi ve Sergisinin ileri tarihlere ertelenmesi haberine, İklimlendirme Teknik Kurulu tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Rev.1” ile “Gıda Tesisleri, Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri ve Hijyen Kuralları” başlıklı çalışmaların sunulduğu basın açıklaması haberine ve “Şantiye Şefleri Hakkında
Yönetmelik’te Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi” başlıklı habere yer verilmiştir.
Ayrıca bu sayımızda; 1958 yılından itibaren Mühendis ve Makina ve Mühendis ve Makina Güncel Dergilerimizde yer alan kaynak konulu yazıların dizinine, Sanayi Analizleri Bölümünde,
Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan “Deniz Tükeniyor, Belirsizlik Dizboyu (62)” başlıklı yazı
ile mühendislerimize yönelik Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

HABER
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ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, 2021
YILINA ERTELENDİ
Asansör Sempozyumu ve Sergisi, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına
ertelendi.

Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası adına İzmir Şubelerinin yürütücülüğünde 15-17 Ekim 2020 tarihlerinde Odamız
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek olan Asansör Sempozyumu ve Sergisi, Covid-19 salgını nedeniyle
bu dönemde fiziksel olarak bir araya gelmenin uygun olmayacağı için 2021 yılına ertelenerek yapılan çalışmaların gerçekleşecek sempozyuma aktarılmasının uygun olacağına karar verildi.
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IX. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE
SERGİSİ ERTELENDİ

IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Dünya'da ve ülkemizde halen
devam eden Covid-19 salgını nedeniyle bu dönemde fiziksel olarak bir araya
gelmenin uygun olmayacağı için ertelenerek yapılan çalışmaların gerçekleşecek
kongreye aktarılmasının uygun olacağına karar verildi.

U

usal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Odamız adına
İzmir ve İstanbul Şubelerimizin yürütücülüğünde 1999 yılından itibaren önce iki, daha sonra üç
yıllık periyotlarda gerçekleştirilmiş
ve dokuzuncusu 18-21 Kasım 2020
tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere
hazırlık çalışmaları düzenleme ve
yürütme kurullarının çalışmaları ve
sektörde faaliyet gösteren kurum
ve kişilerin katkılarıyla 10 aylık bir

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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emek ile önemli bir aşamaya getirilmişti.

sinerji, yapılan çalışmalarda hep güç
ve yol gösterici olmuştur.

Bu süre içinde kongre sekretaryasına 72 bildiri ulaştırılmış, platformlara ilişkin konular büyük ölçüde
netleştirilmiş ve program yapım
aşamasına gelinmişti. Ayrıca Hannover Messe tarafından organize edilen sergi, sektör firmaları tarafından
her zamanki gibi yoğun ilgi görmüştü. Hidrolik-pnömatik sektörünün
HPKON için oluşturduğu bu yüksek

Ancak bilindiği gibi Dünya'da ve
ülkemizde halen devam eden Covid-19 salgını nedeniyle bu dönemde fiziksel olarak bir araya gelmenin
uygun olmayacağına ve IX. Ulusal
Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisinin ertelenerek yapılan çalışmaların gerçekleşecek kongreye aktarılmasının uygun olacağına karar
verildi.

www.mmo.org.tr
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İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU PANDEMİ
TEDBİRLERİNİ AÇIKLAMAYA DEVAM EDİYOR

Odamız öncülüğünde on bir meslek kuruluşunun katılımıyla oluşan İklimlendirme Teknik Kurulu'nun "Okullar
ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Rev1" ile "Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri"
başlıklı metinleri, 28 Eylül Pazartesi günü düzenlenen online basın toplantısı ile açıklandı.
“Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Rev1" ile "Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi
Tedbirleri “Tam Metin İçin: https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/iklimlendirme-teknik-kurulu-pandemi-tedbirlerini-aciklamaya-devam-ediyor
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“ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”TE
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından; 02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"in bilimsel ve teknik
gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddelerinin iptali istemiyle açılan davada
Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

0

2/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şantiye Şefleri Hakkında
Yönetmelik"in bilimsel ve teknik
gereklere ve kamu yararına aykırı bir
kısım maddelerinin iptali istemiyle
açtığımız davada Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına
karar verildi.

da, tekniker ve teknik öğretmenlerin
şantiye şefi olarak belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında
kalan yerlerde yapılacak planlar ile
inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıların büyük bir bülümünde, yeterli
objektif bir sınırlandırma ve bilimsel
bir kriter getirilmeden şantiye şefliği
gibi yapıların, mimari, statik ve her
türlü plan, proje, resim ve hesapları-

Danıştay ilgili dairesince “Bu durum-
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nın uygulanması görevini yerine getirmelerine olanak sağlayan düzenlemenin hukuka uygun olmadığı,
bu denli geniş bir alanda şantiye şefliği görevinin tekniker ve teknik öğretmene verilemeyeceği sonucuna
varılmıştır.”gerekçesiyle Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinin 9. fıkrasının yürütmesinin
durdurulmasına karar verildi.

BİRLİK'TEN
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19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE
ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU
OLSUN!
19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB
tarafından gerçekleştirilen iş bırakma
eyleminin 41. Yılında, TMMOB
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü nedeniyle,
Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz tarafından basın açıklaması
gerçekleştirildi

T

ürkiye çapında yüz binin üzerinde mühendis, mimar ve
şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 19 Eylül 1979 İş
Bırakma Eylemi’nin 41. yılındayız.
Ülkemizin kalkınmasının ve büyümesinin en önemli dinamiklerinden
biri olan teknik emeğin birliğinin
ve gücünün simgesi olan “19 Eylül
TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü” kutlu
olsun.
70’li yılların sonunda yaşanan derin
ekonomik kriz karşısında mühendis,
mimar ve şehir plancılarının yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek için
gerçekleştirilen iş bırakma eylemi,
teknik elemanların üretimden gelen

gücünü en açık biçimiyle ortaya sermiştir. 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin
çağrısıyla gerçekleştirilen eylemle
maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu
kurumlarından limanlara kadar pek
çok iş yerinde üretimin durdurularak
teknik elemanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi sağlanmıştı.
Bizler için 19 Eylül 1979 İş Bırakma
Eylemi; ülkesi için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin
farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden
bu anlamlı gün, "TMMOB Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma
Günü" olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır.

Sorunlarımız Derinleşiyor
19 Eylül İş Bırakma Eylemi’nin 41.
yılında, tüm dünyamızı etkisine alan
bir virüs salgını ve ülkemizde giderek derinleşen ekonomik krizle yüz
yüzeyiz. Salgının toplumsal yaşama
ve çalışma hayatına etkileri, uzun
süredir devam eden ekonomik krizin toplumsal etkilerini ne yazık ki
daha da arttırıyor.
Küresel salgının ortaya çıkardığı
en önemli gerçeklerden birisi, hastalıklarla mücadelede ve gündelik
hayatın sürdürülebilmesinde bilime
ve tekniğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuz olmuştur. Bilimsel-tıbbi
çalışmalara, teknik gelişmelere ve
teknolojik yatırımlara ayrılacak kay-
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naklar; insanlığın ortak geleceğinin
korunmasının biricik teminatı durumundadır.

mak için fırsat olarak kullandıysa,
salgın koşullarını da yağma düzenini yaygınlaştırmak için kullanmıştır.
Devlet imkanları, halkın öncelikli sorunlarının çözümü ve acil ihtiyaçlarının giderilmesi için değil iktidarın
güçlendirilmesi ve örgütlü toplum
kesimlerinin etkisizleştirilmesi için
seferber edilmiştir.

Salgın döneminde daha da derinleşen krizle birlikte birbiri ardına
kapanan işletmeler ve hızla azalan
üretim nedeniyle geniş çaplı bir işsizlik ve yoksullaşma süreci içine sürükleniyoruz. Yurtdışı kaynaklı sıcak
para akışına dayalı büyüme modelinin sürdürülebilir olmaktan çıkması
nedeniyle ülkemiz, büyük bir borç
batağı ve yüksek kur şokuyla baş
başa bırakılmıştır.

Tek adam rejimi altında, “parti devleti” anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız
siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük
ek göstergeler gibi birçok sorun ile
yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli
istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması
ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar
gibi nedenlerle kamudaki teknik
personelin iş yükü artarken, iş riski
de giderek büyümektedir. Yandaş
konfederasyonla imzalanan enflasyona endeksli toplu sözleşmeler,
şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin her geçen
gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır.

Kriz, tüm halkımızın olduğu gibi
emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatını zorlaştırmaktadır. Kamusal
yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant
hırsının bilim ve tekniğin önüne
geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının
halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması gibi nedenlerle yıllar boyunca
mühendis, mimar ve şehir plancılığı
emeğinin değersizleştirilmiş olması;
meslektaşlarımızı kriz karşısında tümüyle savunmasız hale getirmiştir.
Siyasi iktidar, ekonomik krizle mücadele konusunda başarısız olduğu gibi halkı salgına karşı korumak
konusunda da yetersiz durumdadır.
Her iki durumda da siyasi iktidarın
önceliği, geniş toplum kesimlerinin
haklarını korumak değil, kendi çevresinde konumlanan bir avuç sermaye grubunun çıkarlarını gözetmek
olmuştur. Siyasi iktidar nasıl ki daha
önceki dönemde OHAL koşullarını
toplum üzerindeki baskısını artır-
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Ekonomik kriz ve salgının olumsuz
etkilerinin en fazla yansıdığı özel
sektörde çalışan meslektaşlarımızın
tamamı büyük bir yoksullaşma ve işsizlik tehdidiyle karşı karşıya durumdadır. Esnek çalışma, güvencesizlik,
sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde
çalışan tüm meslektaşlarımızın hayatını olumsuz etkilemekte, gelecek
planı yapamaz hale getirmektedir.
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Birlikte, Dayanışmayla…
TMMOB olarak salgın koşullarında
derinleşen ekonomik kriz ve siyasi
iktidarın artan baskıları karşısında
mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını ve meslek örgütlerimizi korumak için mücadele ediyoruz. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının
mesleki hak ve çıkarlarını korumak
aslında tüm toplumun geleceğini
korumak demektir. Çünkü bizim
meslek alanımız, toplumun ortak
yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla,
mesleğimize ve meslektaşlarımıza
sahip çıkarken ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.
Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini tehdit
eden uygulamalar karşısında sessiz
kalmayacağız. Bizler mesleğimizi
bilimden, üretimden ve toplumdan
yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas
alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik,
özgürlük ve demokrasiden yana
tavrını korumaya devam edeceğiz.
Ülkemizin ve meslektaşlarımızın
dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19 Eylül Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü
kutluyoruz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelemiz!
		
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DENİZ TÜKENİYOR, BELİRSİZLİK DİZBOYU... (62)1
Mustafa Sönmez2

Özet
Türkiye’nin, dünyaca yaşanan pandemi sonrası bile yeni bir yol haritası çizilemedi. Yeilenmesi gereken Orta Vadeli Program
yenilenmedi, buna bağlı olarak borçlanma limitlerini çoktan aşan bütçeye ek bir bütçe çıkarılamadı. Türkiye, içeriden ve dışarıdan pusulasını kaybetmiş, yol haritası kayıp bir ülke görünümünde ve hem iç hem dış aktörlerin gözünde yol haritası olmayan bir ekonomi olarak savruluyor. Sistemin kendi mantığı içinden yapılacak bir değerlendirme ile, bu savrulmada, ekonomik
olduğu kadar politik başarısızlıklar, 2018 ortasında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önce dışarıda,
sonra içeride yarattığı güvensizlik en önemli etken. Bu sistemin, özellikle yabancı kaynak girişini caydırdığı, bunun da önemli
döviz krizlerine yol açarak tüm dengeleri olumsuz etkilediği biliniyor. Türkiye tek adam rejiminin ilk 12 ayında, yüzde 1,1 oranında küçülmüştü. Rejimin ikinci 12 aylık döneminde, yani Temmuz 2019-Haziran 2020’de ise Türkiye ekonomisinde sadece
yüzde 0,5 oranında bir büyüme yaşandı. Son 2 yılda Türkiye ekonomisi büyümek bir yana, yıllık ortalama yüzde 0,6 oranında
küçüldü.
Türkiye nüfusunun yıllık ortalama yüzde 1,3 civarında arttığı dikkate alındığında tek adam rejimi döneminde Türkiye’nin refahında reel olarak yüzde 3’e yakın bir azalma gerçekleşti.
Tek adam rejiminde Türkiye’nin milli geliri 149 milyar dolar eridi. Kişi başına düşen gelir tek adam rejiminden önceki 12 aylık
dönemde 10 bin 840 dolar olarak hesaplanıyordu. Son 12 aylık dönem için ise bu tutar 8 bin 908 dolar. Türkiye, çifte açıklar
olarak nitelendirilen cari işlemler açığı ve bütçe açığı büyürken ekonominin küçüldüğü bir çıkmaza girdi. Türkiye’nin OcakTemmuz 2020 döneminde verdiği cari işlemler açığı 21,6 milyar dolara yükseldi. Ağustos sonunda açığın 30 milyar dolara
yaklaşması bekleniyor.
Cari açık, daha çok Merkez Bankası rezervleri ile finanse ediliyor, bu da döviz fiyatını tırmandırıyor. Temmuz ayı boyunca 6.806.85 TL basamağında tutulan dolar fiyatı Ağustos başında 7 TL barajını aştı ve ay boyunca da 7.30-7.40 TL basamağına yerleşti.
Dövizdeki tırmanışın ilk önemli sonucu Ağustos’ta üretici fiyatlarının aylık yüzde 2,4’e varan oranda artması ile yaşandı. Döviz
kurunda Ağustos ve Eylül boyunca yaşanan fiyat artışlarının etkisinin öncelikle üretici fiyatlarında, devamında tüketici fiyatlarında görmek söz konusu olacak. Böyle olunca yaklaşık yüzde 9 olarak belirlenen TCMB 2020 tüketici enflasyon hedefinin
gerçekleşmesi söz konusu değil. En azından yüzde 13-14’ü bulan bir yıllık enflasyon oldukça muhtemel görünüyor.
Yükselen döviz fiyatları ile yükselen enflasyon biribirini beslemekte ve yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği iyice bulanıklaşmaktadır. Bu belirsizlik, yol haritasından yoksunluk, hem iç hem dış ekonomik aktörleri bekle-göre geçirirken, yurttaşları da
birikmlerini daha çok döviz ve altına yönlendirmesine neden oluyor. Bu daralma-küçülme yıllarının biriktirdiği işsiz sayısının
14-15 milyona ulaşması ve en geniş tanımlı işsizliğin yüzde 40’a ulaşması ise endişeleri artırıyor.

1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 62'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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konomide gayri safi yurt içi hasıla,
cari denge, bütçe, enflasyon, istihdam ile ilgili bütün göstergelerde bozulma sürerken, özellkle dış ekonomik
aktörlerin gözünde Türkiye ekonomisi
hızla not kaybediyor. Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ile Moodys, art
arda not indirirlerken Türkiye, yükselen ülkeler liginden, çoğu Afrika ve az
gelişmiş Asya ülkelerinin yer aldığı kümede kabul edilmeye başlandı. Deniz
tükeniyor, özellikle belirsizlikten göz
gözü görmüyor. Türkiye, yol haritasız
bir ülke durumuna düşürülmüş durumda.

dış aktörlerin gözünde yol haritası
olmayan bir ekonomi olarak savruluyor. Sistemin kendi mantığı içinden
yapılacak bir değerlendirme ile, bu
savrulmada, ekonomik olduğu kadar
politik başarısızlıklar, 2018 ortasında
yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin önce dışarıda,
sonra içeride yarattığı güvensizlik en
önemli etken.
Türkiye’nin mevcut çıkmazlardan
kurtulması, toplumsal ihtiyaçları
temel alan bir ekonomi ve halk
egemenliğinin tesisi ile mümkün
olacaktır.

Türkiye, risk primi ile de diğer yükselen ülkelerden iyice ayrışırken dış
kredi kullanmanın bedeli de iyice
ağırlaşıyor ve hem firmalar hem
bankalar dışarıdan borçlanmaya
yanaşamıyorlar. İstanbul Borsa’sındaki
yabancıların çıkışları hiç eksilmezken,
doğrudan yatırım adına da –konut
alımları dışında-bir hareket yok. Bu
sonu gelmeyen yabancı sermaye çıkışı,
büyük açıklar veren döviz dengesinin finansmanını Merkez Bankası’nın
üstüne yıkarken, rezervler hızla eriyor ve TCMB rezervleri, kiralık döviz
de denebilecek swap anlaşmalarıyla
sağlanmış dövizlerle makyajlanıyor.
Ancak, bu rezerv kalitesindeki gerilemeyi tüm dış alem yakından biliyor ve
kredi derecelendirme kuruluşlarının
değerlendirmelerinde de bu zaaf ön
planda tutuluyor.

