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Konutlarda doğal gazın kullanımı 
giderek pek çok kentimizde yaygın-
laşmaktadır. Odamız da, ülke ve top-
lum yararları doğrultusunda kaliteli, 
sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekono-
mik yapıların gerçekleştirilmesini 
hedefleyerek, mekanik tesisat ko-
nularından Doğal Gaz İç Tesisatı 
hizmetlerinin üretilmesinde ve de-
netlenmesinde görev alacak üyeleri-
mizin gereksinimlerini ve taleplerini 
dikkate almakta, bilgi birikimlerinin 
geliştirilmesi ve paylaşılması için 
eğitimler düzenlemekte ve yayınlar 
çıkarmaktadır.

Tesisat sektöründe çalışan maki-
ne mühendislerin ortak problemi, 
sürekli değişen gaz dağıtım firma 
şartnameleri ve bölgeler arasındaki 
uygulama farklarıdır. Ülkemizin çe-
şitli illerinde projelendirme ve uygu-
lama farklılıkları bulunmaktadır. Bu 

durum ülkemizin tamamında geçerli 
olan ve tüm gaz dağıtım şirketlerinin 
uyması gereken yeni bir teknik şart-
name gereksinimini beraberinde ge-
tirmektedir.

Bu çalışma, bu amaçla atılmış bir 
adımdır. Çalışmada öncelikle doğal 
gaz sektöründe çalışacak her mü-
hendisin bilmesi gereken ifadelerin 
tanımları ve doğal gazın genel özel-
likleri anlatılmıştır. Sonraki bölüm-
lerde sırasıyla doğal gazın müşteriye 
teslim edildiği noktadan başlayarak 
tesisatların nasıl yapılacağı, uyul-
ması gereken yerleştirme kuralları 
açıklanmıştır. Tesisat elemanlarını 
birleştirme yöntemleri anlatılmış, 
kullanımdan önce izlenmesi zaruri 
olan test prosedürü sunulmuştur. 

Kullanılan tesisat elemanları hakkın-
da detaylı bilgiler verilerek, bunla-
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rın sistemdeki yerleşim kuralları ve 
yapılması gerekenler ayrıntılı olarak 
vurgulanmıştır. 

Tesisatlarda kullanılan baca türleri 
açıklanmıştır. Ayrıca kazan dairesi 
yerleşim kurallarıyla birlikte kullanı-
lacak gaz yolu ekipmanlarının cinsi 
ve kullanım amaçları belirtilmiştir.

Çalışmanın son bölümünde ise pro-
jelendirme için gerekli formüller, 
tablolar ve abaklar sunulmuştur. 
Tüm çalışmada daha önce doğal gaz 
tesisatı projesi yapmamış olan bir 
makine mühendisinin dahi rahat-
lıkla projelendirme yapma yetisini 
kazanabileceği bir eser olarak vücut 
bulması hedeflenmektedir. Anlatılan 
konuları ve karşılaşılabilecek pratik 
problemleri içeren örnekler çalışma-
ya ilave edilmiştir.
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

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

Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

3-4 Şubat 2020 İzmir 5 Şubat 2020
12-13 Şubat 2020 İstanbul 14 Şubat 2020
19-20 Şubat 2020 Ankara 21 Şubat 2020
24-25 Şubat 2020 Mersin 26 Şubat 2020
25-26 Şubat 2020 Bursa 27 Şubat 2020

Asansör

18-20 Şubat 2020 İzmir 21 Şubat 2020
21-23 Şubat 2020 İstanbul 24 Şubat 2020
22-24 Şubat 2020 Ankara 25 Şubat 2020
26-28 Şubat 2020 Mersin 29 Şubat 2020

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
4-7 Şubat 2020 Ankara 8 Şubat 2020

21-24 Şubat 2020 İstanbul 25 Şubat 2020

Asansör Yetkili Servis

17-20 Şubat 2020 Konya 21 Şubat 2020
18-21 Şubat 2020 Samsun 22 Şubat 2020
18-21 Şubat 2020 Mersin 22 Şubat 2020
24-27 Şubat 2020 Adana 28 Şubat 2020
25-28 Şubat 2020 Samsun 29 Şubat 2020
25-28 Şubat 2020 İzmir 29 Şubat 2020

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*
10-13 Şubat 2020 İzmir 14 Şubat 2020
13-16 Şubat 2020 İstanbul 17 Şubat 2020

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
11-13 Şubat 2020 Ankara 13 Şubat 2020
21-23 Şubat 2020 Bursa 23 Şubat 2020

Mekanik Tesisat

1-7 Şubat 2020 Trabzon 10 Şubat 2020
10-16 Şubat 2020 Samsun 17 Şubat 2020
10-16 Şubat 2020 Ankara 17 Şubat 2020
24-29 Şubat 2020 Kayseri 1 Mart 2020

Soğutma Tesisatı 28-29 Şubat 2020 İstanbul 1 Mart 2020
Havalandırma Tesisatı 22-23 Şubat 2020 Ankara 24 Şubat 2020

Yangın tesisatı

13-15 Şubat 2020 İstanbul 16 Şubat 2020
17-19 Şubat 2020 Bursa 20 Şubat 2020
21-23 Şubat 2020 Samsun 24 Şubat 2020
24-27 Şubat 2020 Ankara 28 Şubat 2020

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

1-2 Şubat 2020 Bursa 2 Şubat 2020
3-4 Şubat 2020 Samsun 4 Şubat 2020
6-7 Şubat 2020 İzmir 7 Şubat 2020

13-14 Şubat 2020 Trabzon 14 Şubat 2020
13-14 Şubat 2020 Denizli 14 Şubat 2020
24-25 Şubat 2020 Kocaeli 25 Şubat 2020

Şantiye Şefliği
14-16 Şubat 2020 İstanbul 17 Şubat 2020
15-16 Şubat 2020 Bursa 17 Şubat 2020
27-29 Şubat 2020 Eskişehir 29 Şubat 2020

Enerji Kimlik Belgesi
5-7 Şubat 2020 Diyarbakır 7 Şubat 2020

19-21 Şubat 2020 Kocaeli 21 Şubat 2020
26-28 Şubat 2020 Ankara 29 Şubat 2020

Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon 7 Şubat 2020 Diyarbakır 7 Şubat 2020
Tahribatsız Muayene-Gözle Muayene Seviye-2 Eğitimi 26-29 Şubat 2020 Adana 28 Şubat 2020
Üretim Planlama 10-14 Şubat 2020 İzmir 15 Şubat 2020
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina Güncel dergimiz 2020 yılının ikinci sayısı ile karşınızdayız. Şubat sayımızda  
Birlikten,  Basın açıklaması, Sanayi Analizleri, Sonuç Bildirisi, Teknoloji  Dünyası, Mekanik Tesisat, 
Asansör, Tasarım ve Eğitimlerimiz bölümlerine yer verilmiştir.

Mekanik Tesisat bölümünde, Serdar Ulu ve Aytekin Çakır tarafından  hazırlanan “Coronavirüs ve 
Salgın Hastalıkların HVAC Sistemleriyle İlişkisi” başlıklı çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada, yeni 
corona virüs ve hastane ve sağlık kuruluşlarında virüs risklerinden bahsedilerek, bulaşma şekilleri , 
afet yönetimi, test-kabul ve periyodik kontroller anlatılmış ve önerilerde bulunulmuştur.  

Asansör bölümünde, Umut Şahin ve  C. Erdem İmrak tarafından hazırlanan  "Panoramik Asansör 
Kabini Sonlu Elemanlar Modellemesi  ve Analizi" çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada, bir havaala-
nında panoramik kabin için kullanılan cam ünitelerin modellenmesi ve sonlu elemanlar yöntemiy-
le analizi yapılmıştır. Asansör uygulamalarındaki çeşitli yükleme tipleri için özel destek koşullarına 
sahip farklı tip, kalınlık ve boyutta ısıl işlem görmüş lamine cam panellerin statik analizi yapılarak 
analitik sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Tasarım bölümünde, Osman Saklı,  Hafize Çelik, Utku Ünal ve Tolga Toprak tarafından hazırlanan 
”CHUNKY  Katı Modelleme Metodolojisi” başlıklı çalışma yer almaktadır. Son yıllarda katı modelle-
mede ortaya çıkan ihtiyaçlar,  kullanılan yeni teknikleri ve modelleyicileri  beraberinde getirmiştir.  
Bu tekniklerden bir tanesi de, otomotiv sanayinde parça modellemede kullanılan  Chunky model-
leme tekniğidir. Bu çalışmada, chunky modellemenin çalışma sistematiği, kullanım yöntemi ve sağ-
ladığı avantajlardan  bahsedilmiştir.