Cari açık genişledi
Türkiye, çifte açıklar olarak nitelendirilen cari işlemler açığı ve bütçe açığı
büyürken ekonominin küçüldüğü bir
çıkmaza girdi. Geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı izlenen iç talebe
ve yatırımlara rağmen, Türkiye Temmuz ayında da 1,8 milyar dolarlık cari
işlemler açığı verdi.
Temmuz’da verilen bu açıkla birlikte,
Türkiye’nin Ocak-Temmuz 2020 döneminde verdiği cari işlemler açığı 21,6
milyar dolara yükseldi. Geçen yıl aynı
dönemde cari işlemlerde 2,1 milyar dolarlık fazla verilmişti. Temmuz
2020 sonu itibariyle son bir yıllık cari
işlemler açığı ise 14,9 milyar dolara
yükseldi.
Cari açığın hızlanmasında, altının ön
plana çıktığı ithalat artışı etkili olurken, ihracattan ve başta turizm ve sivil
havacılık olmak üzere, hizmetlerden
sağlanan dövizin sert şekilde azalması
etkili oldu. 2019’un ilk 7 ayında 12 milyar doları bulan turizm net geliri, 2020

Türkiye’nin, dünyaca yaşanan pandemi
sonrası bile yeni bir yol haritası çizilemedi. Yeilenmesi gereken Orta Vadeli
Program yenilenmedi, buna bağlı
olarak borçlanma limitlerini çoktan
aşan bütçeye ek bir bütçe çıkarılamadı.
Türkiye, içeriden ve dışarıdan
pusulasını kaybetmiş, yol haritası kayıp
bir ülke görünümünde ve hem iç hem
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Türkiye’nin Ocak-Temmuz döneminde
21,6 milyar dolarlık cari işlemler açığı
vermesinde döviz gelirlerinin, döviz
harcamalarından daha fazla azalması
belirleyici oldu. Türkiye’nin bu dönemdeki döviz gelirleri yüzde 22 oranında
azalarak 111,5 milyar dolara gerilerken, döviz harcamalarında ise sadece
yüzde 5,5 oranında bir azalma yaşandı.
Döviz harcamaları 133,1 milyar dolar
oldu.
Türkiye ekonomisinin bu yıl verdiği
cari işlemler açığını önceki yıllardan
olumsuz anlamda farklı kılan en
önemli gelişme ise cari açığın
finansmanında yaşanıyor. Cari açıkla
birlikte Türkiye’den yabancı sermaye
çıkışı da yaşandığı için, Türkiye bu
dönemde 26,3 milyar dolarlık bir finansman açığıyla karşı karşıya bulunuyor.
Bir başka olumsuz gelişmeyi ise cari
işlemler açığı ve sermaye çıkışının
yanı sıra Türkiye’nin mali sisteminden
sistem dışına kayıt dışı döviz çıkışı
yaşanması oluşturdu. 2020 Ocak-Temmuz döneminde mali sistem dışına
kayıt dışı olarak 5,1 milyar dolar çıkış
olduğu gözleniyor. Bu çıkışın 3,2 milyar dolarlık kısmı ise tek başına Temmuz ayında yaşandı.
Ocak-Temmuz döneminde 21,6 milyar
dolarlık cari işlemler açığı, 4,6 milyar
dolarlık net sermaye çıkışı ve 5,1 milyar dolarlık kayıt dışı döviz çıkışını Türkiye zorunlu olarak Merkez Bankasının
rezerviyle finanse etti. Bu nedenle de
bu dönemde Merkez Bankası’nın rezervlerinde 31,4 milyar dolarlık bir net
erime yaşandı.

Ekonomide Küçülme çeyrekleri
İlk 7 ayda 22 milyar dolara yaklaşan
cari açığa rağmen Türkiye ekonomisi
bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9, ilk

15
altı aylık dönemde ise yüzde 3,1 oranında küçüldü. “Toparlanıyoruz” şeklindeki resmi açıklamalara rağmen bu
yıl Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin
ilk göstergeler ekonomik aktivitenin
bu yılın ikinci çeyreğine göre iyileşmekle birlikte geçen yılın 3. çeyreğine
göre daralma eğiliminin sürdüğünü
gösteriyor.
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’daki (GSYH)
kötü performansın, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra artması gözlerden kaçmıyor. Bu sistemin, özellikle yabancı
kaynak girişini caydırdığı, bunun da
önemli döviz krizlerine yol açarak tüm
dengeleri olumsuz etkilediği biliniyor.
Bu yılın ikinci üç aylık dönemine ilişkin GSYH sonuçlarının açıklanmasıyla
birlikte Türkiye’nin tek adam rejiminde
geçen son iki yılının ekonomik bilançosu da tam olarak ortaya çıktı.
Türkiye tek adam rejiminin ilk 12 ayında, Temmuz 2018-Haziran 2019 arasında yüzde 1,1 oranında küçülmüştü.
Rejimin ikinci 12 aylık döneminde,
yani Temmuz 2019-Haziran 2020’de
ise Türkiye ekonomisinde sadece yüzde 0,5 oranında bir büyüme yaşandı.
Yani son 2 yılda Türkiye ekonomisi büyümek bir yana, yıllık ortalama yüzde
0,6 oranında küçüldü.
Türkiye nüfusunun yıllık ortalama yüzde 1,3 civarında arttığı dikkate alındığında tek adam rejimi döneminde
Türk halkının refahında reel olarak
yüzde 3’e yakın bir azalma olduğu tahmin ediliyor.
Tek adam rejiminden önceki 12 aylık dönemde (Temmuz 2017-Haziran
2018) Türkiye’nin milli geliri 891,8 milyar dolar (en son revizyona göre) düzeyindeydi. Son 12 aylık dönemde ise
(Temmuz 2019-Haziran 2020) milli gelir 742,9 milyar dolara kadar geriledi.

Tek adam rejiminde Türkiye’nin milli
geliri 149 milyar dolar eridi.
Kişi başına düşen gelir tek adam rejiminden önceki 12 aylık dönemde 10
bin 840 dolar olarak hesaplanıyordu.
Son 12 aylık dönem için ise bu tutar 8
bin 908 dolar olarak hesaplanıyor.
Ekonomi büyüyemediği için tek adam
rejimi tek bir kişiye bile artı istihdam
sağlayamadı, aksine istihdam edilenler
3,5 milyon kişi azaldı. Haziran 2018’de
29 milyon 314 bin olan Türkiye’nin istihdamı, Mayıs 2020’de 25 milyon 858
bin kişiye indi. Bu dönemde, sayıları 5
milyon 600 bini bulan gerçek işsizlerin
yanı sıra çalışabilir yaşa giren 1 milyon
800 bin kişiye yeni iş bulması gereken
rejim, bunu yapamadığı gibi 3,5 milyon vatandaşın mevcut işini kaybetmesine yol açtı.
Pandeminin de etkisiyle 2020 ikinci
çeyreğinde yüzde 10 küçülen ekonomi en büyük daralmayı imalat sanayisi
ve hizmetler sektörlerinde yaşadı.
İmalat sanayiinde ikinci çeyrek küçülmesi yüzde 16,5’u buldu. Bekleneceği
gibi, pandemi döneminde talebi hızla
azalan dayanıklı tüketim mallarıının
sanayi üretimi de önemli gerileme
gösterdi.
Yüzde 25 daralma gösteren hizmetler
sektörü de yine pandeminin etkisiyle
bıçak gibi kesilen turizm talebinden,
yeme-içme sektörlerinin kapanmasından ağırlıkla kaynaklandı.

Dövizde sıçrama
Yüzde 10’a yakınma küçülme döneminde bile sert bir sıçrama gösteren
cari açık, giriş yerine çıkışı tercih eden
yabancı yatırımcının rüzgarından
mahrum kalınca, Merkez Bankası reezervleri ile finanse edilmek durumunda kaldı. Ne var ki, hem ithalatçının

hem dış borç ödeyicisinin hem de
TL’den dövize geçerek güvence arayışı
içinde olan tasarruf sahibinin talepleri, Merkez Bankası’nın uzun zamandır
bastırdığı döviz fiyatlarını tutamadı
ve döviz fiyatı kontrolden çıktı. Bir hesaba göre 105 milyar dolarlık Merkez
Bankası kaynağı, dövizin fiyatını baskılamak için kullanılırken, bu baskılamadan daha çok, döviz açığı olan, çoğu
da “Mega proje” denilen Kamu-Özel
İşbirliği modeliyle proje gerçekleştiren
firmalara kamu bankaları üstünden
satıldı. Ne var ki Merkez Bankası’nın
rezervlerinin eritilmesine neden olan,
devamında da swap yöntemiyle kiralık dövize muhtaç kılan bu yaklaşım,
uzun ömürlü olamadı ve Temmuz sonundan itibaren döviz fiyatları hızla
artmaya başladı.
Temmuz ayı boyunca 6.80-6.85 TL basamağında tutulan dolar fiyatı Ağustos başında 7 TL barajını aştı ve ay
boyunca da 7.30-7.40 TL basamağına
yerleşti.
Döviz fiyatları, ne kadar kısıtlanmaya
çalışılsa da, ithalatçının talebinden,
önümüzdeki 12 ayda yaklaşık 170
milyar dolar dış borç ödemesi olan
borçluların ve TL’ye güveni iyice azalıp
tasarrufunu dövizde, dövizle alınan altında tutmak isteyen yurttaşın baskısı
altında.
Bu üçlü basınç altında bunalan ve havlu atan Merkez Bankası, TL faizlerini
artırarak dövizden TL’ye cazibe yaratmayı ancak dolaylı yollarla deniyor.
Merkez Bankası doğrudan TL faizini
artırmak yerine bankaların kullandıkları likiditeyi sıkıştırarark bankaları
kredi ve mevduat faizini artırmaya, bu
yolla TL’ye dönüş sağlamaya çalışıyor.
Ne var ki, bu mesajı almayan yurttaşın dövize talebi devam ederek Eylül
başlarında 1 doların 7.52 TL’ye çıktığı
zamanlar oldu.
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Döviz ve enflasyona etki

maye malları grubundaki artışta metal
yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ile
parça ve aksesuarları ve makineler etkili oldu.

Dövizdeki tırmanışın ilk önemli sonucu Ağustos’ta üretici fiyatlarının aylık
yüzde 2,4’e varan oranda artması ile
yaşandı.

Dayanıklı tüketim malları fiyatları mücevherat (altın) öncülüğünde yükselirken, dayanıksız tüketim mallarındaki
artışta tekstil ürünleri, katı-sıvı yağlar
ile fırın ürünleri ve unlu mamuller belirleyici oldu. Yine TCMB değerlendirmesine göre, “Bu gelişmelerle, tüketici
fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar artmıştır.”

Döviz fiyatları ile üretici ve tüketici fiyatları arasında anlamlı bir geçirgenlik
bulunuyor. Özellikle sanayinin kullandığı ithal girdi ve ara-yatırım mallarının yüksekliği, ilaçtan enerjiye birçok
üründe ithalata bağımlılığın yüksekliği, döviz fiyatındaki her artışı, üretici ve devamında tüketici fiyatlarına
geçiriyor. Döviz fiyatlarındaki artışla,
enflasyon artışı arasında doğrudan bir
ilişki olması, birçok üreticiyi, her döviz
artışının ardından etiket değiştirmeye,
bir tür tepkici-savunmacı bir davranışa
da itiyor.

Ağustos’ta, tüketici enflasyonu eğilimi
temel mal grubunda yüksek seviyesini
korurken, hizmet grubunda arttı. Ulaştırma hizmetleri yıllık enflasyonundaki
düşüşte karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı öne çıktı, havayolu ile
yolcu taşımacılığı fiyatlarında ise artış
(yüzde 1,53) gözlendi. Lokanta-otel
grubunda bu dönemde gerek yemek
hizmetleri gerekse konaklama hizmetlerinde fiyat artışları izlendi. Diğer
hizmetler grubundaki fiyat artışında,
döviz kuruna duyarlı kalemlerden
otomobil bakım ve onarımı, sağlık hizmetleri ve paket tur belirleyici olmuş
görünüyor. Diğer yandan, eğitim hizmetlerinde aylık fiyat artışı bu dönemde sınırlı kaldı. Eğitim hizmetlerinde
uygulamaya konulan KDV indiriminin
önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkilemesi bekleniyor.

Son olarak 2018’in Temmuz ve Ağustos aylarında, 2019’un da Nisan ve
Mayıs aylarında yaşanan sert döviz ve
üretici fiyat artışları, 2020’nin Ağustos
ayında da tekrarlandı ve yüzde 6’ya
yakın artan döviz fiyatları ilk elde üretici fiyatlarında yüzde 2,4’lük bir artıışı
getirdi. Bunun Eylül ve Ekim aylarında
sürme ihtimali oldukça yüksek.
Yurt içi üretici fiyatları Ağustos ayında yüzde 2,35 oranında yükseldi, yıllık enflasyon 3,20 puan artarak yüzde
11,5 oldu. TCMB, değerlendirmesinde
şöyle demektedir: “Bu gelişmede döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur.”

Temel mal grubu tüketici enflasyonu Ağustos ayında 1,44 puan artışla
yüzde 10,02 oldu. Bu dönemde yıllık
enflasyon dayanıklı mal ve diğer temel
mallarda yükselirken giyim ve ayakkabı grubunda geriledi. Döviz kuru artışlarının da etkisiyle dayanıklı mal grubunda süregelen fiyat artışları genele
yayılmış şekilde devam etti. Otomobilde Ağustos sonunda yapılan matrah
ve ÖTV değişiklikleri, grup enflasyonunu, önümüzdeki dönem yukarı yönlü
etkileyecek.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık üretici enflasyonu, enerji
grubu hariç bütün alt gruplarda yükseldi. Aylık bazda, enerji fiyatlarındaki
düşüşte elektrik ve gaz imalatı fiyatları
belirleyici olurken, petrol ürünleri ve
ham petrol fiyatlarındaki yükseliş bu
düşüşü sınırladı.Ara malları fiyatlarındaki artışta demir-çelik, ana metaller
ve plastik ürünler öne çıkarken; ser-
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Özetle, döviz kurunda Ağustos ve Eylül boyunca yaşanan fiyat artışlarının
etkisinin öncelikle üretici fiyatlarında,
devamında tüketici fiyatlarında görmek söz konusu olacak. Böyle olunca yaklaşık yüzde 9 olarak belirlenen
TCMB 2020 tüketici enflasyon hedefinin gerçekleşmesi söz konusu değil.
En azından yüzde 13-14’ü bulan bir
yıllık enflasyon oldukça muhtemel görünüyor.

“Soğuma”, “Isınma”
dönemlerinde Bütçe
COVID-19 pandemisinin de etkisiyle,
Mart ayından itibaren tüm dünyada
olduğu gibi, ağır bir küçülme, soğuma
yaşayan Türkiye ekonomisi, Haziran
başında ani bir ısınma, canlanma çabası içine sokuldu ama bu, Temmuz
sonunda yaşanan sert döviz türbülansı ile sadece 2 ay sürdü. Ağustos başından itibaren TL faizlerinin yükselmesi
yeni bir soğuma dönemini başlatmış
görünüyor.
Nisan-Mayıs aylarında pandeminin
etkisiyle yaşanan soğuma-daralma
dönemi ile takip eden Haziran ve Temmuz aylarına ait ısınma dönemleri,
farklı merkezi bütçe görüntüleri de ortaya çıkardı.
Pandeminin zorladığı kapatmalarla
çok hızla daralan ekonomiyi Haziran
ayında açma kararı alan iktidar, bunu
genişlemeci para politikası ile daha
çok da ucuzlatılmış kredi ve bastırılmış
döviz politikaları ile gerçekleştirmeye
çalışırken maliye yönünden de genişlemeci davrandı.
Soğuma dönemlerinde, bekleneceği
gibi tüketim, dolayısıyla tüketimden
alınan vergiler azalırken, ısınma döneminde kredilerle tüketim teşvik edilince vergi gelirlerinde ciddi artışlar oldu
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ve sonuçta, iki dönem arasında bütçe
açığı görece daraldı.
Nisan ve Mayıs aylarına ait daralmasoğuma döneminde bütçe gelirleri
toplamı 133,4 milyar TL iken ısınma
dönemi Haziran-Temmuz’da 19,5 milyar TL artışla 153 milyar TL’ye çıktı. Giderler ise iki dönem arasında sadece 8
milyar TL arttı. Dolayısıyla daralma-soğuma aylarının 60,5 milyar TL’lik açığı,
ısınma döneminde 49 milyar TL’ye indi
ve 11,5 milyar TL azaldı.
Özellikle, bütçe gelirlerinde Temmuz
ayındaki artış dikkat çekici boyutta
oldu. Aynı şekilde Temmuz ayında
harcamalarda da dikkat çekici yükseliş
gözlendi. Yine de Temmuz bütçe açığı
30 milyar TL’ye yaklaştı.
Bütçe gelirleri, ekonominin açılıp ısınmaya geçtiği Haziran-Temmuz aylarında, soğuyan iki aya, Nisan-Mayıs’a
göre yüzde 15’e yakın arttı. Bu artışta,
tüketimden alınan dolaylı vergiler, iç
tüketimden alınan KDV ve ÖTV, dış ticaretten alınan KDV ve ithalat vergileri,
hızlandı ve ısınma döneminin dolaylı
vergileri 98 milyar TL’ye yaklaşarak,
soğuma aylarının dolaylı vergilerini
yüzde 57 geride bıraktı. Dolayısıyla,
ısınma döneminde bütçe gelirlerindeki iyileşme, tamamen tüketimin canlandırılması ile ilgili diyebiliriz.
Nisan-Mayıs aylarının soğuma dönemlerinde, pandemiye karşı karantina günlerinde devletin bütçe giderleri
194 milyar TL’de kaldı. Isınma ayları
Haziran ve Temmuz’da ise, pandemiden dolayı sağlanan vergisel kolaylıkların da etkisiyle, yüzde 4 ancak arttı
ve 202 milyar TL olarak gerçekleşti.
Faiz dışı giderlerde iki dönem arası 20
milyar TL artış gözlendi. Bunlar daha

çok cari transferler ile sermaye giderleri, yani kamu yatırım harcamalarından
kaynaklandı. Cari tranferlerdeki artışın, SGK’nın finansmanı ile ilgili olduğu
gözlenebiliyor.
Nisan-Mayıs’ta nakit açık 64 milyar TL
iken borçlanma yüksek tutuldu ve yaklaşık 100 milyar TL borçlanıldı.
Haziran-Temmuz ısınma döneminde
ise nakit açık 59 milyar TL iken sadece
50 milyar TL borçlanmaya gidildi.
Borçlanmada iç borçlanmaya ağırlık
verilmesi de önemli.İlk dönemde 116
milyar TL, ikinci dönem 64 milyar TL
iç borçlanma gerekleştirildi. İç borçlanmada döviz cinsinden tahvil ihracı
dikkat çekti ve ilk dönemde 25 milyar
TL, ikinci dönemde 44 milyar TL’lik iç
borçlanma, döviz üstünden yapıldı. Bu
dört ayda dövizle yapılan borçlanma,
toplam borçlanmaların yüzde 38’ini
buldu.

Sonuç
Türkiye ekonomisi, 2018 ortalarında
geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nin iç ve dış ekonomik aktörlerde yarattığı güvensizlikle, dış
politikadaki gerilim yaratan çizgisi
ile ekonomide bir gerilemeyi de getirdi. Özellikle yabancı kaynak girişi
sorununu son 2 yılda yoğun bizçimde
yaşayan ekonomi, artık istikrar vaat etmiyor.
Ekonomik büyümesi dış kaynak
girişine bağımlı olan ekonomi, dış
kaynak çıkışı ile birlikte, büyüme
ivmesini de kaybetti. Tek adam rejiminin uygulandığı iki yılda ekonomi büyüme yeteneğini kaybetti ve
büyüme yerine küçüldü.

Zaten 20018 ve 2019’u daralma ile
geçiren ekonomi, tüm dünyada
yaşanan pandeminin de etkisiyle 2020
ikinci çeyreğinde yüzde 10 küçülme
yaşayarak iyice dibe vurdu. Türkiye
ekonomisi, dış yatırımcının güvenini
kazanarak yeniden sermaye çekmede
zorlanmaktadır. Buna karşılık, ilk 7
ayda verdiği cari açık 22 milyar doları
bulmuş durumda ve Ağustos sonu
açığın 30 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Açığın finansmanında,
dışarıdan bulunamayan kaynak yerine,
Merkez Bankası’nın kıt kaynaklarına
başvurulması, önemli bir rezerv sorunu yaratmış durumda. Özellikle dış
para otoriteleri, Merkez Bankası’nın
rezervlerinin erimesine, yerine konulmaya çalışılan swap dolgusunun
kalitesizliğine dikkat çekiyorlar. Kredi
derecelendirme kuruluşlarının üst
üste not düşürmeleri ve Türkiye’yi
azgelişmiş ülke liginde göstermeleri,
belirsizlikleri iyice artırmış durumda.
Dış kaynak bulma konusunda IMF
seçeneğini de kullanma konusunda
direnen AKP rejiminin, ihtiyaç duyulan dövizi teminde ne yapacağı bilinmezken, dövize talep, döviz fiyatlarını
tırmandırmaya, o da üretici ve tüketici
fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Böylece, yükselen döviz fiyatları ile
yükselen enflasyon biribirini beslemekte ve yönetimin nasıl bir yol haritası
izleyeceği iyice bulanıklaşmaktadır. Bu
belirsizlik, yol haritasından yoksunluk,
hem iç hem dış ekonomik aktörleri
bekle-göre geçirirken, yurttaşları da
birikmlerini daha çok döviz ve altına
yönlendirmesine neden oluyor. Bu
daralma-küçülme yıllarının biriktirdiği
işsiz sayısının 14-15 milyona ulaşması
ve en geniş tanımlı işsizliğin yüzde
40’a ulaşması ise endişeleri artırıyor.
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KAYNAK

5083 TİP ALÜMİNYUM MALZEMEDE
SAPLAMA KAYNAĞI UYGULAMASI
Başak Yücesoy1, Murat Gürleyik2

1. GİRİŞ
5000 serisi alüminyum alaşımları, kolay kaynak edilebilirliği ve ısıl işlemden bağımsız dayanç özellikleri nedeniyle
özellikle hafifliğin önemli olduğu taşıt araçlarında, hafif
ve dayançlı konstrüksiyonlarda yaygınca kullanılmaktadır.
Her ne kadar mekanik özellikleri ısıl işlemden bağımsız
olsa da, kaynak esnasındaki ısı girdisinin mekanik özelliklere olumsuz etkisi bilinmektedir. Aşırı ısı girdisi ile gerek tane irileşmesi, gerekse alaşım elementlerinin buharlaşarak yapıdan uzaklaşması, zaman zaman sıfır temper
durumunun altında mekanik değerler elde edilmesine
neden olabilmektedir. Bu nedenle 5000 serisi alüminyum malzemelerin kaynağında kontrollü ısı girdisi ve
pasolar arası sıcaklık şartları sağlanmaya çalışılmaktadır.
1
2

basak.yucesoy@fnss.com.tr
murat.gurleyık@fnss.com.tr
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Araçların yapısal kaynakları dışında kalan montaj yeri
kaynaklarında (ikincil kaynak işlemleri) da yukarıda bahsedilen parametrelerin kontrol altında tutulması gerekir.
Bu koşullara ek olarak, kaynak proses sürelerinin –puntalama, kaynak, temizlik vb.- kısaltılması amaçlanmaktadır.
Bu gereksinimler ışığında 5083 tip içten dişli saplamalar
ile saplama kaynağı prosesinin standartlara ve kapsam
dışı durumlarda, tasarım isterlerine göre kalifikasyonu
amaçlanmıştır.

2. SAPLAMA KAYNAĞI
2.1 Saplama Kaynağı Nedir?
Saplama Kaynak Teknolojisi civata veya pimleri saniyeler
içerisinde metal yüzeye kaynak katkı maddesi uygulamadan kaynatmaya yarayan, kalifiye bir elemana bağımlı
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olmadan daha seri ve yüksek verimde yapılabilen, inşaat,
otomotiv ve metal işleme sektöründe geniş bir uygulama alanına sahip yüksek teknoloji ürünüdür.
Saplama kaynağının avantajları şu şekildedir;
Tam kesitte kaynak oluşturmaktadır.
Kaynak yapılan parçanın arka yüzeyinde iz bırakmamaktadır.
Basit kullanıma sahiptir.
Otomasyon sistemi şeklinde uygulanabilmektedir.
Kesitin tamamı kaynak edilebildiğinden yüksek dayanç sağlamaktadır.
Kısa kaynak süresinden dolayı yüksek iş verimliliği
sağlamaktadır.
Düşük çekme/çarpılma meydana gelmektedir.
Kaynak dolgu malzemesi gerektirmemektedir.
Saplama Kaynak (Stud Welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Saplama Kaynak metal civata
veya somunları, yine diğer metal bir yüzeye kaynak ederek, uygulama noktasında ekstra bağlantı noktası oluşturmaya yarayan montaj ürünüdür. Dıştan dişli ve içten
dişli bağlantı ekipmanlarının saçların üzerine tutturulması çok emek isteyen bir işlemdir. Daha önceden dişli
saplamalar ufak boylarda kesilir ve metal plaka yüzeyine
kaynak edilirdi. Fakat zamanla bu işlemin çok maliyetli ve
zor olduğu anlaşıldı. Bu konuda çözüm için geliştirilmiş
Saplama Kaynak Sistemleri, metal yüzeylere saplama, civata, yükselteç ve pim gibi malzemelerin hızlı, emniyetli
ve yüksek mukavemet ile kaynatılarak tutunmasını gerçekleştirmek için üretilmiştir.

kaynağı, bir saplama kaynak makinesi, saplama tabancası ve opsiyonel olarak koruyucu gaz yeterlidir. Ayrıca
isteğe bağlı olarak çalışma güvenliği açısından ek koruma tedbirleri veya hassas sabitleme aparatları kullanılabilmektedir.
Saplama kaynağı uygulamasında trafolu ve invertörlü olmak üzere iki tip makine bulunmaktadır. Trafolu makineler doğru akım (DC) ile, invertörlü makineler ise alternatif
akım (AC) ile çalışmaktadır.
2.2 Saplama Kaynağının Alüminyum Malzemede
Uygulanması
Alüminyum (5083 tip) plakalara uygulanan montaj yeri
kaynaklarında (ikincil kaynak işlemleri) operasyon zamanlarını, çekme/çarpılmayı, ek temizlik/tesviyeyi azalt-

Şekil 1. İnverterli Saplama Kaynağı Makinası

Saplama civata ve metal yüzeyin birleştirme noktalarını
yüksek elektrik akımı ile eriterek birbirlerine kaynatma
felsefesi üzerine inşa edilen saplama kaynak teknolojisi,
köprü ve bina inşaatları, elektrik santralleri, fırınlar, otomobil sektörü gibi yüksek mukavemet gerektiren imalat
sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Saplama kaynağı genel olarak diş açılması problem olan
ve montaj zorlukları bulunan yüzeylere cıvata bağlanması için uygulanan bir işlem türüdür. Bu teknoloji, delme, diş açma, vidalama veya elle kaynak gibi pahalıya
mal olan ve zaman harcayan tüm işlemler için tek başına
bir alternatiftir.
Saplama kaynağı yönteminin uygulaması için bir güç

Şekil 2. İçten Dişli Alüminyum Saplama
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mak, kaynak sonrası dişlerin bozulmasını önlemek amacıyla saplama kaynak prosesine geçilmiştir.

•

Çekme Testi/ Radyografik Muayene (d>12 mm)

•

Makro Muayene (d>12 mm)

Alüminyum saplama kaynağı uygulamaları için invertörlü saplama kaynak makinası tercih edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen test kapsamı dışında, tasarım esnasında kullanımını kalifiye edip saplamanın tek başına taşıyabileceği yük kapasitesini belirlemek için;

İnverterli Saplama Kaynağı Makinası kullanılarak, içten
dişli alüminyum saplama çeşitlerinde denemeler yapılmıştır. Standart raf ürünlerinin amaca uygun olmaması
nedeniyle, uygulamalar sonucu geliştirilen özgün tasarıma sahip içten dişli saplama kullanılmıştır.

•

uygulanmıştır. Titreşim testi parametreleri ve yükleme
senaryoları, askeri kara araçlarına ait standartlarda belirtilen gereksinimlere göre belirlenmiştir.

Koruyucu gaz tipi denemelerinde aşağıdaki gazlar kullanılmıştır;
•

%100 Ar

•

%50 Ar + %50 He

3.1 Test Sonuçları
Alüminyum saplama kaynağı numunelerine, önceki bölümde bahsedilen standart testlerinden;

3. KAYNAK NUMUNELERİNE UYGULANAN TESTLER
Saplama kaynağı numunelerine EN 14555 ve EN 15614-2
standartlarında belirtilen tahribatlı ve tahribatsız muayeneler, ve yorulma testi uygulanmıştır. Standartta geçen testler şu şekildedir:
•

Görsel Muayene

•

Eğme Testi

Sarsıcı Titreşim Testi

•

Görsel Muayene (EN 14555’e göre uygulanmıştır)

•

Eğme Testi (EN 14555’e göre uygulanmıştır)

•

Makro Muayene (EN 15614-2’ye göre)

uygulanmıştır.
Görsel muayene ve makro muayene testlerinden numuneler başarı ile geçmiştir. Ancak; eğme testlerinde
alüminyum saplama başarılı olmamıştır, saplama kop-

Tablo 1. EN 14555’e göre Kalifikasyon Testleri
Test Edilecek Saplama Sayısı
ISO 3834-2 Kapsamlı Kalite Gereksinimleri-

Test Tipi

ne Göre Uygulama ≤100 °C
d≤12 mm

d≥12 mm

Gözle Muayene

Gereksinimlerine Göre
Uygulama ≤100 °C
Tüm Çaplar (d)

ISO 3834 Tüm Kalite Gereksinimlerine Göre Uygulama >100 °C
Tüm Çaplar (d)

Tüm Çaplar (d)

Eğme Testi

10 (60° Eğme Açısı)

Tork Kolu ile Eğme Testi

5 (60° Eğme Açısı)

10 (60° Eğme Açısı)

Uygulanmaz

Çekmek Testi

---

Radyografik Muayene

5

Uygulamaz

Makro Muayene (Saplamanın Mer-

--

kezinden numene Çıkarılmalıdır)

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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Yerine Opsiyonel)
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5 (30° Eğme Açısı)
10

--

--

--

--

--

2
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Şekil 3. Sarsıcı Titreşim Testi

muştur. Makro muayenede kaynak profili incelendiğinde
ergimenin sağlandığı gözlenmiştir.
Saplama prosesi yorulma testinde 0,5 kg ağırlık altında
kesme yönünde; 1 kg ağırlık altında da yatay eksenlerde
başarılı olmuştur.

4. TEST SONUÇLARINA GÖRE KAPSAM DIŞI DURUMLAR
Yukarıda bahsedilen test sonuçlarına göre EN 14555
standardı kapsamlı olarak incelendiğinde şu sonuçlar
çıkarılmıştır;

Şekil 4. Test Parçaları

• EN 14555 standardı ağırlıklı olarak çelik malzemelere
yöneliktir. Bu nedenle verilen kalifikasyon kapsamı
alüminyum uygulamalarını doğrulamakta yetersiz
kalmaktadır.
• Bu standart, trafolu saplama kaynak makinalarına yöneliktir. Kullandığımız saplama kaynak makinası invertörlü
tiptir. İnvertörlü makinaların teknolojisi gelişmektedir.
• EN 14555 standardında madde 12.3’e göre eğme testi
ile kalifiye edilemeyen durumlarda (geometrik kısıtlar
vb.), güvenilir başka bir yöntem kullanılabileceği belirtilmiştir.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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Kaynaklı seri imalat aşamasında kalitenin korunması
amacıyla aşağıdaki kontrol yöntemleri belirlenmiştir;
• Şahit numune (imalat öncesi test, kapsamı ve frekansı
işe özel belirlenir)
• Görsel Muayene
• Tork Kontrolü3
Bahsedilen kontrol yöntemleri seri imalatta kaynak edilen tüm alüminyum saplamalara uygulanmaktadır.
3 Uygulanacak tork değeri tasarım kriterleri ve uygulanan testler sonucu belirlenmiştir.