Malzeme bölümünde, Kerim Işık tarafından hazırlanan "Metalik Malzemelerde Hasar Oluşumu" 
” başlıklı çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada,metal şekillendirme sırasında kırılmaya kadar olan 
malzeme davranışını etkileyen mikro hasarlar incelenmiştir. Metal şekillendirmede hasar çeşitleri, 
kırılma öncesi plastik kararsızlık, malzeme içi boşluktan kaynaklanan hasardan kırığa geçiş, kırık 
eğrilerinin deneysel olarak elde edilmesi literatür taraması yapılarak anlatılmış ve sunulmuştur.

Basın açıklamaları bölümünde; Yapı Ruhsatlarında yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şe-
finin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının ruhsat formundan kaldırılmasına 
ilişkin Birlik Başkanı Emin Koramaz tarafından yapılan basın açıklaması ile Başkentgaz'ın Ankara'da-
ki Uygulamalarına ilişkin  Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından yapılan basın açıkla-
malarına ulaşabilirsiniz.

Sanayi Analizleri bölümünde, Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan “2019: Sığ Bir Krizden Cılız 
Büyümeye"   isimli çalışmanın kısa  özetine, Sonuç Bildirileri, bölümünde Eylül ayı içerisinde, MMO 
Denizli Şube sekreteryalığında düzenlenen "IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi Sonuç Bil-
dirisine ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Dünyası Bölümünde, ASME tarafından yılın inovasyon ödülüne layık görülen projele-
rinden Mechanical  Engineering dergisinde yer alan 3 tanesi “Daha Havalı ve Daha Hızlı Üretilen 
Parçalar", "Günü Kurtarmaya Geliyor", " Her Şekilde  Şekilde Basınca Dayanmak "başlıklı yazıların 
çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmama-
ları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için düzenlenen Şubat  ayı eğitim programına 
ulaşabilirsiniz. 

Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bö-
lümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabi-
lirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz. 

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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5BİRLİK'TEN

MESLEKTAŞLARIMIZIN HAK VE YETKİLERİNİ KISITLAYAN, 
SAHTECİLİĞE VE DENETİMSİZLİĞE YOL AÇAN YAPI 
RUHSATLARINDAN İMZA HANELERİNİN KALDIRILMASI 
UYGULAMALARINDAN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR

02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mü-
kerrer Resmi Gazetede yayımlanan 
TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin 
Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı 
Ruhsatı Standardına ilişkin Tebliğ ile 
Yapı Ruhsatlarında değişiklik yapılmış 
ve yapı sahibinin, yapı müteahhidi-
nin, şantiye şefinin, yapı denetçileri-
nin ve proje müelliflerinin ıslak imza-
ları ruhsat formundan kaldırılmıştı. 
Bunun üzerine Birliğimiz tarafından 

açılan davada Danıştay Dairesince 
17/04/2019 tarihli karar ile “yapılaşma-
ya ilişkin sürecin can ve mal güvenli-
ği açısından  hayati olduğu dikkate 
alındığında, fenni mesullerin, şantiye 
şeflerinin ve proje müelliflerinin yapı 
ruhsatlarında imzalarının bulunması 
son derece önem arz etmektedir.” ge-
rekçesiyle yürütmenin durdurulması-
na karar verilmiştir.

Davanın devamı esnasında; 
27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Res-
mi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 
yapı ruhsatı formu ile yapı kullanma 
izin belgesi, Planlı Alanlar İmar Yönet-
meliğine Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve 
Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi olarak 
eklenmiştir. Yönetmelik ekinde yer 
alan Yapı Ruhsatı Formunda da yapı 
sahibinin, yapı müteahhidinin, şanti-
ye şefinin, yapı denetçilerinin ve pro-

Yapı Ruhsatlarında 
yapı sahibinin, yapı 

müteahhidinin, 
şantiye şefinin, yapı 

denetçilerinin ve 
proje müelliflerinin 
ıslak imzalarının 

ruhsat formundan 
kaldırılması 

hakkında açtığımız 
davalarda 

verilen Yürütmeyi 
Durdurma 
kararlarının 

uygulanmasına 
ilişkin Emin 

Koramaz tarafından 
17 Şubat 2020 
tarihinde basın 

açıklaması yapıldı. 
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je müelliflerinin imza hanelerine yer 
verilmemiş; her iki formun açıklama 
bölümünden de daha önceki yapı ruh-
satı ve yapı kullanma izin belgesi for-
mu açıklamalarında yer alan “İdareler 
sorumluluk alan mimar ve mühendis-
lerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri 
her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek 
odalarına bildirir." hükmü çıkarılmıştır. 
Hukuka ve kamu yararına aykırı bu dü-
zenlemenin iptaliyle açtığımız davada 
da Danıştay Dairesince 24/04/2019 
tarihli karar ile deprem kuşağında 
yer alan ülkemiz açısından sağlıklı bir 
çevre ile can ve mal güvenliğinin sağ-
lanabilmesininin önemi vurgulanarak 
“yapı ruhsatı formu ve yapı kullanma 
izni formu eki föylerde yer alan uyuş-
mazlık konusu ifadelerin, dava konusu 
işlemle kaldırılmasında hukuka uyarlık 
bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır….” 
gerekçesiyle dava konusu düzenleme-
lerin yürütmesinin durdurulmasına 
karar verilmiştir.

Her iki davada da Bakanlığın yürüt-
menin durdurulması kararına yö-
nelik itirazları Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulunca reddedilmiştir.

Anayasanın 138. maddesinde; “Ya-
sama ve yürütme organları ile idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorun-
dadır; bu organlar ve idare, mahkeme 
kararlarını hiçbir suretle değiştiremez 
ve bunların yerine getirilmesini gecik-
tiremez.” kuralı öngörülmüş; Yine 2577 
sayılı Yasanın 28. maddesinde de; “Da-
nıştay, bölge idare mahkemeleri, idare 
ve vergi mahkemelerinin esasa ve yü-
rütmenin durdurulmasına ilişkin karar-
larının icaplarına göre İDARE, GECİK-
MEKSİZİN İŞLEM TESİS ETMEYE VEYA 
EYLEMDE BULUNMAYA MECBURDUR.” 
ifadesine yer verilmiştir. Kaldı ki, bu 
durumun Anayasanın 2. maddesinde 
öngörülen hukuk devleti ilkesinin ge-
reği olduğu da kuşkusuzdur.

Anayasal ve Yasal düzenlemeler uya-
rınca Danıştay kararlarının gereğinin 

gecikmeksizin yerine getirilmesi; hu-
kuka aykırılığı ortaya konan ve yürüt-
mesi durdurulan düzenlemelere dayalı 
uygulamalara bir an evvel son verilme-
si; kararlarda belirtilen hususlar dikka-
te alınarak yeniden düzenleme yapıl-
ması gerekirken; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca 25.07.2019 tarih 30842 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik ile, Danıştayca verilen yürütmenin 
durdurulması karar gerekleri yerine 
getirilmemiş, aksine Daire kararlarında 
hukuka aykırılığı açıkça ortaya konan 
ve yürütmesi durdurulan düzenleme-
ler 25.07.2019 tarihli değişiklik ile aynı 
şekilde yeniden yürürlüğe konmuştur. 
Birliğimiz tarafından Anayasaya ve 
kamu yararına aykırı bu düzenleme-
nin iptali istemiyle açılan davada da 
Danıştay Dairesince “Anayasanın 138. 
ve İdari Yargılama Usulü Kanununun 
28.maddesi uyarınca davalı idarece 
yargı kararını gecikmeksizin yerine ge-
tirmek zorunda olmasına karşın Danış-
tay Altıncı Dairesinin 17.04.2019 tarih 
ve E:2018/5260 sayılı kararı ile bu ka-
rara yapılan itirazın reddine ilişkin Da-
nıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 
19/09/2019 tarih ve E:2019/899 sayılı 
kararına, Danıştay Altıncı Dairesinin 
18.02.2019 tarih ve E:2018/4999 sa-
yılı kararı ile bu karara yapılan itirazın 
reddine ilişkin Danıştay İdari Dava Da-
ireleri Kurulunun 19/09/2019 tarih ve 
E:2019/845 sayılı kararına ve Danıştay 
Altıncı Dairesinin 24.04.2019 tarih ve 
E:2018/9566 sayılı kararı ile bu karara 
karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Da-
nıştay İdari dava Daireleri Kurulunun 
16.10.2019 tarih ve E:2019/901 sayılı 
kararına aykırı olarak yapılan düzen-
lemede hukuka uyarlık bulunmamak-
tadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdu-
rulmasına karar verilmiştir.