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yapılan bu çalışma ile alüminyum malzemede saplama
kaynağının uygulanması ve uygulamanın standartlar
kapsamında doğrulanması amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda temel olarak alüminyum malzemede saplama kaynağının uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Ek olarak;
Şekil 5. Sarsıcı Titreşim Testi Genel Görünümü

• Çalışmamızda, titreşim testi alternatif onama yöntemi
olarak seçilmiştir.

5. PLANLANAN KALİFİKASYON KAPSAMI
Yapılan testler ve incelenen standartlar göz önüne alınarak, aşağıdaki kalifikasyon kapsamı oluşturulmuştur;
•

•

EN 15613 madde 7.1’e göre;
-

Görsel Muayene

-

Sıvı Penetrant Muayene

-

Makro Muayene (d>12 mm için)

- Malzeme ve makine seçiminin önemli bir parametre
olduğu,
- Koruyucu gaz olarak ergime ve nüfuziyet gereklilikleri
nedeniyle %50 Ar + %50 He kullanılması gerektiği,
- Günümüzde geçerli olan kalifikasyon standartlarının
alüminyum saplama kaynağını kalifiye etmekte yetersiz kaldığı
sonuçlarına varılmıştır. Bu nedenle kendi ürün ihtiyaçlarımıza yönelik bir kapsam ve kalifikasyon çalışması yapılmıştır.

KAYNAKÇA

EN 14555 madde 12.3’e göre;

1.

EN ISO 14555: Metalik Malzemeler için Saplama Kaynağı

-

Sarsıcı Titreşim Testi (kesme yönünde – 0,5 kg/
yatay yönde – 1 kg)

2.

Yukarıda gösterilen plan kapsamında Alüminyum Saplama Kaynağı Kalifikasyon Testleri tamamlanmıştır ve Kalifikasyon Raporları (PQR) oluşturulmuştur.

EN 15614-2: Metalik Malzemeler için Kaynak Prosedürlerinin Şartnamesi ve Vasıflandırılması – Kaynak Prosedürü Deneyi – Bölüm 2: Alüminyum ve Alaşımlarının Ark Kaynağı

3.

EN ISO 15613: Metalik Malzemeler için Kaynak Prosedürlerinin Vasıflandırılması- İmalat Öncesi Kaynak Deneyini Esas
Alan Vasıflandırma

4.

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Test Raporları

5.

NELSON 1500i Service and Operation Manual

6.

http://wuhle.com/haber-saplama-kaynak-nedIr--60.html

6. İMALAT AŞAMASINDA KALİTE GÜVENCE
UYGULAMALARI

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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METALİK YAPILARDA KALINTI
GERİLİMLER VE ETKİLERİ
Emre Turan1, Süleyman Bektaş2

1. GİRİŞ

2. KALINTI GERİLİM VE ÇARPILMA KAVRAMI

Kaynaklı imalatlarda kalıntı gerilimlerin oluşum mekanizmasına ve sonuçlarına dönük değerlendirme yapılması hedeflenmiştir.

2.1 Kalıntı Gerilimi Tetikleyen İşlemler

Kaynaklı imalatlarda kalıntı gerilimlerin oluşum mekanizması, etkin olan değişkenlerin karakteristikleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca, çekme-çarpılma ile olan
ilişkisi ve doğurduğu sonuçlar da mercek altına alınmaya
çalışılmıştır.

Birçok imalat süreci, malzemeye uygulandığında malzeme içerisinde kalıntı gerilimlerin oluşmasını tetiklemektedir. Bu süreçler kısıtlanmış malzeme üzerinde oluşturduğu kalıntı gerilim yüklemeleri;
- Isıl
- Mekanik
- Isıl + Mekanik (Termomekanik)

Kısıtlanmış alandaki malzemeler üzerine olan yüklemeler;

- Faz değişimleri (Östenitden martensite ani faz geçişlerindeki mikro gerilimler)

- Elastik bölge içerisinde hapsolan gerilimler şeklinde
karşımıza çıkar.

Ayrıca malzemenin kısıtlanması, dâhil olduğu sürecin
prensiplerine de bağlıdır.

- Plastik bölge içerisinde çekme mukavemetine kadar
olan sınır içerisinde boyutsal değişimler şeklinde kendini gösterir.

Yükleme tipi ve kısıt kaynağı birlikte düşünüldüğünde
Resim 1'de oluşturulmuştur.

1
2

Makina /Kaynak Mühendisi, Nurol Makina ve Sanayi A.Ş - Emre.Turan@nurolmakina.com.tr
Makina /Kaynak Mühendisi), Nurol Makina ve Sanayi A.Ş - Suleyman.Bektas@nurolmakina.com.tr
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Resim 1. Yükleme Tipi ve Kısıt Kaynağı Göre Kalıntı Gerilim
Oluşturan Süreçler [3]
Resim 3. S355JR Malzemenin Sıcaklığa Bağlı Elastisite
Modülündeki Değişim Grafiği [1]

termal etkilere bağlı olarak malzemenin elastisite modülünde de ters orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Tüm bu
ilişkiler Resim 4'te kısaca özetlenmiştir.
Resim 2. İmalat Yöntemlerine Göre Kalıntı Gerilim Tiplerine
Örnekler [3]

Isıl yüklemeler özelinde bir sıcak şekillendirme işlemi
olan Kaynak İşlemi asıl odaklanacağımız nokta olmuştur
[1, 5].

Resim 4. Elastisite Modülündeki Değişimin Kalıntı Gerilimle
İlişkilendirilmesi

2.2 Kalıntı Gerilim ve Çarpılmayı Etkileyen Faktörler
Isıl yüklemelerde kalıntı gerilim ve çarpılmayı etkileyen 5
malzeme özelliği vardır. Bunlar:
Elastisite modülü E (N⁄(mm)2)

Resim 5'te iki grafikte S355JR ve S700MC yapı çeliklerinin
gerilim gerinim değerlerinin sıcaklığa bağlı değişimini
görmektesiniz. Her iki grafik deneysel verilere göre oluşturulmuş grafiklerdir.

Akma mukavemeti Rm ( N⁄(mm)2)
Isıl genleşme katsayısı α (mm/(m.K))
Isıl iletkenlik λ ( W⁄(m.K))
Özgül ısı C (KJ⁄(kg.K))
2.2.1 Elastisite Modülü
Malzemenin yük altındayken şekil değiştirme direncidir.
Resim 3'te akma/çekme mukavemeti ve elastisite modülünün sıcaklığa bağlı olarak değişimi görülmektedir.
Bir malzemenin elastisite modülündeki değerin yüksek
veya düşük olması çekme çarpılma etkilerine karşı direncini etkilemektedir. Ayrıca malzeme üzerine uygulanan

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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2.2.2 Akma Mukavemeti
Akma mukavemeti, sünek malzemelerde kopma olmaksızın deformasyona müsaade edilen üst sınırı belirler.
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İki malzemenin %1 gerinim oluşturduğu değer temel alınarak 400 ºC ve 600 ºC arasındaki mukavemet farklarına
bakılarak 20 ºC’deki mukavemet değerine oranlanmıştır.
Netice olarak S355JR malzeme %59 S700MC malzeme
%27 düzeyinde bir mukavemet kaybı yaşamıştır. Buradan yola çıkarak malzemenin mukavemet değeri ne
kadar yüksek olursa ısıya bağlı mukavemetindeki yüzde
kayıp o kadar az olur [2].

25

Resim 5. S355JR Ve S700MC Malzemenin Sıcaklığa Bağlı Gerilim-Gerinim Grafikleri [2]

Resim 6. Sıcaklığın Karbon Ve Paslanmaz Çeliğin Isıl Genleşme Katsayısı Üzerindeki Etkisi (Solda). Bazı Metallerin Isıl
Genleşme Katsayısı Değerleri. (Sağda) [5]

Resim 7. Isıl Genleşme Katsayısının Kalıntı Gerilim İle Olan İlişkisi

2.2.3 Isıl Genleşme Katsayısı
Isıl genleşme katsayısı, ısıtılan malzemenin genleşme karakteristiğini belirler.
Malzemenin ısıl genleşme katsayısı arttıkça genleşme
büzülme eğilimi artacaktır. Aynı zamanda çekme çarpılma eğilimi de doğru orantılı şekilde artacaktır. Resim
6'da bu ilişki özetlenmiştir.

Farklı Metallerin Isıl iletkenlik katsayıları λ (W/m.K)
Genel Yapı Çelikleri 0,55

λ

CrNi Çelikleri

0,147

Bakır

3,95

Alüminyum

2,117

Resim 8. Bazı Metallerin Isıl İletkenlik Değerleri [5]
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Resim 9. Isıl İletkenlik Katsayısının Kalıntı Gerilim İle Olan İlişkisi

Resim 10. S690QT Ve S690MC Malzemeler İle S355 Malzemenin Sıcaklığa Bağlı Özgül Isısındaki Değişim Grafikleri [2]

2.2.4 Isıl İletkenlik
Isıl iletkenlik, malzemenin ısıyı yayma kabiliyetidir.
Isıl iletkenlik malzeme özelliğinin kalıntı gerilmeler üzerindeki etkisi Resim 9'da özetlenmiştir.
2.2.5 Özgül Isı
Özgül ısı, 1kg malzemeyi 1K ısıtmak için gerekli ısı miktarıdır. Sıcaklıkla orantılı olarak değişim göstermektedir.
Yapılan bir deneysel çalışmaya göre, S690MC ve S690QT
malzemelerin sıcaklığa bağlı özgül ısılarındaki değişim
Resim 10’da sağdaki ilk grafikte gösterilmiştir.
Farklı Metallerin Özgül Isı Kapasiteleri (C) (KJ/kg.K)
Genel Yapı Çelikleri 0,477

C

CrNi Çelikleri

0,504

Bakır

0,385

Alüminyum

0,92

EYLÜL 2020

2.3 Kalıntı Gerilim ve Çarpılmanın Mekanizması
2.3.1 Serbest Genleşme Serbest Büzülme
Resim 13’te gösterilmiş olan serbest genleşme – serbest
büzülmede kalıntı gerilim ve çarpılma mekanizması aşağıdaki gibi olacaktır:

- Isı kaynağının ortadan kalkması ile malzeme oda sıcaklığına kadar soğuyarak asıl uzunluğuna yeniden
ulaşacaktır.

Resim 12. Özgül Isı Değerinin Kalıntı Gerilim İle Olan İlişkisi



Malzemenin özgül ısı değeri o malzemeyi ısıtmak için
gerekli ısı miktarının doğrudan etkilemekte olup doğrusal bir ilişkiye sahiptir. Aynı şekilde özgül ısı değeri ne
kadar yüksekse malzemenin çekme çarpılma eğilimi o
kadar yüksek olacaktır. Bu iki ilişki aşağıda özetlenmiştir.

- Serbest halde bulunan malzeme üzerine etkiyen ısıl
yükleme, serbest ucun uzamasına neden olacaktır.

Resim 11. Bazı Metallerin Özgül Isı Değerleri [5]

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel

Aynı şekilde S355 malzemenin deneysel olarak sıcaklığa
bağlı özgül ısı değerinin değişimi sağdaki ikinci grafikte
gösterilmiştir.
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- Çubukta kalıntı gerilmeye rastlanmayacaktır.
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∆L = L0 x∆Tx α
∆L = Malzemedeki boyuna değişim miktarı
L0 = Malzemenin ilk boyu
∆T = Malzemedeki ilk ve son sıcaklık arasındaki fark
α

= Isıl genleşme katsayısı

2.3.2 Serbest Genleşme Kısıtlanmış Büzülme
Resim 14’te gösterilmiş olan serbest genleşme – kısıtlanmış büzülmede kalıntı gerilim ve çarpılma mekanizması
aşağıdaki gibi olacaktır:

- Isıtılan malzemenin aynı esnada akma mukavemeti de
düşmüştür.

- Serbest halde bulunan malzeme üzerine etkiyen ısıl
yükleme, serbest ucun uzamasına neden olacaktır.

- Malzemede yığılma şeklinde gözlenebilen plastik deformasyon meydana gelmiştir.

- Genleşmiş halde iken çubuğun serbest uç kenetlenir.

- Basma gerilimleri azalmıştır.

- Isı kaynağının ortadan kalkması ile birlikte malzeme
oda sıcaklığına soğuyarak asıl uzunluğuna ulaşmaya
çalışacaktır. Bu noktada malzeme içinde iç gerilmeler
meydana gelir.
- Malzeme sünekse, kenet ile tutulan malzemede kesit
alanda daralma meydana gelir ve gerilimler büyük
oranda düşer. Kalıntı beklenmektedir.
- Malzemenin gevrek davranış sergilediği durumlarda
ise çatlama ya da kırılma meydana gelir. Kalıntı beklenmektedir.
2.3.3 Kısıtlanmış Genleşme Serbest Büzülme
Resim 15’te gösterilmiş olan kısıtlanmış genleşme – serbest büzülmede kalıntı gerilim ve çarpılma mekanizması
aşağıdaki gibi olacaktır:
- Isıtılan malzemenin her iki ucunda da uzama yatkınlığı
kenetlenerek engellenmiştir.
- Malzemede basma gerilimleri oluşur. Gerilim artışı
akma mukavemeti sınırına kadar devam eder.

Resim 14. Serbest Genleşme-Kısıtlanmış Büzülme [5]

- Isı kaynağının ortadan kalkması ile birlikte malzeme
oda sıcaklığına soğumaya başlamıştır.
- Malzeme boyunda kısalma olmuştur. Yığılma halen
gözlenebilmektedir, ancak iç gerilimler ortadan kalkmıştır.
2.3.4 Kısıtlanmış Genleşme Kısıtlanmış Büzülme
Resim 16’da gösterilmiş olan kısıtlanmış genleşme – kısıtlanmış büzülmede kalıntı gerilim ve çarpılma mekanizması aşağıdaki gibi olacaktır:
- Isıtılan malzemenin her iki ucunda da uzama yatkınlığı
kenetlenerek engellenmiştir.
- Malzemede sıkıştırma gerilimleri oluşur. Gerilim artışı
akma mukavemeti sınırına kadar devam eder.
- Isıtılan malzemenin aynı esnada akma mukavemeti de
düşmüştür.
- Gerilimlerin akma mukavemetini aştığı andan itibaren
malzemede yığılma şeklinde gözlenebilen plastik deformasyon meydana gelmeye başlamıştır.
- Sıkıştırma gerilimleri azalmıştır.

Resim 13. Serbest Genleşme-Serbest Büzülme [5]

Resim 15. Kısıtlanmış Uzama-Serbest Büzülme [5]
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- Isı kaynağının ortadan kalkması ile birlikte malzeme
oda sıcaklığına soğumaya başlamıştır. Malzeme kenetlendiği için asıl uzunluğuna dönemeyecek ve kalıntı gerilimler oluşacaktır.
- Sünek malzemelerde kesit daralması gerçekleşecek
kalıntı gerilimlerin bir kısmı bu şekilde kompanse edilebilirken, gevrek malzemelerde bu durum çatlama/
kırılma şeklinde sonuçlanabilir.

3. KAYNAKTA KALINTI GERİLİMLER
3.1 İç Yapı Değişimleri Kaynaklı Kalıntı Gerilimler
Kaynak işleminde soğumaya bağlı malzemenin içyapısında 2 önemli sertleşme gerçekleşir. Bu iki sertleşme
içyapıda gerilimlere neden olur.