Danıştay 6. Daire kararlarında; yapı-
laşmaya ilişkin süreçlerin can ve mal 
güvenliği açısından hayati önemi de 

vurgulanarak Yapı Ruhsatlarında fen-
ni mesullerin, şantiye şeflerinin ve 
proje müelliflerinin imza hanelerine 
yer verilmemesinin hukuka aykırılığı 
ile önceki Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullan-
ma İzin Belgesi formlarında yer alan 
‘yapıların inşaasında sorumluluk alan 
mimar ve mühendislerin yaptıkları iş-
lemlere ilişkin bilgilerin ilgili idarelerce 
meslek odalarına gönderilmesine’ iliş-
kin ifadelere yeni Yapı Ruhsatı ve Yapı 
Kullanma İzin Belgesi formalarında yer 
verilmemesinin hukuka aykırılığı kuş-
kuya yer bırakmayacak biçimde ortaya 
konmuş ve düzenlemelerin yürütme-
sinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Oysa Bakanlıkça mahkeme kararları-
nın gecikmeksizin yerine getirilmesi 
gerekirken Planlı Alanlar İmar Yönet-
meliğinde 25.07.2019 tarihinde yapı-
lan değişiklik ile yürütmesi durdurulan 
bir düzenleme tekrar yürürlüğe kon-
muş, adeta Kanun dolanılarak yargı 
kararı hükümsüz hale getirilmeye 
çalışılmıştır. Çok açıktır ki yürütme-
nin durdurulması kararının gereği, 
yürütmesi durdurulan düzenlemeleri 
yeniden yürürlüğe sokmak değildir. 
İdarenin yargı kararlarına uygun ha-
reket etmesi ve kararların gereklerini 
değiştirmeden ve gecikmeksizin ye-
rine getirmeye zorunlu olması, aynı 
zamanda Anayasanın 2. maddesinde 
sayılan "Hukuk Devleti" ilkesinin de bir 
gereğidir.

Anayasa ve Yasalarda öngörülen mah-
keme kararlarının bağlayıcılığı kuralı 
göz önünde bulundurularak, Bakan-
lıkça bir an evvel hukuka ve kamu ya-
rarına aykırı uygulamaya son verilmeli; 
Danıştay kararlarında da belirtildiği 
üzere meslektaşlarımızın hak ve yet-
kilerini kısıtlayan, sahteciliğe ve dene-
timsizliğe yol açan, Anayasaya, Yasaya 
ve kamu yararına açıkça aykırı uygula-
malardan derhal vazgeçilmelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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7BASIN AÇIKLAMASI

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Başkentgaz'ın Ankara'daki Uygulamaları 
üzerine 19 Şubat 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Uzunca bir süredir hatalı ve yurttaşlar 
aleyhine uygulamaları ile Ankaralı-
ların gündeminde olan Başkentgaz, 

Kızılay’a bağış yapılmış görünüp onun üze-
rinden başka kuruluşlara yönlendirilen kay-
nak transferi ile ülke gündemine taşındı. Di-
ğer yandan Ankara özelindeki uygulamaları 
da kamuoyunda tartışılmaktadır. Bu noktada 
öncelikle belirtmek isteriz; meslek ve uzman-
lık alanlarında ülke ve toplum çıkarları doğ-
rultusunda kamuoyunu bilgilendirme görevi 
de bulunan TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası, Başkentgaz’ın hatalı uygulamaları ve 
bu hatalı uygulamalara cevaz veren Ener-
ji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 
yurttaşlar aleyhine karar ve uygulamalarını 
mercek altına alma, görüş, değerlendirme ve 
sorularını kamuoyu ile paylaşmanın, kuruluş 
yasasının verdiği bir görev olduğu bilinci ile 
bu açıklamayı yapmaktadır.

BAŞKENTGAZ'IN UYGULAMALARI ÜZERİNE

Doğalgazın Temini, İletimi ve Kentsel Dağıtım 
Hizmetleri Toplum Çıkarlarını Gözeten Bir Anlayışla 

Yerine Getirilmesi Gereken Kamu Hizmetleridir.

Bu Hizmetin Ankara’da Başkentgaz Gibi Özel Bir 
Şirket Eliyle Yerine Getiriliyor Olması, Siyasal 
İktidara ve ETKB’ye Bağlı Kuruluş Gibi Çalışan 

EPDK’ya, Bedelini Tüm Yurttaşların Ödediği 
Yükümlülükleri Usulsüz Olarak Başkentgaz’a 

Bahşetme Hakkını Vermez.

İşletici Başkentgaz’ın da Ankaralıların ve Onların 
Seçtiği Yerel Yönetimlerin Aleyhine ve Yurttaşların 
Haklarını Yok Sayan Kararlar Alma ve Uygulama 

Hakkı Yoktur.

Başkentgaz Karar ve Uygulamalarında 
Ankaralıların, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 

İlçe Belediyelerinin, Meslek Örgütlerinin ve 
Tüketici Derneklerinin Görüş ve Önerilerini Dikkate 

Almalıdır!
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Hatırlanacağı üzere Cumhuriyetin 
ilk yıllarında Ankara Maltepe’de ku-
rulan tesislerde üretilen havagazı; 
EGO Genel Müdürlüğünce yapılan 
dağıtım şebekesiyle kentin imarlı 
bölgelerindeki binalara ulaştırılmış 
ve sıcak su için şofbenlerde ve mut-
fak ocaklarında kullanılmıştır. 1980’li 
yılların sonunda yapımına başlanan 
kentsel doğalgaz şebekesinin dev-
reye girmesi ile de doğalgaz; tüm 
binalarda ısınma, sıcak su ve mutfak 
kullanımının başlıca enerji kaynağı 
olmuştur.

Ankara’da doğal gazın özelleştiril-
mesinin başlangıcı

1988 yılı sonunda başlayan kentsel 
doğalgaz dağıtım çalışmaları 2007 
yılına kadar Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü 
bünyesinde sürdürülmüştür. Bir be-
lediye kuruluşu olan EGO’nun yürüt-
tüğü doğalgaz dağıtım hizmetleri, 
özelleştirme amacıyla, 2007 yılında 
5669 sayılı Yasa ile kurulan Başkent 
Doğalgaz Dağıtım AŞ’ye (BAŞKENT-
GAZ) devredilmiştir. Başkentgaz, Ya-
sada öngörülen iki yıllık süre içinde 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
özelleştirilemeyince de 2 Temmuz 
2009’dan itibaren Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’nın özelleştirme 
programına alınmıştır. 

Doğal gaz dağıtımının özelleştiril-
mesi sürecinde yerel yönetimlere 
yönelik hak gaspı

18.04.2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu’nun 4. mad-
desinin dördüncü fıkrasının “Doğal 
gazın şehir içi dağıtımı” başlıklı (g) 
bendinin yedinci paragrafı; “Kurul-
dan dağıtım lisansı alan şehir içi 
dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde 
bulunan belediye veya belediye şir-
ketini sermaye koyma şartı aramak-
sızın, yüzde on nispetinde dağıtım 

şirketine ortak olmaya davet etmek 
zorundadır. Bu sermaye oranı, bede-
li ödenmek kaydıyla en fazla yüzde 
on oranında artırılabilir…” hükmünü 
taşımaktadır. Yasanın geçici mad-
delerinde de kamu mülkiyetindeki 
Bursa, Eskişehir, İzmit, İstanbul ve 
Ankara’daki gaz şirketlerinin ortaklık 
hakları düzenlenmişti.

Doğal Gaz Yasası’nı uygulamak ve 
elektrik, doğal gaz, LPG ve petrol 
sektörlerinde kullanıcılardan üretici 
ve yatırımcılara kadar ilgili tüm taraf-
ların çıkarlarını eşit ve hakkaniyetli 
biçimde koruyacak, siyaset üstü “BA-
ĞIMSIZ İDARİ OTORİTE” olarak kuru-
lan EPDK, başından bu yana yatırım-
cılara ve siyasi iktidarlara bağımlı bir 
şekilde davranmıştır. Örneğin Doğal 
Gaz Yasası’nda yerel yönetimlere 
tanınan sermaye koymadan bölge-
lerindeki şehir içi doğalgaz dağıtım 
şirketlerine ortak olma hakkı, Bursa 
ve Eskişehir özelleştirmelerinden 
başlayarak siyasal iktidarlarca hiçe 
sayılırken, EPDK da susmayı yeğle-
miştir.

BOTAŞ’ın alacaklarının gaspı

Bu süreçte, dönemin Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi’nin, EGO’nun 
BOTAŞ’tan temin ettiği doğalgazı 
Ankara’daki tüketicilere satarak aldı-
ğı gazın ücretini tüketicilerden tahsil 
ettiği halde, BOTAŞ’a ödememesine 
de göz yumulmuş ve destek olun-
muştur. Bununla da yetinilmemiş, 
EGO’nun BOTAŞ’a olan borçlarının 
faizleri silinmiş ve USD olan borç 
Türk Lirasına çevrilerek sabitlenmiş-
tir.

EPDK’nın görevi Başkentgaz’ı 
“kılçığı temizlenmiş balık” olarak 
sunmak mıydı?

Bağımsız düzenleyici kurum olduğu 
varsayılan dönemin EPDK başkanı-

nın, deyim yerindeyse acar tezgâhtar 
edasıyla “BaşkentGaz’ı kılçığı, kemiği 
alınmış bir balık gibi yatırımcıların 
beğenisine sunduk” şeklindeki ifa-
desiyle pazarlamaya çalışması da 
hâlâ hafızalardadır. Aynı zatın enerji 
sektöründeki bazı kamu varlıkları-
nın özelleştirilmesi amacıyla ABD’de 
yapılan “Road Show” adlı pazarlama 
gezisinde başrolde yer alması, her-
hangi bir “bağımsız idari otoritenin” 
değil, yalnız piyasaların sözcüsü ol-
duğunu bir kez daha kanıtlamıştı. 

Başkentgaz’ın ihale süreci

Başkentgaz’ın özelleştirilme sürecini 
hatırlayacak olursak: 

1- 14.03.2008 tarihinde yapılan ilk 
ihalede, Şirket hisselerinin % 80’i 
için 1.610.000.000 USD ile en 
yüksek teklifi vererek ihaleyi ka-
zandığı açıklanan Global Yatırım-
Enerya Ortaklığı yükümlülükleri-
ni yerine getiremediği için ihale 
iptal edilmişti.

2- 06.08.2010 tarihinde yapılan ikin-
ci ihalede, Şirket hisselerinin % 
80’i için 1.211.000.000 USD ile en 
yüksek teklifi vererek ihaleyi ka-
zandığı açıklanan MMKEA (Aksa 
Grubu-Mehmet Kazancı-Kara-
mehmet Grubu) da yükümlülük-
lerini yerine getiremediği için iha-
le yine iptal edilmişti.

3- 16.04.2012 tarihinde yapılan 
üçüncü ihale de, ilk teklif rakam-
ları İdarenin başlangıç eşiğinin 
altında kaldığı için iptal edilmişti.

Bu süreçte TPAO’nun Başkentgaz’ın 
TPAO’ya bedelsiz devri teklifi siyasi 
iktidar tarafından ret edilmiştir.

Odamızca da Başkentgaz’ın özelleş-
tirilmesi sürecinde özelleştirilmeye 
ilişkin tesis edilen tüm işlemlere yö-
nelik çok sayıda iptal davası açılmış, 
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ancak ne var ki bu davalardan da 
olumlu bir sonuç alınamamıştır. 

Teklifçilerin taahhütlerini yerine 
getirmeyişi nedeniyle birkaç kez 
tekrarlanan ihaleler sonrasında 
Başkentgaz'ın tüm hisselerinin özel-
leştirilmesi için 25.03.2013 tarihin-
de yapılan ihaleyi ise 1.162.000.000 
USD teklif eden Torunlar Grubu ka-
zanmıştır.

Beş yıl öncesinde sadece % 80 his-
sesine 1.610.000.000 USD teklif edi-
len Başkentgaz’ın, tam beş yıl sonra 
üstelik tüm yükümlülüklerinden 
de arındırılıp “kılçıksız” hale getiril-
dikten sonra % 100’lük hissesinin 
1.162.000.000 USD’ye satışı döne-
min Başbakanın da dikkatini çekmiş-
tir. 1 Şubat 2013’te Teke Tek progra-
mına katılan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Koç-Ülker grubunun 5,7 
milyar dolara aldığı köprü ve otoyol 
ihalesiyle birlikte, “Başkentgaz’da 
da mesela biz 1,5 yakalamışız ama 
şimdi yeni gelen 1.100’le geliyor. 1.5 
yakaladığın yerde 1.100 verilirse, bu-
nun hesabı sorulmaz mı” ifadesiyle 
Başkent Doğalgaz ihalesini de eleş-
tirmişti (http://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/ekonomi/28809/bas-
kentgaza-sayistay-elestirisi-dusuk-
fiyatla-satildi.html).

Başkentgaz’ın özelleştirilmesi süre-
cindeki tüm bu gerçeklik ve kabul-
lere karşın kamu yararına aykırı bu 
özelleştirmeye yönelik herhangi bir 
girişimde bulunulmadığı gibi satın 
alan gruba birçok yeni destek veril-
miştir. 

Başkentgaz’a özel uygulamalar

1. Sayaç değişimi

EPDK tarafından yayımlanan ve ha-
len yürürlükte olan “Doğal Gaz Pi-
yasası Dağıtım ve Müşteri Hizmet-

leri Yönetmeliği”nin 36. maddesinin 
dördüncü fıkrası; “Abone bağlantı 
bedeli, bağlantı anlaşmasının imza-
lanması sırasında bir defaya mahsus 
olmak üzere tahsil edilir ve servis 
hattının imalatına başlandıktan son-
ra bu bedelin iadesi yapılamaz. Aynı 
adresle ilgili daha önce bağlantı be-
deli alınmış ise bu bedel tekrar alına-
maz…” hükmünü içermektedir.

40. maddesinin birinci fıkrası ise; “Sa-
yaçlar, dağıtım şirketinin mülkiyetin-
de olup abone bağlantı bedeli dışın-
da hiçbir bedel alınmadan dağıtım 
şirketince temin edilerek sisteme da-
hil edilir…” hükmünü taşımaktadır. 

EGO döneminde abonelik yapılırken 
abone olanlardan 300 dolar alınmış-
tır. Bu ücret konutlar için 150 dolar 
servis hattı, artı 150 dolar sayaç üc-
reti olarak belirlenmiştir. 

Bugün Başkentgaz’ın mevcut sayaç-
ları teknik olarak iyileştirme, uzaktan 
takibe imkân verme vb. önlemler 
almak yerine, her vesile ile abone-
leri sayaç değişikliğine yönlendir-
mesi ve çok kez gereksiz olan sayaç 
değişikliği nedeniyle abonelerden 
ücret talep etmesi mevzuata uy-
gun ve doğru bir uygulama değil-
dir. Başkentgaz’ın sahiplerinin de-
ğişmesi, abonelerin eskiden yerine 
getirmiş oldukları yükümlülükleri 
yok sayma hakkı vermez. EPDK’nın 
da, tüketicilerin aleyhine olan bu 
usulsüz uygulamaya ses çıkarmayıp 
onay vermesi kabul edilemez.

2. Doğalgaz satışı

EPDK’ca yayımlanan ve halen yü-
rürlükte olan “Doğal Gaz Piyasa-
sı Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliği”nin 40. maddesine son-
radan eklenmiş olan: 

“Dağıtım şirketi, ön ödemeli sayaç 

kullanan müşterilere, benzer müş-
terilerin son iki yılın aynı çeyrek 
dönemlerine rastlayan doğal gaz 
kullanım miktarlarının ortalamasını 
esas alarak, bir ay içerisinde, en fazla 
ortalama iki aylık doğal gaz tüketim 
miktarı kadar doğal gaz satışı yapa-
bilir” hükmü ile

“Sistemde kullanılmakta olan 
mevcut ön ödemeli sayaçlara Türk 
Lirası yükleme/Türk Lirası düzelt-
me/Türk Lirası satış yöntemleri 
uygulanabilir. Dağıtım şirketi uy-
gulayacağı yöntemi Kurul onayına 
sunar. Kurul gerekli görmesi halin-
de sunulan uygulama yönteminde 
değişiklik yapar ve uygulama yön-
temi Kurul onayı ile yürürlüğe girer. 
Uygulama yönteminde Kurul onayı 
olmaksızın değişiklik yapılamaz. 
Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla satın alması tamamlan-
mış olan doğal gaz alımları için bu 
fıkra hükmü uygulanmaz” hükmü, 

kişi ve kuruluşlara özel düzenleme 
yapılamayacağı yönündeki idare 
hukuku kuralının dışına çıkıldığı ve 
Başkentgaz’a özel hükümlerin te-
sis edildiği kanısı uyandırmaktadır. 
İlgili Yönetmelik hükmüne sonra-
dan eklenen bu düzenlemelerin 
Başkentgaz’ın dışında hangi gaz da-
ğıtım şirketince istenmiş olabileceği 
açıkçası merak konusudur.