- Isınan malzeme her yönde genleşme eğilimi göstermektedir.
- Genleşme bitişiğinde yer alan görece daha soğuk malzeme kütlesi tarafından engellenir ve basma gerilimleri ortaya çıkar.
- 1 yönündeki sıcaklık düşüşü grafikte görülmektedir.
TF < TE < TD < TC < TB < TA
- Sıcaklığın arttığı Resim 18’deki 2 yönünde akma mukavemeti oldukça düşer ve bu nedenle yığılma şeklinde deformasyonlar görülür.
- Benzer şekilde soğuma esnasında büzülme de bitişik-

Birinci gerçekleşen sertleşme; 1100 °C‘nin altına soğuma
gerçekleştiğinde birlikte görülen çökelme ve karbon sertleşmesidir.
İkinci olarak görülen sertleşme ise ani soğumaya bağlı
karbon sertleşmesidir. Bu sertleşme durumu 723°C sınırından aşağıya doğru sıcaklığın ani düşüşüyle gerçekleşir.
3.2 Dış Yüklemeler Kaynaklı Kalıntı Gerilimler
Dış yüklemeler kaynaklı kalıntı gerilimler, kaynak havuzundan birleşme çizgisi yönündeki ve/veya kaynak doğrultusundaki bitişik malzeme kütlesinin kısıtlaması ile
ortaya çıkan gerilimlerdir.
- Kaynak, homojen olmayan anlık ısınma ve soğuma süreçlerinin birbirini takip ettiği bir işlemdir.
Resim 18. Dış Yüklemeler (Termal Yüklemeler-Kaynak-) Kaynaklı
Kalıntı Gerilmelerin [3]

teki sıcaklık değişimi daha düşük olan malzeme tarafından engellenir.
- Sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda büzülme gerilimleri yine plastik deformasyonlar ile telafi edilirken,
soğumanın devam etmesi ile akma mukavemeti yeniden artar ve plastik deformasyon mümkün olmaz.
- Resim 18’deki 1 yönünde ilerledikçe şekil değiştirme
(deformasyon) kabiliyeti kötüleşir.
Resim 17. Demir Karbon Diyagramı İle İlişkilendirilmiş Kaynak
Metalinin İçyapısı [1]
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- Bu esnada büzülme sırasında oluşan gerilimler kalıntı
olarak bünyede kalır.
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Resim 19. Alın Kaynağında Kalıntı Gerilimlerin Dağılımı [3]

- Malzemenin gevrekliğine bağlı olarak gerilim çatlakları ve/veya kırılma gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.
- Kaynak havuzundan birleşme çizgisi yönündeki ve/
veya kaynak doğrultusundaki bitişik malzeme kütlesinin kısıtlaması ile ortaya çıkan gerilimlerdir.

4. ÇIKARIMLAR
Kaynakta kalıntı gerilimler ile çarpılma arasındaki ilişki
Resim 20’gösterilmiştir.
Kalıntı gerilme ve çarpılma üzerinde takımlandırmanın
ciddi etkisi vardır.

Resim 20. Kalıntı Gerilim ve Çekme Çarpılma Arasındaki Ters Orantılı İlişki [3]
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Resim 21. Tolerans Hassasiyetinin Takımlandırma ve Takımlandırmanın Çekme Çarpılma Üzerindeki Etkisi [6]

Resim 22. Kalıntı Gerilimlerin Dinamik Yüklemeler Altında Malzeme Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin İlişkisi [4]

Kalıntı gerilmeler malzemenin dinamik yüklemelere
maruz kaldığı durumlarda göstereceği reaksiyonlar üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu etkilerin
orantısal ilişkisi Resim 22 kısaca özetlenmiştir.
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KAYNAK TEKNOLOJİSİ ALANINDA
ÇALIŞAN PERSONELİN NİTELİĞİ VE
EĞİTİMDE MODERN YÖNTEMLER
Özgür Akçam1

1. GİRİŞ
Ülkemizde yaşadığımız birçok sorunun kök nedeni olarak
karşımıza eğitim ve öğretim sistemi çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için yıllardır değişik çözümler denenmekte, bir çıkış bulunması için gayret gösterilmektedir. Okul
öncesi eğitim de dahil olmak üzere, ilk ve orta öğretim,
yüksek okul ve üniversiteler için farklı eğitim sistemleri
denenmekte ve her deneme bir reform hareketi olarak
açıklanmaktadır. Konunun sıklıkla gündeme gelmesinin
nedeni, bu alanda ciddi bir iyileştirmeye gereksinim duyulmasıdır. Ancak ne yazık ki tüm reformlara rağmen, gelinen noktanın bu yazıyı okuyanlar tarafından bilindiğine
eminim. Mesleki eğitimin ülkemizde geldiği noktayı da
ne yazık ki diğer alanlardan ayırmak mümkün değildir.
Kaynak teknolojisi alanında standart yöntemlerin dışın1

da, elektronik öğrenmeyi içerisinde barındıran modern
tekniklerin kullanılması eğitimlerin niteliğini arttırmada
önemli bir rol üstlenmektedir.

2. KAYNAK TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ VE KAYNAKLI
ÜRETİMİN DENETİMİ
Mesleki eğitimin çok önemli olduğu alanlar arasında ilk
akla gelenlerden birisi kaynak teknolojisidir. Kaynak teknolojisinin yer almadığı bir üretim alanı neredeyse yoktur.
Kullanıldığı alanlarda ise kaynaklı bağlantılar, güvenlik ve
ekonomiklik bakımından her zaman büyük öneme sahiptir. Konu ile ilgisi olmayanların, günlük yaşamları sırasında
kaynak teknolojisinden ne kadar yararlandıkları hakkında
bilgi sahibi olmalarına imkan yoktur. Ancak bizler kaynak
teknolojisinin üretime esneklik ve ekonomiklik kazan-

GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi, Ankara - ozgur.akcam@gi.com.tr
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dırmasına rağmen, doğru uygulanmadığında ne kadar
büyük tehlikelere yol açabileceğini gayet iyi biliyoruz.
Bilindiği üzere kaynak teknolojisi, birçok teknik disiplinle
doğrudan ilişkisi olan dolayısıyla çok sayıda işkolunu ilgilendiren bir uzmanlık alanıdır. Çelik yapılar, basınçlı kaplar, boru hatları, demiryolu araçlarının üretimi, otomotiv,
savunma sanayisi, havacılık ve uzay sanayisi, elektronik
ve benzeri birçok uygulamada kaynak teknolojisi yaşamsal öneme sahiptir.
Bu nedenle kaynaklı imalat, neredeyse hiçbir üretim
yönteminde görülemeyecek kadar çok sayıda ve detayda standart, yönetmelik vb. ile denetim altına alınmaya
çalışılmaktadır. Bu amaçla, yalnızca bu alana hitap eden
kalite sağlama sistemleri geliştirilmiş, bazı alanlarda üreticilerin bu kalite sistemlerine uygunluğunun ve yeterliliklerinin belgelendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Buna
ek olarak kaynaklı imalat, kontrol ve denetimlerin belki
de en yoğun olarak yer verildiği bir alandır.

3. KAYNAK TEKNOLOJİSİNDE EĞİTİM VE NİTELİKLİ
İNSAN GÜCÜ
Yalnız teknik uygulamalarda değil her alanda gerekli kalitenin sağlanmasının ön koşulu, bilindiği gibi nitelikli
ve sorun çözme yeteneğine sahip insana sahip olmaktır.
Yukarıda sözü edilen önemi nedeniyle, kaynak teknolojisi alanında çalışan kişilerin eğitimi de ayrı bir öneme
sahiptir. Bu amaçla son derecede bilinçli ve detaylı şekilde hazırlanmış eğitim programları mevcuttur. Kaynak
teknolojisi alanında bilinen ve hemen hemen tüm dünyada geçerli olan eğitim programları Uluslararası Kaynak
Enstitüsü (IIW)2 tarafından hazırlanmıştır. Aynı kurum, bu
eğitimleri vermek isteyen kuruluşları da yetkilendirmekte
ve denetlemektedir.
Önemle altı çizilmesi gereken bir nokta bu kurumun ve
bu kurum tarafından oluşturulmuş eğitim sisteminin resmi değil, tamamen sivil bir inisiyatif olduğudur. Ülkemizde bu konu ne yazık ki tam olarak anlaşılamamıştır. Bunlar
ne bir üniversite programıdır ne de isteyen herkesin kendisine göre yorumlayacağı eğitimlerdir. Bu eğitimlerin
amacına uygun olarak verilebilmesi, teknik bilginin ya2
3

International Institude of Welding
ISO 14731: Kaynak koordinasyonu - Görevler ve sorumluluklar
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nında üst düzeyde uygulama deneyimi de gerektirmektedir. Söz konusu eğitimlerin en bilinenleri Uluslararası
Kaynak Mühendisliği, Uluslararası Kaynak Teknikerliği ve
Uluslararası Kaynak Uzmanlığıdır. Bu eğitimleri tamamlayanların aldığı genel ünvan “kaynak koordinatörü” dür.
Kaynak koordinatörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları
ise ISO147313 numaralı standartta verilmektedir. İlgili IIW
yönetmeliği çerçevesinde, bu eğitimlerin en kısası yaklaşık olarak 250, en uzunu ise yaklaşık olarak 450 saat sürmektedir. Keza IIW yönetmeliklerinde, bu eğitimlere katılımın ön koşulları da belirlenmiştir. Örneğin, uluslararası
kaynak mühendisliği eğitimine katılımın ön koşulu daha
önce mühendislik veya dengi bir eğitimi tamamlamış olmaktır.
Yukarıda yaklaşık süreleri verilmiş olan bu eğitimlere alternatif olduğu ileri sürülen, 3 veya 5 gün süren kaynak
koordinatörü eğitimleri verildiği üzülerek gözlemlenmektedir. Kaynak teknolojisi, güvenliğin ve kalitenin
ancak nitelikli, bilinçli ve ahlaklı çalışanlar tarafından
sağlanabileceği bir alandır. Birçok disiplinde olduğu gibi
kaynak teknolojisinde de şeklen yapılan çalışmalar, kendimizi kandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
IIW yönetmelikleri kapsamında verilen yukarıda adı geçen eğitimlere tamamı sınıf ortamında ve yüz üze olarak
katılım, birçok çalışan açısından, zaman darlığı nedeniyle ne yazık ki mümkün olamamaktadır. Bu nedenle aynı
eğitimlerin, yine IIW tarafından çerçevesi yönetmeliklerle
belirlenmiş olan bilgisayar destekli eğitim programları
vardır. Bu programlar yıllardır uygulanmakta ve oldukça
başarılı sonuçlar vermektedir. Bu sistemde, sınıf eğitimlerine ve elektronik öğrenme sistemlerine birlikte (harmanlanmış olarak) yer verilmektedir. Katılımcılar, kendilerine
sağlanan elektronik öğrenme dokümanları ile derslerini
öğrenmekte ve buna ek olarak yapılan sınıf dersleri ile bilgilerini pekiştirmektedir. Sınıf eğitimlerinin ağırlıklı olarak
hafta sonları yapılması sayesinde ise, çalışanlar işlerinden ayrı kalmaksızın eğitimlerin tamamlayabilmektedir.
Katılımcıların endüstriyel deneyime sahip kişiler olması
nedeniyle, eğitimler kapsamındaki bilgi alışverişi de en
üst düzeyde gerçekleşmektedir. Bu eğitim sistemi ile katılımcılar her saatte ve her ortamda öğrenmeye devam
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edebildikleri için, eğitimden en üst düzeyde yarar elde
edebilmektedir.
Burada yazının girişinde ele aldığımız konuyu hatırlatmak isterim. Özellikle kaynak koordinatörü düzeyinde
katılımcılar, ilk ve orta öğretim düşünüldüğünde, eğitim
öncesinde en az 12 yıl (kaynak mühendisliği için 16 yıl)
eğitim almış kişilerdir. Özellikle uluslararası kaynak mühendisliği katılımcıları, yukarıda da belirtildiği gibi, ön
koşul olarak mühendislik veya dengi bir diplomaya sahip olmalıdır. Ülkemizde tüm mühendislik fakültelerinde aynı seviyede eğitim verildiğini söylemek ne yazık ki
mümkün değildir. Dolayısıyla bu programların katılımcıları, eğitimlere aynı seviyede başlamamaktadır. Buna ek
olarak, “öğrenmeyi bilmek” konusundaki eksikliklerimizi
de unutmamak gereklidir. Dolayısıyla söz konusu kaynak
teknolojisi eğitimlerinin verilmesinde yer alan kadronun
teknolojik bilgi birikimi ve endüstriyel deneyimi, endüstride yaşanan sorunlara hakimiyeti çok daha fazla öneme
sahiptir.
Mesleki ve teknik eğitimde de geleceğin “kendi kendine
öğrenme”, “elektronik öğrenme” ve “bilgisayar destekli
eğitim” programlarında olduğu uzun süredir ifade edilmekte idi. Yaşamakta olduğumuz uluslararası salgın, bu
sürecin hızlanmasına neden olmuştur. Gelecek, beklenildiğinden daha önce gelmiştir. Kaynak teknolojisi ala-

nında bilgisayar destekli eğitimlerin ülkemizde uzun zamandır başarılı ve verimli bir şekilde uygulanıyor olması,
kendisini bu alanda geliştirmek isteyenler için önemli bir
olanak sağlamaktadır.

4. SONUÇ
Kaynak teknolojisi alanında bilgi sahibi olunmadan, bilinçsiz bir şekilde yapılacak tasarım, uygulama ve kontroller can ve mal güvenliği açısından son derecede olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle kaynaklı üretim, kaynakçı ve kontrol elemanları gibi saha elemanları dışında,
kaynak koordinatörü seviyesinde de yüksek nitelikte çalışan gereksinimi olan bir alandır. Bu nitelikteki personelin
ileri düzey mesleki eğitimleri uluslararası kaynak enstitüsü tarafından hazırlanmış yönetmelikler ile tanımlanmıştır. Bu yönetmelikler kapsamından tanımlanan eğitimler,
Avrupa’da ve ülkemizde bilgisayar destekli olarak uzun
yıllardır başarı ile uygulanmaktadır. Özellikle uluslararası
salgın döneminde, bilgisayar destekli eğitimlerin önemi
daha fazla anlaşılmıştır. Kendisini bu alanda geliştirmek
isteyen mühendis, tekniker ve teknisyenler ulusararası
geçerlilikte ve yüksek nitelikte bilgisayar destekli eğitim
programlarına katılarak niteliklerini arttırabilmektedir. Bu
aynı zamanda ülkemizin endüstriyel alandaki güvenilirliğini arttırmada önemli bir katkı sağlamaktadır.
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KAYNAK

KAYNAKÇILAR İÇİN EĞİTİM
ORGANİZASYONU VE ÖNEMİ
Ersan Gönül1, Burak Bayraktaroğlu2

1. GİRİŞ
İnsanoğlu, tarih boyunca gereksinim duyduğu araç ve
gereçleri yapabilmek için bulduğu malzemelerin biçimlendirilmesi ile uğraşmıştır; bu uğraş günümüzde de devam etmekte ve insanoğlu yaşadıkça da devam edecektir.
Metalleri keşfettikten sonra günlük yaşantısında daha verimli kullanma arzusu duyan insan, bunların ergitilmesi
ve birleştirilmesi konularında yoğun bir uğraş ve arayışlar
içine girmiştir. Bu çabaların sonucunda da, ilkel uygulamalarla başlayan süreç zamanla gelişmiş ve bugünkü
kaynak yöntemleri oluşmuştur.
Kaynak, birbirinin aynı veya ergime aralıkları birbirine
yakın iki veya daha fazla metalik veya termoplastik parçayı ısı,basınç veya her ikisini birden kullanarak, aynı türden bir malzeme katarak veya katmadan birleştirmektir.