EPDK da önce ön ödemeli sayaçlar 
ile gaz satışına aylık kota getirerek 
aboneler aleyhine karar vermiştir. 
Daha sonra da, abonenin bir kaç ay 
önce peşin para ödeyip sayacına 
yüklediği gazı, muhtemeldir ki Baş-
kent Doğalgaz AŞ’nin talebi doğrul-
tusunda, abonenin gazı satın aldığı 
tarihteki satış fiyatından değil, tü-
kettiği tarihteki gaz satış fiyatından 
fatura etmesine imkân veren düzen-
lemeler yapmaktadır. Gaz şirketinin 
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abonelerden aylar önce tahsil ettiği 
ücreti faizsiz kullanmasını makul bu-
lan EPDK’nın, dolar cinsinden olan 
ve enflasyona karşı korumalı birim 
hizmet ve amortisman bedeli uygu-
layan gaz şirketini koruyan, abone-
lerin haklarını ise hiçe sayan bu uy-
gulamasını adil bir uygulama olarak 
kabul etmek mümkün müdür? 

Kamuoyuna yansıyan şikâyetler, 
Başkent Gaz’ın tüketici karşıtı başka 
karar ve uygulamaları da olduğunu 
düşündürmektedir.

Başkentgaz bir kentsel doğal gaz 
dağıtım şirketi mi, bir gayrimenkul 
yatırım ortaklığı mı?

Bugün gelinen süreçte ise tam adı 
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayri-
menkul Yatırım Ortaklığı AŞ olan 
Başkentgaz, Kızılay üzerinden baş-
ka kuruluşlara yönlendirdiği bağış-
larla gündeme oturmuştur. Konuya 
dair tartışmalarla ilgili olarak Vergi 
Uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün Vergi-
ye Dair adlı web sitesinde yer alan, 
tam metnine https://vergiyedair.
com/2020/02/03/vergi-bazilari-icin-
degil-herkes-icin-anayasal-bir-odev-
ahlaki-bir-gorevdir/ linki ile ulaşılan 
“Vergi, Bazıları İçin Değil; Herkes İçin 
“Anayasal Bir Ödev, Ahlaki Bir Görev-

dir” başlıklı yazısında yer alan ve aşa-
ğıya aktardığımız saptama ve sorular 
çok önemlidir: 

“Doğru soruları sormadan doğru 
cevaplara ulaşmak mümkün değil-
dir. Konunun anlaşılmasına yardımcı 
olacak bazı sorular:

• Gaz dağıtım şirketi nasıl olur da 
kazançları vergiden istisna olan 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Statüsü elde eder?

• Yıllık kazancının değil 8 milyon 
doları, 2017’den beri tüm ka-
zançları vergisiz olur?

• 2016 yılının Şubat ayında GYO 
[Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı] 
statüsünün alınmasında süreç 
doğru işlemiş midir?

• Konu ile ilgili olarak 2017 yılının 
sonunda Maliye Bakanlığı da 
13 nolu Kurumlar Vergisi tebliği 
yayımlayarak “ünvanının GYO 
olması kesinlikle kurumlar ver-
gisi istisnasından yararlanır an-
lamına gelmemektedir, işin ma-
hiyetinin de buna uygun olması 
gerekmektedir” demiştir. Bu ta-
rihten itibaren kurumlar vergisi 
vergi alınmış mıdır? Alındı ise ne 
kadarlık bir kurumlar vergisi tah-
silatı yapılmıştır?

• Diğer bir soru ise, ilgili şirkete 
GYO statüsü sağlandığından do-
layı devletin vergi kaybı var mıdır? 
Varsa devletin toplam ne kadarlık 
bir vergi kaybı olduğudur?

• Bağış işleminde tartışılması gere-
ken ise, GYO olan şirketin bağış-
lama işleminin vergisel açıdan 
ilgili şirkete sağlayacağı hiçbir 
fayda yok iken neden Kızılay 
buna alet edilmiş ve onun üze-
rinden işlem yapılmıştır?

• Kızılay bu işe neden alet olmuş-
tur?

• Bağışın farklı kurumlar üzerin-
den dolaştırılarak yapılması 
suretiyle bağıştan nihai olarak 
yararlananlara ulaşılması mı en-
gellenmektedir?”

Ülke, kamu, toplum ve üye çıkarla-
rı doğrultusunda çalışmalar yapan 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
kuruluşu olan Odamız, kamu ve top-
lum yararına yönelik yapıcı görüş ve 
önerilerini kamuoyu ile paylaşmayı 
sürdürürken, doğalgazla ilgili uygu-
lamaları da aynı hassasiyetle izleme 
ve denetlemeye devam edecektir. 

 Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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2019: SIĞ BİR KRİZDEN CILIZ BÜYÜMEYE (55)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 55'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet
Bir dizi kırılganlıkla birkaç yıldır sendelemekte olan Türkiye ekonomisi, 2018 ortalarında sert bir döviz artışı ile kriz tü-
neline girdi . Bu durum 3 mevsimlik bir daralmayı yaşattıktan sonra dördüncü çeyrekte daralma durdu ve cılız da olsa 
bir büyüme belirtisi başladı. Bunun 2019 son çeyreğinde sürdüğü ve yılın tamamının yüzde 0-0,5 aralığında bir GSYH 
performansı ile tamamlanacağı söylenebilir.

Krizin sığ ve kısa sürmesinde AKP rejiminin  Hazine kaynaklarını seferber etmesi ve bütçe açığında, kamu borç stokunu 
büyütmede beis görmemesi etkili oldu denilebilir. Bütçe açığı bir yılda milli gelirin yüzde 1’inden yüzde 2,5’ine çıka-
rılacak kadar açık verdirildi. Küçülmeyi sonlandırmak için TL faizleri zorlanarak yüzde 12’lere kadar indirildi ve kamu 
bankalarına kredi musluklarını açmaları emredilirken özel ve yabancı bankalara da bu yönde baskılar yapıldı. Enflasyo-
nun yüzde 12 olması gerçeğine rağmen yüzde 12’ye indirilen gösterge faizi, yeni bir indirime alan bırakmadı. Yine de 
bu kredi faizi ile tüketici kredisi kullanımının teşviki ve buradan iç tüketim ile bir canlanma realize edilmeye çalışılıyor.

Ne var ki, bu yöneliş, yatırımları pek uyarmazken işsiz sayısı 4,6 milyona ve işsizlik oranı yüzde 14’e ulaşmış ülkede, işsiz-
liği de yakın zamanda geriletecek gibi görünmüyor. İşsizlerin yüzde 28’inin yüksek öğrenim diplomalı olması bir başka 
ürpertici gerçek. 

AKP rejimi, siyaseten ekonomik krizin neden olduğu yerel seçimlerdeki oy kayıplarının ileride de sürmemesi için bir an 
önce büyüme ivmesi yakalama telaşında. Hazine kaynaklarını zorlayarak ve faizleri düşürüp kredi musluklarını açtıra-
rark 2017’dekine benzer hormonal bir büyüme peşinde olan AKP’yi kısıtlayan başka etkenler var. Birincisi içeride banka-
lar batık kredilerinin 151 milyar TL’ye ulaşması nedeniyle yeni kredi açmakta istekli değiller. Batık kredilerdeki payları ile 
hanehalkı  yüzde 15 , inşaat ve emlak  yüzde 22, ticaret  yüzde 20 , enerji yüzde 9 payıyla öne çıkıyor.

Büyümesi dış kaynak girişine bağlı olan ekonomi için dışarıdan henüz kaynak akmıyor. Rejim, döviz kurunu bazı arka 
kapı oyunları ile Katar ve Çin Merkez bankalarının işbirliği ile rezervlerini dingin tutmuş göstererek kontrole çalışıyor 
ama gerçek dış kaynak girişi olmadıkça bunu sürdürebilmesi kolay değil ve zorlama büyüme, zorlama cari açığı ve dö-
vize yeni hücumu getirebilir. Bu da cılız bir büyüme eğiliminin çok kısa sürede yeni bir krize dönme ihtimali demek. Bü-
yümeyi kısıtlayan bir başka etmen de Hazine barutunun kısıtlılığı. 2019’da daha çok Merkez Bankası gelirleri ile durumu 
kurtarmaya çalışan Hazine 2020’de  yüksek iç borç geri ödeme takvimi baskısı altında olacak. 

Yatırımların canlandırılması ve tüketimin artması ile iyileşmeye başlayacak bir ekonomi için AKP rejiminin dışarıda ve 
içeride güven tesis edememesi en büyük sorun. Güvensizlik,  ekonomik kırılganlıklar kadar AKP rejiminin hukuk, de-
mokrasi, insan hakları konularındaki kırık karnesinden ve bunun hem iç siyaset hem dış siyasette üst üste yeni sorunlar 
yaratmasından kaynaklanıyor. İç ve dış ekonomik aktörler, her geçen gün biraz daha ekonomiden çok, siyasette dönü-
şüm beklentisi içine giriyorlar.  
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12 SONUÇ BİLDİRİSİ

IX. ULUSLARARASI BAKIM TEKNOLOJİLERİ 
KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ
IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi (BTKS), TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yürütücülüğünde 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde 
Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde “Teknolojik Dönüşüm ve Bakım 
Mühendisliği” ana temasıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
adına Denizli Şube yürütücülüğün-
de düzenlenen kongremiz, geçmiş 
kongrelerden edinilen tecrübe ve 
bilgi birikimi ile daha kapsamlı ve 
uluslararası boyuta taşınmıştır.