Resim 1. Kaynak Uygulaması

Kaynaklı imalat yapan işletmelerde, kaynakçı olarak çalışanların/çalıştırılacakların, kullandıkları kaynak metotlarına uygun olarak teorik-uygulamalı eğitim verilmesi ve
uluslararası geçerlilikte belgelendirilmesi amaçlanmalı
ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada,
uluslararası normlara göre aşağıdaki yöntemler için kaynakçı eğitimleri anlatılacaktır;

1
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•

Elektrik Ark Kaynağı

•

Gazaltı MIG/MAG Kaynağı

•

TIG(Argon) Kaynağı

•

Oksi-Asetilen Kaynağı

2. EĞİTİMLER
Kaynakçı eğitimleri, bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik, teorik ve pratik bilgilerin aktarıldığı ve birbirlerini
takip eden eğitim basamakları olarak sınıflandırılmalıdır.
Bu eğitimleri takip eden ve uluslararası normlara göre

Resim 2. Kaynakçı Uygulama Eğitim Görseli

yapılacak kaynakçı sınavları sayesinde çok çeşitli vasıflandırma basamaklarına erişilebilmektedir. Eğitimler, normların önerdiği şekilde, saha uygulamalarını kapsayan ve
profesyonelliğe yöneltecek şekilde organize edilmelidir.
Uluslararası normlar dâhilinde belgelenmek isteyen
adaylar, aşağıda belirtilen teorik eğitimleri almalı ve bu
bilgileri uygulamada kullandıklarını kanıtlamalıdırlar. Teorik eğitimler genel olarak aşağıdaki başlıkta anlatılmalıdır;
•

Kaynak teknolojisi hakkında genel bilgi

•

Kaynak makinaları ve devreye alınması

•

Kaynak elektrotları standartları ve seçimi

•

Kaynak parametreleri, seçimi ve parametrelerin kaynak dikiş formuna etkileri

•

Kaynak ağzı standartları

•

Kaynak sembolleri ve uygulama yerleri

•

Kaynak hataları ve önlenmesi

•

Kaynakta iş güvenliği

Kaynakçı eğitimlerinde uygulamalar ise saha tecrübesine
sahip deneyimli eğitmenler tarafından gerçekleştirilmelidir. Eğitimin bu bölümü, adaylar için çok önemli olup el
becerilerini geliştirecekleri aşamadır. Bu bölümde adaylar, eğitmenin tecrübelerine önem göstermeli, eğitim

Tablo 1. Uygulama Eğitim Föyü Görseli

* Kaynaklar Gaz Altı Kaynağı/ MAG (135) SG2 Masif tel kullanılarak yapılacaktır.
* Kaynaklar PA pozisyonunda yapılacaktır.
* 0.8 veya 1 mm’lik SG2 masif tel kullanılacaktır.
* Kaynak işleminden sonra yüzeyde oluşan cüruf tabakası temizlenecektir.
* Kaynak üzerinde taşlama işlemi yapılmayacaktır.
* Parçanın üzerine kaynakçı adı yazılarak, parça kontrol işlemi için muhafaza edilecektir.
*Parça kaynakları yapılırken, resimde görülen düğmeler kullanılarak kaba ve hassas voltaj ayarı
yapılacaktır. Voltaj değeri olması gerekenden çok düşük ve olması gerekenden çok yüksek
seçilerek kaynak yapılarak kaynak dikişindeki farklar gözlenecektir.
*Resimde kullanılan düğme kullanılarak tel sürme hızı değiştirilecektir. Voltaj sabit tutularak,
tel sürme hızı gerekenden çok az ve gerekenden çok fazla seçilerek kaynak yapılacak ve kaynak
dikişleri arasındaki farklar gözlemlenecektir.
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kurumu uygulama için föyler oluşturmalı ve katılımcılar
eğitim kurumu tarafından normlara göre oluşturulmuş
föyleri takip etmelidir.
•

Uygun test parçalarının kesilmesi ve parçalara kaynak
ağızlarının açılması

•

Çeşitli kaynak uygulamalarının yapılması (Plaka-boru)

•

Kaynak edilen test parçaları üzerinde görsel kontrol,
parçanın kırılarak kontrolü ve değerlendirilmesi

3. KAYNAK YÖNTEMLERİ VE EĞİTİMLERİ
Manuel ergitme kaynaklarında, her bir yöntemin farklı karakteristik özellikleri vardır. Dolayısı ile bu özelliklerin kaynakçı tarafından iyi bilinmesi gereklidir. Bununla birlikte
kaynağı yapacak olan kaynakçının, kullandığı yöntem için
tecrübesinin olması gerekmektedir. Bu bölümde kaynak
yöntemleri ile ilgili kısa özelliklerden, her bir yöntemde
karşılaşılabilecek hatalardan ve eğitimler için yapılabilecek uygulamalardan kısaca bahsedilecektir.
3.1 Elektrik Ark Kaynağı
Elektrik-ark kaynağında, ergiyen bir çubuk elektrot ile iş
parçası arasında ark oluşmaktadır. Kaynak bölgesi, havanın olumsuz etkilerinden, elektrot örtüsü veya özünün
yanması ile oluşan gazlar tarafından korunmaktadır. Bu
yöntem, çelikler, paslanmaz çelikler, dökme demirler ve
bazı demir dışı alaşımların kaynağında kullanılmaktadır.
Elektrik-ark kaynağı en fazla kullanılan kaynak yöntemlerinden birisidir. İmalat sektöründen bakım sektörüne
kadar sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Şantiye şartlarında da kullanılması önemli avantajıdır. İlk bakışta basit bir yöntem gibi görülse de, teknik bilginin ve pratik
uygulamaların önemli olduğu bir yöntemdir. Ayrıca en
fazla hataların görüldüğü birleştirme yöntemidir. Cüruf
kalıntısı, gözenek, soğuk çatlak bunlardan bazılarıdır. Bununla birlikte elektrotlar ve seçimleri büyük önem taşımaktadır. Her bir elektrodun kullanılacağı yerler farklıdır.
Hatta elektrotlara göre yapılacak kaynak öncesi işlemler
bile değişiklik göstermektedir. Dolayısı ile eğitimlerde
de tüm bunlara dikkat edilmeli ve ayrıntılı bir şekilde uygulamalarla anlatılması gerekmektedir. Elektrik-ark kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik genel olarak aşağıdaki gibi
olmalıdır;
•
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Elektrik-Ark kaynak makinaları ve devreye alınması

•

Kaynak elektrotları standartları ve seçimi

•

Elektrik-Ark kaynak yönteminde kullanılabilecek malzemeler

•

Elektrik-Ark kaynağında kullanılan parametreleri ve
bunların kaynağa etkisi

•

Elektrik-Ark kaynak hataları ve önlenmesi

•

Elektrik-Ark kaynağında riskler ve kaynakta iş güvenliği

Resim 3. Resim 3. Elektrik Ark Kaynakçısı Uygulamalı Eğitim
Görseli

3.2 MIG/MAG Kaynağı
MİG/MAG kaynağında, ergiyen bir tel elektrot ile iş paçası
arasında ark oluşur ve oluşan ark koruyucu gaz atmosferi (MİG’de inert, MAG’da aktif gaz) tarafından korunur.
MIG/MAG kaynağı, ince levhalar hariç, her kalınlıktaki
demir esaslı ve demir dışı metal ve alaşımlarının kaynağında yaygın olarak kullanılmaktadır. MİG/MAG kaynak
yönteminde, yatay karakteristikli (sabit gerilimli) kaynak
makinelerinin gelişmesi sonucu ince çaplı kaynak teli ile
yüksek akım şiddeti uygulama olanağı, daha dar ısıdan
etkilenen bölge ve daha derin nüfuziyetli kaynak bağlantıları elde edilebilmektedir.
MIG/MAG kaynağı yarı otomatik bir yöntem olması nedeniyle seri imalata ve robotik uygulamalara yatkın bir
yöntemdir. Bununla birlikte bu yöntemle daha kalın parçaları yüksek ısı girdisi ile daha hızlı bir şekilde kaynatmak
mümkündür. Fakat bu yöntemin en büyük sorunlarından
birisi Nüfuziyetsizlik, diğeri ise gözenek oluşumudur. Dolayısı ile eğitim alan kaynakçının bu yönde yetiştirilmesi
ve bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Gazaltı MIG/MAG kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik aşağıdaki gibi olmalıdır;

Elektrik-Ark kaynağı genel bilgi
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ve kaynak bölgesini atmosferin olumsuz
etkilerinden korur. En önemli uygulama
alanları paslanmaz çelik ince malzemelerin kaynağı, alüminyum, nikel ve nikel alaşımlarının kullanıldığı kaynaklardır.

Resim 4. MAG Kaynakçısı Uygulamalı Eğitim Görseli

TIG kaynak yöntemi diğer kaynaklara göre
daha yavaş ve daha zor bir yöntemdir. Nüfuziyet sorunu yaşandığı bölgelerde bu
soruna çözüm olabilir. Fakat tecrübesiz bir
kaynakçının yaptığı TIG kaynakları başta
yanma oluğu ve nüfuziyetsizlik sorunu
olmak üzere bir çok probleme neden olabilmektedir. Bununla beraber yaygın görülen hatalardan birisi de tungsten kalıntısıdır. Bununla birlikte ergimeyen elektrot
seçiminin iş sağlığı içinde önemli olduğu
unutulmamalıdır. Kırmızı uçlu elektrotlarda toryum oksit
bulunmakta ve bu elektrotların hiçbir önlem alınmadan
taşlanmasının kanserojen etkisi vardır. Genel olarak kritik
bölgelerin kaynaklarında kullanılır ve kaynakçısının özel
olarak eğitilmesine ihtiyaç vardır.

•

Kaynak teknolojisi hakkında genel bilgi

•

MIG/MAG Kaynak yöntemi

•

MIG/MAG kaynak yöntemin uygulandığı malzemeler

•

Yöntemde kullanılan koruyucu gaz ve tel elektrodlar
(masif, özlü)

•

MIG/MAG kaynak parametreleri seçimi ve kaynakta
kullanımı

TIG (Argon) kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik aşağıdaki gibidir:

•

MIG/MAG kaynağında görülen kaynak hataları ve önlenmesi

•

Kaynak teknolojisi hakkında genel bilgi

•

TIG yönteminin tanımı ve önemi

•

Kaynakta iş güvenliği

•

TIG kaynak yöntemi akım üreteçleri

•

Tungsten elektrotlar ve standartları

•

TIG kaynak dolgu telleri ve seçimi

•

Kaynak parametreleri ve parametre ayarlarının seçimi,
parametrelerin kaynak dikiş formuna etkileri

•

TIG kaynağında riskler ve kaynakta iş güvenliği

3.3 TIG (Argon) Kaynağı
TIG kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenmeyen bir
elektrot (tungsten elektrot) ile iş parçası arasında oluşan
ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemdir. Kaynak işlemi sırasında elektrot, ark ve kaynak havuzu inert
koruma gazı ile atmosferin olumsuz etkilerine karşı korunur. Gaz nozulu ile koruma gazı kaynak havuzuna iletilir

Resim 5. TIG Kaynakçısı Uygulamalı Eğitim Görseli

3.4 Oksi – Asetilen Kaynağı
Bu yöntemin en genel kullanım şekli oksi-asetilen kaynağıdır (oksi-gaz kaynağı olarak da bilinir). En eski ve en çok
yönlü kaynak yöntemlerinden biridir, fakat son yıllarda
endüstriyel uygulamalardaki popülerliği azalmıştır. Hala
yaygın olarak, boru ve kanal kaynağında ve tamir işlerinde kullanılmaktadır. Yanıcı bir gazın (çoğunlukla asetilen)
oksijen ile yakılmasıyla elde edilen yüksek ısı ile metalin
eritilerek kaynatılması işleminde en yaygın yakıt olarak
asetilen gazı kullanıldığı için, genellikle oksi asetilen kaynağı olarak telaffuz edilir. Asetilenin oksijen ile yakılmasında takriben 3200°C sıcaklığa ulaşılır.
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Resim 6. Oksi-Asetilen Kaynakçısı Uygulamalı Eğitim Görseli

Uygulama olarak TIG kaynağına benzemektedir fakat temel fark ergiyen elektrotun tungsten gibi elektrik arkı ile
değil alevle ergitilmesidir. Bu sebepten dolayı alevin uygun şekilde ayarlanması ve uygulamada pratik tecrübenin yüksek olması gerekmektedir. Oksi-asetilende parça
kalınlığının önemli olduğu unutulmamalıdır. Lakin 3 mm
parça kalınlığına kadar sola kaynak, 3mm’den fazla kalınlıklarda ise sağa kaynak uygulaması yapılmalıdır. Dolayısı
ile eğitimlerde oksi-asetilen kaynağının temel mantığından bahsedilmeli, güvenlik önlemleri anlatılmalı, her bir
pozisyona göre ve parça kalınlığına göre kaynak uygulamaları yapılmalıdır.
Oksi – asetilen kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik aşağıdaki
gibidir:
•

Kaynakta kullanılan yöntemlere genel bakış

•

Oksi-asetilen kaynak yönteminin tanımı ve önemi

•

Oksi-asetilen kaynak yönteminde kullanılacak elektrotlar

•

Kaynak hazırlığı ve oksi-asetilende kullanılacak kaynak pozisyonlar

•

Oksi-asetilen kaynak yönteminde meydana gelebilecek hatalar ve kontrol teknikleri

•

Oksi-asetilen kaynak tekniğinde iş güvenliği

3.5 Eğitim Süreleri
Kaynak eğitimleri, katılımcıların kaynak kabiliyetini geliştirmeye yönelik verilen eğitimlerdir. Bununla birlikte
eğitime gelen her kaynakçının tecrübesi ve kabiliyeti faklı
olmaktadır. Eğitim süreleri, eğitim alan kaynakçıya uygun
ve kabiliyetlerini geliştirebilecek yeterlilikte olmalıdır. Yukarıda sayılan kaynak yöntemleri ile ilgili kaynakçı eğitimleri ise aşağıda belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir;
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•

3 günlük eğitimler

•

7 günlük eğitimler

•

20 günlük ve daha fazla süreli eğitimler

3 günlük eğitimler, genel olarak tecrübeli çelik ve alüminyum kaynakçıları için yapılan eğitimlerdir. Eğitimler 3
saat teorik ve 18 saat pratik olmak üzere toplam 21 saatlik süreyi kapsamaktadır. Bu eğitim tamamen uluslararası
normların öngördüğü standartlara göre sınavlara yönelik
yapılmaktadır. Eğitimler uygulama-kaynaklı parça kontrolü aşamalarında geçmektedir.
7 günlük eğitimler ise birkaç yıl kaynakçılık yapan ve tecrübesi orta düzeyde olan çelik ve alüminyum kaynakçıları
için yapılan eğitimlerdir. Eğitimler 7 saat teorik ve 42 saat
pratik olmak üzere toplam 49 saatlik süreyi kapsamaktadır. Genel olarak yanlış bilinenleri düzeltme ve daha profesyonel kaynak yapmak için düzenlenir. Kaynakçıların
bilgi ve tecrübesini var olanın üstüne çıkarma, uluslararası normlara karşı farkındalığı arttırma ve bu normlara
göre yapılacak sınavlarda başarılı olma eğitimin temel
amacıdır.
20 günlük ve daha uzun süreli eğitimler, kaynak konusunda çok fazla çalışmamış ve kaynak ile ilgili çok az tecrübesi olan çelik ve alüminyum kaynakçıları için yapılan
eğitimlerdir. Eğitimler minimum 14 saat teorik ve 126
saat pratik olmak üzere toplam 140 saatlik süreyi kapsamaktadır. Kaynakçının durumuna ve pratik düzeyine göre
süre daha da uzatılabilir. Kaynak konusunda çok zayıf bir
kaynakçıyı yetiştirme amacı ile düzenlenen eğitimlerdir.
Bu eğitimlerde ilgili yöntemin tüm uygulamaları (kaynakçının tecrübi durumuna göre) gerçekleştirilir. Yine bu eğitimlerde amaç eğitim sonunda kaynakçıların uluslararası
normlara göre kaynak yapmasını sağlamaktır.
3.6 Eğitim Ekipmanları
Eğitim, eğitim isteminde bulunan işletmelerin atölyelerinde veya oluşturulan Uygulamalı Eğitim Merkezlerinde yapılabilir. Fakat eğitimlerde unutulmaması gereken
kaynakçının, eğitimleri verimli bir şekilde ve firesiz bitirebilmesi gerekliliğidir. Eğitim alanların odaklanmasını zorlaştıran ve var olan işler nedeniye eğitimlerde kesintiye
neden olabilecek işyeri atölyelerinde yapılan eüitimler teterince verimli olmamaktadır. Dolayısı ile sadece kaynakçı
eğitimi için düzenlenmiş mekânlarda yapılan eğitimlerin
yararı daha büyüktür. Kaynaklı imalat yapan işletmelerde
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Resim 7. Kaynakçı Eğitimleri için Uygulamalı Eğitim Atölyesi

kaynakçı olarak çalışanların/çalıştırılacakların, kullandıkları kaynak metotlarına uygun olarak teorik-uygulamalı
eğitim verilmesi kaynak eğitimi için organize edilmiş kaynak eğitim merkezinin amaçlarından olmalıdır. Bu eğitim
merkezlerinde eğitimle ilgili tüm program uluslararası
standartlara göre yürütülmelidir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak eğitimler, Bursa’da bulunan Uygulamalı Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmektedir. Eğitim
için gerekli altyapı, donanım ve malzeme aşağıdaki gibi
olmalıdır:
•

Derslik

•

Kaynakçı kabinleri ve kaynakçı masaları

•

Kişisel koruyucular (maske, eldiven, kolluk vs.)

•

Havalandırma (hava emme) ünitesi

•

Kaynak Makinaları (Gazaltı (MIG/MAG), Elektrik Ark,
TIG, Oksi-Asetilen)

•

Gaz besleme düzeneği

•

Kaynak teli, elektrot

•

Zımpara, avuç taşlama

•

Numaratör

•

Genel atölye ekipmanı

•

Parça soğutma kapları

•

Hidrolik pres (yaklaşık 30 ton kapasiteli) ve kırma/
eğme testleri için gerekli balta ve matrisler

•

Metal şerit testere ve oksijenle kesme

•

Yazı tahtası

•

Hurda kapları

4. SONUÇ
Kaynakçı eğitimleri, teorik ve pratik bölümlerin harmanlanarak ve teoriğin pratik uygulamalar üzerindeki sonuçlarını inceleyerek uygun eğitim föyleri ile kaynakçıya
bilinçli kaynak nasıl yapılır sorusunun cevaplanmasını
sağlar. Eğitimli kaynakçı, kaynatacağı malzemeye göre
doğru yöntemi, doğru dolgu malzemesi seçimini, doğru kutuplama ve makine ayarını yapmasını bilir, kaynak
prosedürlerini okumayı öğrenir. Böylelikle kaynak kalitesi
yükselir, kaynak hataları minimize edilmiş olur. Eğitilmiş
kaynakçılar ile yükselen üretim kalitesi, uluslararası alanda da rekabet etme gücünü arttırır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından bakıldığında kaynakçı eğitimleri, kaynak işlerinde çalışanların bilinçlendirilmesini sağlar, iş kazasına sebep olma ve iş kazasına
yakalanma olasılığını düşürür. Kaynakçıların eğitilmesi ile
mukavemet aranan ve yük taşıyan, çelik çatılar, kreynler,
üstü kapalı pazar yerleri gibi konstrüksiyonlarda kaynak
hatalarından ötürü oluşan çatlama, kırılma, çökmeye kadar giden ölümlü kazalara sebep olacak hataların önüne
geçilebilecektir.
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KAYNAK

İŞ EKİPMANLARININ İŞLETME AŞAMASINDAKİ
YORULMA DURUMLARININ BELİRLENMESİNDE
TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ
Burak Bayraktaroğlu1, Ersan Gönül2

1. GİRİŞ
Günümüz imalat işlemlerinde kullanılan ekipmanların bir
çoğu metalik malzemelerden yapılmaktadır. Kaynaklı imalat, dövme ve döküm yöntemleriyle imal edilen parçalar;
yük kaldırma ve iletme, depolama ve basınç altında çalışabilme özellikleriyle farklı tür konstrüksiyonların imalatına olanak tanımaktadır. Farklı yüklemeler altında çalışan
parçalarda, farklı bölgelere etki eden ve zamanla değişim
gösteren yüklemeler; parçada tekrarlanan gerilmelere neden olmaktadır. Örnek olarak vinç konstrüksiyonlarda, her
yüklemede kirişte sehim meydana gelmekte, kaynak bölgelerinde basma ve çekme gerilmeleri oluşmakta; yük kaldırıldığında kiriş eski konumuna gelmekte, yükün meydana
getirdiği gerilmeler ortadan kalkmaktadır. Statik analizlerde ve hesaplamalarda konstrüksiyonun yapısı açısından
tehlike yaratmayan bu sehim ve gerilmeler; yıllar boyunca
tekrarlandığında, malzemede yorulmaya bağlı hatalara neden olmaktadır. Malzemede veya kaynak dikişinde çatlak
şeklinde ortaya çıkan bu hatalara “yorulma çatlağı” adı verilmektedir. Yorulma çatlakları ani kırılmalara neden olabi-

1

2

leceğinden işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından büyük risk
oluşturmaktadır.
İşletme koşullarında tekrarlı yüklemelere maruz kalan ve
işletmelerde iş ekipmanı olarak kullanılan konstrüksiyonlarda yorulma olayı kaçınılmazdır. Her metalik konstrüksiyonun, yükleme durumuna bağlı bir ömrü vardır. Metalik
konstrüksiyonun ömrü azaldıkça, yorulma çatlakları artmakta; çatlak bulunmayan kısımdaki malzeme et kalınlığı
yükü taşıyamaz hale geldiğinde “yorulmaya bağlı ani kırılma” olayı meydana gelmektedir. Konstrüksiyonun yapısal
bütünlüğünü kaybederek parçalanması şeklinde tanımlanan “yorulmaya bağlı ani kırılma olayı”, iş ekipmanının
kullanım kapasitesinin altında meydana gelebilir. Sistemin
kendi kütlesi bile yorulmaya bağlı ani kırılma olayına sebebiyet verebilmektedir.
Yorulma malzemelerine bakıldığında ise 2 türde olduğu
belirtilebilir;
• Çatlaksız malzemelerde yorulma (Akslar, motorlar ve
türbin parçaları)

Makina Mühendisi (M.Sc.), Kaynak Mühendisi, UT, MT, PT, VT Seviye III, RT Seviye II, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi
burak.bayraktaroglu@mmo.org.tr
Dr., Makina Mühendisi (Ph.D., M.Sc.), Kaynak Mühendisi, UT, RT, MT, PT, VT Seviye III, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi ersan.gonul@mmo.org.trkina.com.tr
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Üretilen konstrüksiyonda denetimsizlik sonucu, uygun
olmayan malzeme kullanımı, uygun olmayan kaynak işlemleri gibi nedenlerle oluşan kritik bölgeler; sistemlerin
yorulma dayanımı üzerinde etkilidir. Üretim öncesi yapılan
mukavemet hesaplamalarda dikkate alınmayan bu hatalı
bölgeler, kullanım ömrünü azaltmakta ve sistemin yorulma
dayanımını düşürmektedir.

2. YORULMA TESPİTİ

Şekil 1. Ağaç Sökme Makinası Konstrüksiyonu

Kullanım şartları göz önüne alındığında, metalik konstrüksiyonların önündeki en büyük tehlikenin "yorulma" olduğu
açıkça gözükmektedir. Uzun yıllar kullanılan konstrüksiyonlarda yorulmaya etki eden durumlar şunlardır:

• Çatlaklı malzemelerde yorulma (Köprüler, gemiler, kaynaklı yapılar. (Çatlak boyu zamanla artar)

• Yükleme durumları

Belli bir yapısal eleman, küçük çatlaklar içerebilir ancak
hiçbiri (görsel sınama, x-ışını teması, ultrasonik tarama,
elektrik akımına maruz bırakma gibi yöntemler) en küçük
çatlaktan daha büyük değildir. Dolayısı ile çatlak oluşumu
ömür değerini azaltmaktadır. Yorulma çatlakları genellikle
yüzeyde başlar ve içeriye doğru yayılır. Yüzeydeki yorulma
çatlağının başlangıcı, plastik deformasyonun daha kolay
olması ve kayma basamaklarının yüzeyini oluşturduğu
gerçeğine dayandırılabilir.

• Çalışma şartlarına bağlı dinamik yükler

Bir makina elemanında bir çatlağın bulunması, dayanımı
önemli ölçüde düşürür. Çatlak büyümesi dinamik yükleme
nedeniyle oluşur ve buna “yorulma çatlağı büyümesi davranışı" denir.

• Konstrüksiyonlarla ilgili ön incelemelerin yapılması

Makinalarda nominal gerilme değerlerini arttırarak, gerilme yoğunluğuna neden olabilecek bağlantılar da kullanılmaktadır. Bu tür bağlantılardan en önemlisi, yoğunlukla
kullanılan köşe ve punto kaynaklarıdır. Uzun süreli ağır
yüklemeler altında kullanılan iş makinalarında bu kaynak
bölgelerinde çatlak başlangıcı ve ilerlemesi, beklenen bir
sonuçtur. Bu nedenle bu makinaların tasarımında, özellikle kaynaklı bağlantı bölgelerinde yorulma ve kırılma problemlerini ele almak gerekir.

• Maksimum yükleme sınırlarında kullanım
• Atalet kuvvetleri
• Kullanımdan kaynaklı ısıya maruziyet durumları
• Korozif ortamlar,
• Diğer sebepler(Rüzgâr Etkisi, sıcaklık vs. vs.).
Bir de bunlara üretim şartlarındaki olumsuzluklar eklendiğinde yorulma riski daha da artmaktadır. Konstrüksiyonlarda yorulma kontrolleri aşağıdaki adımlarda oluşmaktadır.
• Konstrüksiyonlarla ilgili konstrüksiyon hatalarının incelenmesi
• Konstrüksiyonlar için belirlenen kısımların tahribatsız
muayenesinin yapılması
• Elde edilen bilgilerle vincin durumunun değerlendirilmesi

2.1 Konstrüksiyon İle İlgili Ön İncelemelerin Yapılması
Konstrüksiyon ile ilgili keşif çalışmaları, konstrüksiyonun
kritik ve genel olarak olumsuz durumlara maruz kalan bölgelerinin irdelenmesi için gerçekleştirilir. Çalışmanın bu
bölümü, konstrüksiyonun analizi gerçekleştirilerek kritik
bölgelerinin haritası çıkarmak için yapılabileceği gibi daha
önce yapılan çalışmalar neticesinde tecrübî olarak bilinen
bölgelerin irdelenmesi için gerçekleştirilir.
Yapılan çalışmalarda ilk önce işletmenin ve konstrüksiyonun bulunduğu bölgedeki yapı incelenir. Hem yükleme
koşulları hem de konstrüksiyonun maruz kaldığı durumlar
(korozyon, sıcaklık vs.) irdelenir.

Şekil 2. Ağaç Sökme Makinası Yorulma Çatlağı

İşletmenin ve konstrüksiyonun genel yapısı incelendikten
sonra, konstrüksiyon üzerinde genel gözle muayene uygulanır. Genel gözle muayenenin amacı konstrüksiyonun iş-
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şartlarında birçok kez analiz gerçekleştirilmektedir. Böylece
kontrole konu olan konstrüksiyonun gerilme haritası çıkarılmakta, yükleme koşullarına göre kritik bölgeler belirlenmektedir. Yapılan çalışmaların tamamında uluslararası
normlar ön planda tutulmakta ve değerlendirmeler standartların yol gösterdiği şekilde yapılmaktadır.

2.2 Konstrüksiyonlarla İlgili Konstrüksiyon Hatalarının
İncelenmesi
Konstrüksiyonlarda bulunan kaynak dikişi çakışması, hatalı birleşim yeri, kaynak ağzı açılmadan işlem yapılması gibi
hatalar bu bölümde incelenmektedir. Amaç; imalatta ve
işletme aşamasında yapılan bakım onarım çalışmalarında
yapılan hatalı işlemlerin belirlenmesidir.

2.3 Konstrüksiyonlar İçin Belirlenen Kısımların Tahribatsız
Muayenesinin Yapılması
Kritik olarak belirlenen bölgeler ve kaynak dikişleri tahribatsız muayene yöntemleriyle kontrol edilir. Burada amaç
yorulma çatlaklarını tespit etmektir.

2.4 Elde Edilen Bilgilerle Vincin Durumunun
Değerlendirilmesi
Tahribatsız muayene işlemi sonucu bulunan hatalar değerlendirilerek, konstrüksiyonun durumu değerlendirilmektedir.

Şekil 3. Bir Vinç Konstrüksiyonu Kiriş İçi

letme koşullarından dolayı, yükleme dışında, zarar görmüş
bölgelerinin belirlenmesidir.
Üzerinde çalışılan konstrüksiyonların teknik bilgilerine ve
resimlerine ulaşılamadığı durumlarda üç boyutlu model
için, ölçülerinin tamamının konstrüksiyon üzerinden alınması gerekmektedir. Tersine mühendislik uygulamasına
örnek olabilecek bu çalışma için, konstrüksiyon tüm detayları fotoğraflanarak ölçüsüz bir tasarım oluşturulmaktadır.
Ölçüsüz tasarımdan hareketle, konstrüksiyon üzerinden
hangi ölçülerin alınacağı belirlenmekte, belirlenen ölçüler
konstrüksiyon üzerinden alınmaktadır.
Tasarım işlemin tamamlanmasının ardından işletme koşulları göz önüne alınarak ve sınır şartları belirlenerek, bu sınır

3. TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ
Tahribatsız malzeme muayenesi, kalite kontrolün en önemli
bölümü olup, üretimin tamamlayıcı ve son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen parçanın malzemesine zarar
vermeden muayene edilerek, dinamik ve statik yapıları hakkında bilgi edinilen muayene yöntemlerinin tümüne verilen
addır. Tahribatsız muayene yöntemi ile malzemeler üretim
sırasında veya belli bir süre kullanıldıktan sonra örneğin,
korozyon veya aşınma gibi nedenlerden dolayı çatlak, içyapıda meydana gelen boşluk, kesit azalması vb. hataların
tespiti gerçekleştirilir. Bu işlemlerde; malzemeden numune
almaya gerek yoktur.Testler, doğrudan parça üzerine yapılır.
Yorulama çatlaklarının tespit edilebilmesi için kullanımda
olan ekipman veya parçaya işletme aşamasında tahribatsız
muayene işlemleri uygulanabilmektedir. Çoğu zaman ekipman yerinden sökülmeden, işletme durdurulmadan kontrol yapılabilmektedir. İş ekipmanının ani kırılmasına neden
olabilecek çatlakların tespit edilmesi, oluşabilecek kazaların
önüne geçilmesi açısından çok kritiktir. Bu tür hataların tespiti için en etkili yol tahribatsız muayene uygulamalarıdır.
Yorulma çatlaklarının tespit edilmesinde yararlanılan tahribatsız muayene metotları şunlardır;

Şekil 4. Vinç Kirişi Gerilme Bölgeleri
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• Gözle Muayene
• Manyetik Parçacık Muayenesi
• Penetrant Muayenesi
Tahribatsız muayene yöntemleri çeşitli fiziksel prensiplerle,
farklı şekillerde uygulanır. Kullanılan yöntem veya yöntemler malzemenin türüne, kontrol bölgesinin yüzey durumu
ve kontrol bölgesine erişime göre değişlik göstermektedir.
Yöntemlerin birbirlerine göre üstünlükleri olmakla birlikte,
genellikler hata tespitinde birden çok yöntemin kullanılması gerekmektedir. Yapılan incelemelerde elde edilen bulgulara göre, gerilmelere bağlı yorulmaya maruz kalacağını
öngörülen ve incelemelerde hasarların tespit edildiği bölgelere tahribatsız muayene yöntemleri uygulanmaktadır.
Yorulma çatlaklarını tespit etmek için kullanılan yöntemlerin tamamı, kontrol yüzeyinde veya yüzeyin hemen altında bulunan belirtileri tespit etmek için kullanılırlar ve yüzey metotları olarak isimlendirilirler. Yorulma çatlaklarının
büyük çoğunluğunun yüzeyden rahatlıkla tespit edilmesi
bu yöntemleri etkili kılmaktadır.

gözle muayene için personel tecrübesi ile birlikte, kontrol
şartların uygun ve standartlara göre sağlanmış olması gerekmektedir.
Gözle muayene tüm malzeme tiplerine uygulanabilir ve
çatlak, plastik deformasyon gibi tüm yüzeye açık kusurları
tespit edilebilir. İnsan gözünün sınırlarından dolayı, mikro
çatlaklar gibi tespit edilmesi pek mümkün olmayan belirtiler için, gözle muayene diğer tahribatsız muayene yöntem
veya yöntemleriyle desteklenmelidir.

3.2 Manyetik Parçacık Muayenesi
Manyetik parçacık muayenesi, kuvvetli bir şekilde mıknatıslardan etkilenen özellikteki, ferromanyetik malzeme olarak
isimlendirilen malzemelerden oluşan test yüzeyinde veya
hemen altındaki çatlakların tespitinde kullanılır. Oldukça
basit, hızlı ve düşük maliyetle uygulanabilir bir yöntemdir.
Oldukça geniş bir kullanıma sahiptir. Bu yöntemde yüzey
hatalarının belirlenebilmesi, hatanın boyutuna ve yüzeye
yakınlığına bağlı olup sadece ferromanyetik yani mıknatıslanabilen malzemelere uygulanır.

3.1 Gözle Muayene
Bir ürünün yüzeyindeki süreksizliklerin, yapısal bozuklukların, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin,
optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesi gözle muayenenin kapsamını oluşturmaktadır. Gözle muayene tahribatsız muayene yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır ve en önemlisidir. Gözle
muayenede kullanılan en önemli ekipman insan gözüdür.
Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de, kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız
muayene metodunun uygulanmasından önce, yapılması
gereken bir çalışmadır. Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir. Gözle Muayene için çoğu
durumda yüzey temizliğine gerek kalmaz. Bununla birlikte

Şekil 6. Vinç Konstrüksiyonu Yorulma Kontrolü Esnasında
Manyetik Parçacık Testi ile Tespit Edilen Çatlak

İçerisinde hata bulunan bir malzeme mıknatıslandırılırsa,
kutuplar arasında manyetik alan çizgileri oluşmaktadır.
Manyetik alan çizgileri malzeme içinde düzenli bir formda
ilerlerken, karşılarına çıkan hata nedeniyle kaçak akı oluştururlar. Bu durumda yüzeye ferromanyetik tozlar serpilirse,
bu tozlar kaçak akının bulunduğu bölgelerde toplanırlar.
Böylece, mevcut süreksizliklerin yerleri tespit edilmiş olur.