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üni-
versitelerinden öğretim üyeleri, 
ülkemizdeki birçok üniversiteden 
öğrenciler, sanayi kuruluşlarından 
teknisyenler, bakım konusunda ça-
lışan mühendisler, işletme yetkilileri 
ve konuya ilgi duyan kişiler katılım 
göstermiştir.  

Üç gün süren kongrede 71 bildiri su-
nulmuş, 19 seminer ve 3 ayrı konu-
da kurs verilmiştir. Kongrede bildiri, 
kurs ve seminerleri 1.000’in üzerinde 
delege izlemiş, 1.500’ün üzerinde ka-
tılımcı sergiyi ziyaret etmiştir.

IX. Uluslararası BTKS, sanayide diji-
tal dönüşüm koşulları ve “Teknolojik 
Dönüşüm ve Bakım Mühendisliği” 
gereklilikleri çerçevesinde Güveni-
lirlik Mühendisliği, Sanayi Devrim-
lerinde Bakımın Gelişimi, Bakımcı, 
Bakım Mühendis Yetkilendirme ve 
Bakım Teknikleri, Toplam Üretken 
Bakım(TPM), Dördüncü Sanayi Dev-
riminde Bakım, Türkiye’de ve Dün-
yada Bakım alanında Mühendislik ve 
Çalışma Şartları konularının işlendi-

ği bir etkinlik olmuştur. Kongremiz 
çağdaş bilgi ve teknolojinin etkin şe-
kilde tartışıldığı bir platform olarak 
Bakım alanında Mühendislik Meslek 
Disiplininin gelişmesi ve kurumsal-
laşması yönündeki çalışmalara ivme 

kazandırmayı amaçlayan bir içerikle 
yapılmıştır. Bu alanda çalışan Mü-
hendislerin Eğitim ve Belgelendiril-
mesinde ana referans olacak Bakım 
Mühendislik Hizmetleri Kılavuzu’nun 
içeriği de bu etkinlikte tartışılmıştır.
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Kongre oturumlarında sunulan bil-
diriler ile yapılan tartışma ve öneriler 
sonucu ortaya çıkan aşağıdaki görüş 
ve önerilerin kamuoyuna duyurul-
masına karar verilmiştir.

• Bakımlı bir sistemi işletmek, kamu 
yararını gözetmenin temel ilkele-
rinden biri olarak ele alınmalıdır. 
Bakım, sadece dar anlamda üre-
tim açısından ele alınmamalı, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği, enerji ve-
rimliliği ile çevrenin korunması 
açısından da önemsenmelidir.

• Dünyada sürdürülen bakım ala-
nındaki etkinliklere, ülkemizde 
bu konuda çalışmalar yürüten 
Mühendislerin, bakım personeli 
ve işletme yetkililerinin katılımları 
için yasal düzenlemeler yapılmalı 
ve destekler sağlanmalıdır. 

• TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası tarafından üyelerine mes-
lek disiplinleri içerisinde uzman-
laşmaları için çeşitli eğitimler ve-
rilmekte ve bu eğitimler sonunda 
belgelendirilmeler yapılmaktadır. 
Bakım Mühendis yetkilendirmesi 
ile ilgili süreç tamamlanmış, yö-
netmelik TMMOB’ye iletilmiştir. 
Mevzuat süreci tamamlandığında 
Odamız üyesi Mühendislerin bel-
gelendirilmesi alanında önemli 
bir adım atılmış olacaktır.

• İş kazalarında Avrupa’da ilk sıra-
da yer aldığımız ve enerjide dışa 
bağımlı olduğumuz gerçekliğin-
den hareketle iş kazalarının azal-
tılması ve üretkenliğin artırılması 
için firmaların kendilerine uygun 
bakım sistemlerini oluşturması ve 
tesislerin uygun bir şekilde işletil-
mesi gereklidir. Bu kapsamda tüm 
makina ve cihazların bakımları 

kayıt altında tutulmalı ve denet-
lenmelidir. 4857 sayılı İş Kanunu 
ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği 
Kanunu’na göre yapılacak ikincil 
düzenlemelerde bu denetlemele-
rin “TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek 
Odalarınca yapılması” ibaresi yer 
almalıdır.

• Mevzuatta zorunlu olduğu hal-
de, üreticileri tarafından, yazılım 
ve donanımların kullanım-bakım 
kılavuzlarının hala Türkçe olarak 
yayımlanmadığı görülmektedir. 
Yazılım ve donanımların; doğru 
ve güvenli kullanımı ile ilgili ba-
kım talimatlarının oluşturulması 
için Türkçe kullanım kılavuzları 
hazırlanmalı; kullanım kılavuzu 
bulunan ürünlerin satın alınma-
sına dikkat edilmeli, şartname ve 
sözleşmelerde yer almasına özen 
gösterilmeli, ilgili mercilerce de 
takibi yapılmalıdır.

• Üretimde yaşanacak aksaklıkların 
giderilmesi ve diğer bakım işleri-
nin sağlıklı yürümesi için sorum-
luluğun paylaşılması gerekmek-
tedir. Etkin bir bakım faaliyetinin 
yürütülebilmesi için tüm perso-
nelin katılımı ve üst yönetimin 
destekleyici tutumu sağlanmalı-
dır.

• Bakımcı; makinanın bakımını 
planlamanın yanı sıra makinayı 
oluşturan parçaların ömürlerini 
de tespit etmek zorunda olmalı 
ve kestirimci bakımda bakımcının 
en yakın desteği olan makina kul-
lanıcısının da bakım operasyonla-
rında görev alması sağlanmalı ve 
otonom bakım uygulamaları dev-
reye alınmalıdır.

• Yalnızca arızaya müdahale etmek 
şeklinde anlaşılan bakım anlayışı 
terk edilmeli,  Yetkili Mühendis is-
tihdamı ve üretkenliği sağlanma-
lı, önleyici faaliyetler sistematik ve 
nitelikli olmalıdır.

• Bakım hizmetleri alanında bilgi 
eksikliğini gidermek maksadıyla 
MMO, üniversiteler ve sanayi iş-
birliğiyle, özellikle pratiğe yönelik 
yayınlar artırılmalıdır.

• Bakım çalışmalarını “maliyet un-
suru” olarak gören anlayış terk 
edilmeli; kuruluşlar güvenliğe ve 
üretime dair riskleri en aza indire-
cek planlı ve kontrollü bakım po-
litikaları geliştirmelidir.

• Bakım hizmetleri alanında Mü-
hendis ve personellerin eğitim 
ve belgelendirmesi için taraflarca 
ortak bir dil geliştirilmesi ve eği-
timin sürekliliği, tartışılmaması 
gereken konulardır. Mühendis ve 
her kademedeki bakım personeli, 
teknolojik gelişmeler göz önün-
de bulundurularak sürekli olarak 
eğitilmeli, mesleki gelişime önem 
verilmelidir.

• Sanayinin fason yapısı değiştiril-
meli; yerli girdi oranını yeniden 
artıran, kredi mekanizmasını KO-
Bİ’lere yönelik olarak yaygınlaştı-
ran, istihdamı ön plana çıkaran, 
eksenine insanlarının mutluluk ve 
refahını, sosyal devlet anlayışını 
oturtan, öz kaynak ve birikimle-
rimize, bilim ve teknoloji politika-
larına dayalı, bölgeleri de içeren 
bir sanayileşme ve kalkınma planı 
uygulamaya konulmalıdır.

TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası
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1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlanan yazı, Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir.
2 Mechanical Engineering Dergisi Editör Yardımcısı

DAHA HAVALI VE DAHA HIZLI 
      Üretilen Parçalar

Alan S. Brown2

Producing Parts Cooler and Faster1

Richard Borge

14 TEKNOLOJİ DÜNYASI
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Geleneksel kalıpların düz açılmış 
kanallarından farklı olarak, kon-

formal enjeksiyon kalıplarda oluştu-
rulan şeklin dış çizgilerini takip eden 
soğutma kanalları vardır. Bu ısının 
daha hızlı bir şekilde atılmasını ve 
fabrikaların vardiya başına daha faz-
la kalıp döngüsü gerçekleştirmesini 
sağlıyor.

Konformal kalıplar, on yıllar boyunca 
eklemeli imalatın mihenk taşı olmuş-
tur. Son yıllarda, eklemeli imalat şir-
ketleri, geleneksel kalıp bloklarının 
konformal kalıp gibi davranmasını 
sağlayan, maliyet etkinliği yüksek 
takma parçalar sunmaya başlamıştır.