3.3 Penetrant Muayene

Şekil 5. Kaynak Dikişi Gözle Muayenesi

Penetrant muayene, yüzey hatalarının tespit edilmesinde kullanılan oldukça yaygın bir yöntemdir. Penetrant adı
verilen sıvı ile kontrol edilecek yüzey ıslatılır ve penetrant
sıvısının yüzeye açık süreksizliklerin içine nüfuz edebilmesi
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• Çentikler
• Plastik deformasyonlar
• Korozyon
• Boya hasarları

Şekil 7. Paslanmaz Çelik Basınç Kap Tadilat Bölgesinde Çatlak

için bir süre beklenir. Bekleme süresine penetrasyon süresi adı verilir ve malzemeye bağlı olarak 5-60 dak arasında
değişmektedir. Penetrasyon süresinin tamamlanmasından
sonra, yüzeydeki fazla penetrant temizlenir. Bu aşamada
süreksizliklerin içindeki penetrant sıvı malzeme içinde durmaktadır. Geliştirici adı verilen bir kimyasal penetranttan
arındırılmış yüzeye sıkılır ve süreksizlik içindeki penetrant
sıvısının tekrar yüzeye çıkması sağlanır.
Beyaz zemin üzerinde kırmızı lekelere şeklnde görülen belirtiler elde edilir.
Penetrant muayene yöntemi, manyetik parçacık muayene
yöntemine göre oldukça yavaştır. Manyetik parçacık muayene yönteminden avantajı ise tüm malzemelere uygulanmasıdır. Tespit edilmek istenilen hatalar, uygulanan yüzeye
açık olması gerekir, bu nedenle yüzey altında kalan veya
herhangi bir nedenle yüzeyle bağlantısı kesilmiş bulunan
hatalar bu metotla tespit edilemez. Süreksizlikler çatlak
türü ise çizgisel belirtiler, gözenek türü ise yuvarlak belirtiler elde edilir.

4. YORULMAYA BAĞLI OLUŞAN HATALAR
İşletme aşamasındaki ekipmanların saha kontrollerinde
ağırlıklı olarak, gözle muayene, manyetik parçacık muayenesi ve penetrant muayene yöntemleri kullanılmaktadır. Bahsedilen metodlar yüzey motudu olmakla birlikte,
yüzeyde bulunan veya yüzeyin hemen altındaki hataların
tespiti için kullanılmaktadır.

Saha kontrollerinde manyetik parçacık muayene yöntemi
ile penetrant muayene yöntemi birbirine ikame etmektedir. Her ikisinin de birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri
bulunmaktadır. Ferromanyetik malzemelerde, manyetik
parçacık muayenesi, işlem süresini kısalttığından ve daha
etkin sonuç verdiğinden kullanılmaktadır. Ferromanyetik
olmayan alüminyum, bakır, östenitik paslanmaz çelik gibi
malzemelerde manyetik parçacık muayene yöntemi kullanılamayacağından, penetrant muayene kullanılmaktadır.
Ayrıca penetrant muayene yöntemi plastikler, cam gibi çelik dışı malzemelerden üretilmiş ürünlerin kontrolünde de
kullanılmaktadır.
• Gözle tespit edilemeyen çatlaklar
• Gözle görülmeyen imalat ve işletme hataları
• Çentikler

4.1 Kaynaklı İmalatların Kontrolü
Kaynak günümüzde metalik konstrüksiyonlar için vazgeçilmez bir üretim yöntemidir. Vinçler, hava tankları, buhar
kazanları, depolama rafları gibi konstrüksiyonların tamamında kaynaklı imalat yöntemleri kullanılmaktadır. Kaynağın doğası gereği işlem sırasında ısı etkisiyle ergiyen
malzeme ve ısıya maruz kalan ana malzemede farklı yapılar oluşmakta, bu oluşan bölgelerde iç gerilmeler farklı
dayanım değerleri söz konusu olmaktadır.
Tekrarlı yüklere maruz kalan kaynak dikişlerinde zaman
içinde kaynak dikişleri, ısı etkisi altında kalan bölge ve ana
malzemede yorulma çatlakları oluşmaktadır. Oluşan çatlaklar uygun olmayan yöntemlerle tamir edilmeye çalışıldığında, tamirat bölgesi daha da zayıflamakta, çatlaklar hızlı bir
şekilde tekrar oluşmaktadır. İmalat ve işletme aşamasında

İşletme aşamasında kontrolü gerçekleştirilen ekipmanların büyük çoğunluğu metalik malzemeden, kaynaklı imalat, döküm ve dövme yöntemiyle üretilmektedir.
Gözle muayene esnasında, kontrol edilen ekipmanın genel yapısı gözle tespit edilebilecek hatalar açısından incelenmektedir. Bu hatalar şu şekilde sınıflandırılabilirler;
• Gözle görülebilen çatlaklar

Şekil 8. Uygun Olmayan Tadilat Sonrası Yeniden Çatlak
Oluşumu

• Görülebilir imalat ve işletme hataları
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yapılan bakım onarım çalışmalarında yapılan hatalı işlemlere sıklıkla rastlanmaktadır. Tahribatsız muayene işlemleri,
bilinçsizce ve normlara uygun olmayan bakım-onarım çalışmalarının ortaya çıkması sağlanmaktadır.
Ayrıca üretimden kaynaklı, kaynak dikişi çakışması, hatalı
birleşim yeri, kaynak ağzı açılmadan işlem yapılması gibi
hatalar çatlak oluşumunu hızlandırarak konstrüksiyon ömrünü azaltmaktadır.

kaynaklı tipleri de bulunmaktadır. Maksimum yüke maruz
kalan çatal bölgeleri (büküm bölgesi, forklift bağlantı parçaları ve kaynakları) çatlak oluşumuna karşı kontrol edilmelidir. TS EN ISO 5057 – Endüstriyel Araçlar – Kullanımda Olan
Forklift Çatal ve Kollarının Muayenesi standardında “Çatal
kol, çatlaklar için, tamamen gözle muayeneden geçirilmeli
ve gerekli görülürse, tahribatsız çatlak tespit işlemine tâbi
tutulmalıdır. Ataçmanlarının gövdeye bağlantısı dahil, kolların dirseklerine ve üstlerine ve alt kancalara özel dikkat
sarf edilmelidir. Yüzey çatlakları tespit edildiğinde, çatal kol
kullanımdan çekilmelidir.” ifadesi yer almaktadır.
Ani çatal kırılmasına bağlı oluşabilecek durumların önüne
geçmek adına, forklift çatalları uygun tahribatsız muayene
yöntemleriyle düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Şekil 9. Forklift Çatalı Büküm Bölgesinde Çatlak

4.2 Dövme Döküm Parçaların Kontrolleri
Yük kaldırma işlemlerinde vinç kancası, mapa gibi dövme
veya döküm imalat yöntemiyel üretilmiş parçalar kullanılmaktadır. Ağır ve tekrarlı yükler altında çalışan, üretim
prosesine göre yüksek ısıya maruz kalabilen, korozif ortamlarda çalışan bu ekipmanlarda çeşitli deformasyon
ve hata mekanizmaları mevcuttur. En çok rastlanan hata
türleri, büyük yükler altında çalışan sistemlerde yüzeylerde ezilme ve malzeme çatlak oluşumudur. Çatlak oluşumu
dövme / döküm parçalar için en kritik hata türüdür.

5.2 Vinç Konstrüksiyonları
Kaynaklı imalat yöntemiyle üretilen vinç konstrüksiyonlarında kullanıma bağlı çatlak oluşumu ve bunu takip eden
malzeme yarılmaları ve ayrılmaları sıklıkla karşılaşılan hatalardır. Bunun yanında yetersiz kaplamaya bağlı oluşan
korozyonlar, darbeye bağlı oluşan deformasyonlara da rastlanmaktadır.
İlgili standart ve normlara uygun şekilde üretilmeyen, uzun
yıllardır firmalarda kullanımda olan vinç konstrüksiyonların,
yapılan kontroller sonucu malzeme ve kaynak dikişlerinde
çok sayıda çatlak oluştuğu tespit edilmektedir. Üretim hataları, yorulmayı ve çatlak oluşumunu hızlandırmaktadır. İlgili
uluslararası normlara göre ve belgeli kaynakçılar ile üretilmeyen konstrüksiyonlar, kullanım limitlerinin çok altlarında
çatlak oluşumlarına ve kırılmalara sebep olacaktır.
Vinç konstrüksiyonlarının farklı bölgelerinde, tadilat işlemlerine bağlı deformasyonlar ve çatlaklar tahribatsız muayene metodları ile kolaylıkla bulunabilmektedir. Özellikle bi-

Şekil 10. Vinç Konstrüksiyonu Krater Çatlağı

5. FARKLI EKİPMANLARDA YORULMA BELİRTİLERİ
5.1 Forklift Çatalları
Genellikle dövme yöntemiyle üretilen forklift çatallarının

Şekil 11. Vinç Konstrüksiyonu Yorulma Çatlağı ve
Hatalı Tadilat
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larının tadilat bölgesinden yarılmaya ve ciddi kimyasal sızıntılarına neden olabileceği göz önüne alınmalıdır.

5.4 Mapalar
Yük kaldırma ekipmanlarında, yük bağlamak amacıyla
kullanılan mapalarda, kullanım sıklığına göre yorulma çatlakları oluşmaktadır. Ferromanyetik malzemeden üretilen
mapalar, UV ışık altında çalışan manyetik partiküller içeren
test ekipmanları kullanılarak hassas bir şekilde kontrol edilebilmektedir.

5.5 Vinç Kancaları
Yüke direk maruz kalan vinç kancaları, yükün emniyetli bir
şekilde taşınması açısından kritik önem taşımaktadır. Yükün etkidiği yüzeylerde ve yüzeylerin altında kalan malzemede yorulma çatlakları tespit edilebilmektedir.

Şekil 12. Depolama Tankı Üzeri Tadilat

linçsiz yapılan tadilatlar çatlak oluşum hızlarını arttıracaktır.
Yorulma çatlağı gözlemlenmiş bir konstrüksiyonda, çatlağın
üstüne kaynak çekmek, yorulmuş malzemeyi daha da zayıflatarak, çatlak büyüme hızını arttıracak ve kırılma süresini
kısaltacağından; bilinçsiz yapılan bu tür kaynaklı tadilatlar
kesinlikle kontrol edilmelidir. Aksi taktirde, giderildiği sanılan çatlak kısa zamanda daha büyük ve riskli bir şekilde
konstrüksiyonun üzerinde belirecektir.

5.6 Buhar Kazanları
Buhar kazanları yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan
ekipmanlardır. Yanma odası tarafındaki yüzeyler açık aleve
maruz kalmaktadır. Sistemin su ve buhar ile temas eden

5.3 Depolama Tankları
Uzun yıllardır kullanımda olan depolama tankları için hatalı
tadilatlar risk oluşturmaktadır. Firma üretim durumu, kapasitesi ve kimyasallar hatlarında zamanla yapılan tadilatlar,
depolama tankı giriş ve çıkış bağlantılarının değiştirilmesine
neden olmaktadır. Kapatılacak çıkış deliği ek parça ve kaynak işlemi kullanılarak kapatılmakta ve taşlanarak üzeri boyanmaktadır. Dıştan bakıldığında ayırt edilmesi zor olan bu
tadilatlara, çok yıllık tanklarda sıklıkla rastlamaktadır. Uygun
yapılmayan kaynak bölgeleri manyetik parçacık muayenesi
ile incelendiğinde, çok sayıda çatlak tespit edilebilmektedir.
Depolama tankları içinde bulunan kimyasalların yüzeye uyguladığı basıncı taşıdıklarından, bu tür hatalı kaynak çatlak-

Şekil 15. Buhar Kazanı Alev Duman Borusu Köşe
Kaynaklarında Çatlak

Şekil 13. Mapa Çatlağı
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yüzeyleri basınca maruz kaldığı gibi, aynı zamanda uygun
şartlandırılmamış su kullanımı durumunda korozyona karşı da dirençsizdir. Buhar kazanları cehennemlik iç kaynakları, ön ve arka ayna boru bağlantı kaynakları ve ulaşılabilen
gövde kaynakları tahribatsız muayene yöntemleriyle kontrol edilebilmektedir.

5.7 C Kancalar
Rulo caların kaldırılması amacıyla vinç altı ekipmanlar olarak kuallanılan C kancalar, yükleme durumları ve taşıdıkları yükler dikkate alındığında, yorulma çatlağı oluşmasına
uygun, kritik ekipmanlardır. C kancaların kritik olabilecek,
maksimum gerilmelerin oluştuğu bölgeleri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Özellikle üzerinde kaynak dikişi
bulunan C kancaların kaynak dikişilerinde yorulma çatlaklarına sıklıkla rastlanmaktadır.

Şekil 16. C Kanca Kaynaklı Tadilat Bölgesinde Çatlak

5.8 Ağaç Sökme Makinası
Araç üstü ekipman olarak kullanılan ve büyük ağaçların
sökülüp taşınması ve yeniden ekilmesi için kullanılan ağaç
sökme makinaları, yorulma olayına karşı dikkatle incelenmesi gereken ekipmalardandır. Toprağa saplanan kısmın
sertleştirilmiş veya yüksek alaşımlı çelikten yapılmış olması,
farklı malzemelerin birbirine kaynağını ve birleştirilmesini
gerektirmektedir. Ayrıca çok sayıda hidrolik piston bulundurması ve bunların çalışması sırasında cihaz üzerinde değişen gerilme bölgeleri ve yüksek miktarda titreşim oluşması sistemi yorulma olayına açık bir hale getirmektedir.
Yapılan tahrtibatsız muayene kontrolleri sonucunda, bu tür

Şekil 17. Konstrüksiyonda Yorulma Çatlağı

Şekil 18. Beton Pompasında Yorulma Çatlağı ve
Tadilat Bölgesi

ekipmanların farklı bölgelerinde yorulma çatlağı hataları
tespit edilmektedir.

5.9 Beton Pompası
İnşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte kullanımları oldukça yaygınlaşan beton pompalarının görevi, katılaşmamış
betonu döküm bölgesine ulaştırmaktır. Açılan kollardan
oluşan sistem üzerindeki bir boru içinde, beton pompa
vasıtasıyla döküm bölgesine ulaştırılmaktadır. Pompanın
çalışması sırasında oluşturduğu etki, tüm sistemde titreşim ve sarsıntılara neden olmaktadır. Bu titreşim ve sarsıntılarla birlikte betonun ve sistemin kendi kütlesi, konstrüksiyon üzerinde farklı gerilme bölgeleri oluşturmakta ve
yorulma çatlaklarına neden olmaktadır.

6. SONUÇ
Bu yazı kapsamında, işletme aşamasında yapılan tahribatsız muayene işlemleri ile yorulma etkilerinin tespit edilmesi
açıklanmıştır. Kaynaklı birleştirme, dövme ve döküm üretim yöntemleriyle üretilmiş parça ve konstrüksiyonların
kontrollerinin tahribatsız muayene yöntemleri kullanılarak
gerçekleştirilmesi, olası kazaları önleme konusunda önem
arz etmektedir. Tekrarlı yüklemelere bağlı olarak oluşan yorulma çatlaklarının, ani kırılmalara neden olabileceği her
zaman göz önünde bulundurulması gereken bir gerçektir.
Yorulma etkisinin belirlenmesinde tahribatsız muayene
yöntemleri vazgeçilmez bir yer tutar. Konstrüksiyonlar
üzerinden parça çıkartılamadığından, malzemenin mekanik dayanımındaki değişimi tespit etmek mümkün değildir. Bu nedenle, gerilme yığılmalarının olduğu bölgelerin
tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilmesi, yorulma çatlaklarının bulunabilmesi açısından önemlidir.
Ülkemizde birçok işletmede, kullanım süresi 20 yılı geçen
kaldırma ekipmanlarının yanı sıra, basınçlı kaplar da bulunmaktadır. Zaman ilerledikçe bu konstrüksiyonlarının da
yaşının ilerlediği ve iş sağlığı ve güvenliği açısından risklerinin de arttığı unutulmamalıdır. 
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