Almanya, Georgensg-münd şehrin-
de bulunan MBFZ toolcraft ise bunu 
bir adım ileri taşıdı. Şirket, başlı ba-
şına bir kalıbı 3B yazdırarak, kütleyi 
yarıya indirdi. Isıtılması ve soğutul-
ması gereken daha düşük bir kütle 
sayesinde, bu konformal kalıplar ge-
leneksel seçeneklere kıyasla döngü 
zamanını yüzde 30 azalttı.

300 çalışanı bulunan şirket, bu ka-
lıbı üretmek için tasarım, sonlu ele-
man analizi ve 3B üretim arasında 
entegrasyon sağlayan, entegre bir 
bilgisayar araçları seti (Siemens NX) 
kullandı. Bu set, MBFZ toolcraft'ın 
kalıbın özelliklerini test etme ve ta-
sarım sırasında sanal olarak bir plan 
oluşturma imkanı sağladı.

Projenin başındaki tasarım mü-
hendisi Ralf Domider, “Süreç zinciri 
boyunca yalnızca tek bir dosya üze-
rinde çalışıyoruz” diyor. “Bu daha az 
karmaşıklık sağlıyor. Daha kısa za-

manda ve daha düşük bir hata ora-
nıyla çalışmanızı sağlıyor.”

Böylece, MBFZ toolcraft ilk deneme-
sinde, maliyeti geleneksel kalıplarla 
aynı olan, kullanılabilir bir kalıp yaz-
dırmayı başardı.

Proje, kamera üreticisi Leica tekrar 
tasarlanmak üzere bir kalıp gön-
derdiğinde başladı. 60 kg'lık kalıp, 
enjeksiyon kalıp makinesine bağ-
lanacak çeşitli takma parçalardan, 
plakalardan ve bileşenlerden oluşu-
yordu.

Topolojiyi optimize etmek için, ekip 
ilk olarak bir dizi sınırlama uyguladı.

Örneğin, tasarımın yüksek kalıpla-
ma basınçlarına ve sıcaklıklarına da-
yanmak için yeterince mukavemet 
göstermesi, ancak aynı zamanda 
(CNC finisaj için) çeşitli konektör ve 
bağlantı yüzeylerinin de hesaba ka-
tılması gerekiyordu.

Topoloji optimizasyon sistemi ile bir 
dizi tekrarlı hesaplama yapıldı ve 
nihayetinde bu sınırlamalar karşıla-
nırken, kütle de azaltıldı. Domider, 

kalıbın mukavemetini ve davranışını 
doğrulamak için sonlu eleman anali-
zini kullandı.

Ardından soğutma kanallarını ek-
ledi. Bunların 8 mm'den küçük ol-
ması gerekiyordu, zira daha büyük 
kanallar destek olmadan çökebilirdi 
(sarma pasajının derininde bulunan 
destekleri işlemek mümkün değildi). 
Dominder daha sonra eşit ısıtma ve 
soğutmanın sağlandığından emin 
olmak için kalıbın termal özelliklerini 
simüle etti ve süreç boyunca tasa-
rımda ayarlamalar yaptı.

MBFZ toolcraft'ın 3B metal yazıcı-
larının mühendislik ve simülasyon 
işlemlerinden sorumlu Benedikt 
Altmann, "Projenin en zor kısmı, kalı-
bın 3B yazdırılmasıydı" diyor. Lazerli 
metal yazdırmada, yüksek sıcaklıklar 
söz konusu. Şirketin kalıp inşası sıra-
sında kalıbın eğilmeyeceğinden ya 
da bozulmayacağından emin olması 
için yazdırma sürecini simüle etmesi 
gerekiyordu.

Sonuçta ortaya çıkan kalıp, aşağı yu-
karı orijinal kalıbın boyutlarındaydı, 
ancak ağırlığı yarısı kadar, yalnızca 
30 kg'dı.

Altmann, "Müşteri sonuçlardan 
memnun kaldı, MBFZ toolcraft da 
öyle" diyor.

"Mühendislik kısmı hızlı bir şekil-
de halledildi ve üretim zamanımız 
azaldı. Eklemeli' imalat kalıbının 
toplam maliyeti, geleneksel bir ka-
lıpla hemen hemen aynıydı ve ek-
lemeli kalıbımız geleneksel bir kalı-
ba kıyasla çok daha iyi performans 
gösteriyor."

3D Yazdırılmış Konformal Enjeksiyon Kalıbı
İNOVATÖR: MBFZ toolcraft; Mühendis Ralf Domider ve Benedikt Altmann, metal lazerli eritme ve simülasyon.

İNOVASYON: Topoloji optimizasyonu ve 3B yazdırmayı bir araya getirerek, mühendisler kalıp kütlesini yarıya indir-
di ve ısıtma-soğutma döngüsü zamanını yüzde 30 azalttı.

ETKİ: Bu proje, verimliliği artıran ve maliyeti orijinal kalıbı aşmayan bir kalıp ortaya koyarak, topoloji optimizasyo-
nu ve 3B yazdırmanın gücünü gösterdi.
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Kurtarmaya Geliyor

Richard Borge

1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlanan yazı, Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir.
2 Uzman Editör, ASME.org

John Kosowatz2

Rolling In to Save the Day1

GÜNÜ
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İNOVATÖR: Shark Robotics; Cyril Kabbara ve Jean-Jacques Topalian, kurucu ortaklar.

İNOVASYON: İtfaiyecilere, polislere ve mayın temizleme ekiplerine yardım eden dayanıklı bir robotik sistem.

ETKİ: Lityum-iyon pil ile çalışan cihaz, bir tona kadar ekipman taşıyabiliyor ve 600 dereceye kadar olan sıcaklıklara 
dayanabiliyor; böylece insanlar için fazla tehlikeli olan durumlarda kullanılabiliyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında, Paris'in 
ünlü yapısı Notre Dame 

Katedrali'nin çatısını kül eden bü-
yük yangın dünyanın dikkatini çekti. 
Yüzlerce yıllık kiliseyi saran alevler, 
kilisenin kulesini yıktı ve neredeyse 
bütün yapıyı yerle bir edecekti.

Binanın ve alevlerin devasa boyutu 
tarafından sekteye uğratılan itfaiye-
ciler, kendileri için fazla tehlikeli olan 
bu durumda, yanan çatının tam altı-
na, kilisenin nefine yerleştirdikleri bir 
21. yüzyıl aracı kullandılar. Colossus 
adı verilen bir yangın söndürme ro-
botu, pozisyonunu sekiz saat bo-
yunca korudu ve üzerindeki yangına 
hortumundan su sıktı.

Bu koşullar altındaki başarısı, robot-
ların imalathanelerden tutun da, en 
dengesiz ve tehlikeli yerlere kadar, iş 
yerinin vazgeçilmez parçaları olma-
ya başladığını gösteren dramatik bir 
örnek teşkil etti.

Colossus, Fransa'nın güneybatı-
sındaki La Rochelle kentinde üç yıl 
önce kurulan Fransız bir start-up 
olan Shark Robotics tarafından ge-
liştirildi.

En başından itibaren, şirketin hede-
fi ilk müdahale ekipleri, ordu ya da 
tehlikeli koşullarda çalışan diğer kişi 
ya da ekipler tarafından kullanılabi-
lecek dayanıklı robotlar geliştirmeye 
odaklanmak oldu.

Fransız ordusu ve savunma bakan-
lığında deneyimi olan kurucu ortak 

Cyril Kabbara, hedeflerinin robotik 
bir araç için dayanıklı bir platform 
üretmek olduğunu söylüyor.

"Bir platforma bilgi yüklemek iyi bir 
şey, ancak platform verimli olmadığı 
takdirde, sorun var demektir. Şirketi 
kurduğumuzda, robotik şirketlerinin 
yüzde doksanı yazılıma odaklanıyor-
du. Hiç kimse platforma odaklanmı-
yordu. Biz farklı bir yoldan yürümeyi 
seçtik.”

Bunu başarmak adına, şirket kurucu 
ortak ve tasarım ile üretimden so-
rumlu makine mühendisi Jean-Jac-
ques Topalian'a güveniyor.

Kabbara, "Kullanıcının ihtiyaçlarına 
göre yazılım entegre edebileceği-
miz açık mimarili, güçlü bir platform 
geliştirmek için, işin mekatronik 
tarafına odaklanıyoruz" diyor. “Güç 
aktarımı ve pile odaklandık. Kendi 
pillerimizi geliştirdik ve yüksek ısı al-
tında patlamayacak, verimli lityum-
iyon pillerimizin patentini aldık."

Şirket ilk robotu olan Colossus'u, 

ordu tarafından mayın tespiti için 
kullanılmak üzere, alüminyum bir 
çerçeve üzerine inşa etti. Daha son-
ra yangın söndürme için uyarlanan 
robot, Fransa ve Belçika'daki birçok 
itfaiye ekibi tarafından kullanıldı.

Colossus ve Shark Robotics tara-
fından geliştirilen diğer yedi robot, 
mühendislerin ve teknisyenlerin güç 
aktarımı ve çerçeveden palet ya da 
tekerleğe kadar her şeyi ürettiği, şir-
ketin kendi atölyesinde inşa ediliyor. 
Kabbara, özel ihtiyaçlarını değerlen-
dirmek için müşterilerle yakın temas 
halinde çalıştığını ve bir robotu 90 
günde teslim edebildiklerini söylü-
yor.

"En büyük zorluk test aşamasında" 
diyor Kabbara. "Son kullanıcının ihti-
yaçlarını, robotun hangi durumlarda 
ve bağlamlarda kullanılacağını bil-
mek ve anlamak önemli. Bunları an-
ladığınız zaman, robotu imal etmek 
daha kolay."

Kullanıcının robotu bir araç olarak 
kabul etmesini sağlamak da bazen 
bir o kadar zor. "İtfaiyeciler bize ba-
kıyor ve bu robot yüzünden işlerini 
kaybedeceklerini söylüyorlar. Ro-
botik çözümün, insanın da dahil ol-
masını gerektiren bir araç olduğunu 
açıklamamız gerekiyor. Yapay zeka 
önemli, ancak bu kadar kısa sürede 
gerçekleşen bir olayda, yine insan 
beynine ihtiyaç var."

Yangın Söndürme Robotu
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HER ŞEKİLDE 
Basınca Dayanmak

Carlos M. Gonzâlez2

Withstanding Pressure in Any Shape1 

Richard Borge
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Şekil Değiştiren Basınçlı Tanklar
İNOVATÖR: Lattice Technology; Pål G. Bergan, CTO ve Daejun Chang, CEO.

İNOVASYON: Dahili bir örgü yapısı olan ve böylece tankın herhangi bir boyut ya da şekilde inşa edilebilmesini sağlayan 
bir basınçlı tank.

ETKİ: Örgü desenli basınçlı tanklar, sıkıştırılmış gazların herhangi bir gemi ya da kap tipinde nakliye edilebilmesi ya da 
depolanmasını kolaylaştırır. 

Petrol, tehlikeli kimyasallar ya da 
hidrojen ve oksijen gibi sıkıştırıl-

mış gazların taşınmasında kullanı-
lan geleneksel basınçlı tankların dış 
katmanı bozulduğunda, bütün yapı 
bozulur.

Bu gibi potansiyel olarak tehlikeli 
yüklerin taşınırken arıza yaşanması 
bir seçenek değildir.

Kore İleri Bilim ve Teknoloji 
Enstitüsü'den Pål Bergan ve Daejun 
Chang, basınçlı tankların inşa edilme 
şeklini değiştirmek için yola çıktı ve 
2012 yılında Lattice Technology adlı 
şirketi kurdu.

Bergan, “Sektörde çalışırken, kesin-
likle yeni basınçlı tanklara ihtiyaç 
olduğunu gördüm” diyor. “Temelde 
geleneksel basınçlı tank teknolojisi-
nin çok fazla kısıtlılığı olduğunu gör-
düğüm için bu kanıya vardım.”

Geleneksel basınçlı tankların yapısal 
bütünlüğü ve boyutu, dış duvarına 
bağlıdır. Dış duvar büyüklüğünün, 
tankın içindeki basınçla orantılı ola-
rak artması gerekir. Maliyet ve uygu-
lamadaki üretim imkanları, basınçlı 
tankların ulaşabileceği boyutu sınır-
landırır. Tipik olarak, basınçlı tanklar 
yuvarlak bir yapıya sahiptir; bu da 
alanın verimsiz kullanılmasına neden 
olur.

Bergan ve Chang tarafından geliş-
tirilen örgü desenli basınçlı tanklar 
(ÖDBT), bugüne kadar inşa edilen tüm 

basınçlı tanklardan tamamen farklı. 
Bu tankların iç yapısı, 3B yazıcı ile inşa 
edilmiş bir nesnede görmeyi bekle-
yeceğiniz bir yapıda. Tekrar eden bir 
örgü deseni oluşturan bir dizi kirişin 
birleştirilmesinden oluşuyor.

“Doğadaki örgü yapılarına ve hatta 
kemiklerimizdeki örgü yapısına bak-
tığınızda, hafif ve etkin yapılar oldu-
ğunu göreceksiniz” diyor Bergan.

Bu tasarımda, dış duvardaki basınç, 
dış bir katman tarafından değil, da-
hili bir yapı tarafından taşınıyor ve 
diğer taraftaki dış duvara karşı den-
geleniyor. Dahili panel tipi yapı, kutu 
benzeri bir geometri içinde, dört du-
varın basıncını etkili bir biçimde taşı-
yor. Tekrar eden dahili paneller, dahi-
li kirişlerden birinin çökmesi halinde, 
kuvvetlerin komşu kirişlere dağıtıldı-
ğı yapısal bir yedekleme sağlıyor.

Yeni ÖDBT tasarımı, tüm yönlerde 
ölçeklendirme yapılabilmesi için ge-
liştirilmiş. Mevcut alan ya da uygula-
maya bağlı olarak, herhangi bir şekil 

ya da boyutta olabiliyor. Geminin 
tanka uyması yerine, tasarım gemiye 
uyum sağlıyor.

Tasarımın arkasındaki sır, modüler da-
hili yapı. Daha büyük tanklar, yalnızca 
aynı destek yapısının daha büyük öl-
çekli hali. Dolayısıyla, ÖDBT teknolo-
jisi hem yeni yapılan hem de mevcut 
taşıma tanklarının retrofiti olan tank-
lar için bariz avantajlar sağlıyor.

Örgü desenli basınç tankları çok es-
nek olduğu için, bu yeni teknoloji 
yatık tankları, ikmal tankları, kargo 
tankları ve depolama tankları için 
ilgi çekiyor.

İlk sıvılaştırılmış doğal gaz tankı, Gü-
ney Kore'de kamusal kullanım için 
Ulsan Liman İdaresi'ne teslim edildi. 
Örgü desenli basınçlı tank tekno-
lojisi, sıvılaştırılmış doğal gaz mu-
hafazası için kullanıldı. Tank, 15 m3 
hacim ve 9 bar basınç kapasitesine 
sahip olacak şekilde tasarlandı.

Ürünün ticarileştirilmesine destek 
olmak adına, Lattice Technology Ha-
ziran ayında 0.6 m3, 35 m3 ve 350 
m3 hacminde sıvılaştırılmış doğal 
gaz taşıma tankı üretmek için 4 mil-
yon dolar araştırma hibesi aldı.

Şirketin hedefi, çevre dostu yakıtla-
rın kullanımını teşvik etmek ve ko-
laylaştırmak ve bu tasarım, her türlü 
sıkıştırılmış gazın saklanması için bir 
paradigma kayması sağlayacak.
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CORONAVİRÜS VE SALGIN 
HASTALIKLARIN HVAC SİSTEMLERİYLE 
İLİŞKİSİ  

M. Serdar Ulu*, Aytekin Çakır**

* TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi - mserdarulu@yahoo.com
**  TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi - aytekincakir@gmail.com

A) 2019 nCoV: YENİ CORONA VİRÜSÜ 

A1) Coronavirüs (CoV) Nedir?

Coronavirüsler (CoV), önceki dönemlerde hayvanları ko-
nak olarak seçen fakat son yıllarda MERS-CoV (Orta Doğu 
Solunum Sendromu) ve  sonra SARS-CoV (Şiddetli Akut 
Solunum Sendromu)  şimdi de Covid-19 mutasyonları ile 
insanlara bulaşım gösteren oksidatif koruması olmayan 
bir virüs ailesidir.

Yeni koronavirüs (nCoV), daha önce insanlarda tanımlan-
mamış yeni bir suştur. ( *1 Koronavirüsler zoonotiktir, yani 
hayvanlar ve insanlar arasında bulaşırlar. Ayrıntılı araştır-
malar sonucu SARS-CoV'nin misk kedilerinden insanlara, 
MERS-CoV'un dromedary develerden insanlara bulaştığı 
bulundu. Bilinen birkaç koronavirüs ise henüz insanları 
enfekte etmeyen hayvanlarda dolaşmaktadır.

Enfeksiyon (*2) belirtileri arasında solunum semptomları (*3), 

ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunur. 
Daha ciddi vakalarda, enfeksiyon zatürreye, ciddi akut 
(çabuk ilerleyen) solunum sendromuna (bir araya gelen 
bulgular bütünü), böbrek yetmezliğine, kalp-damar has-
talıklarına  ve hatta sonuçta ölüme neden olabilir.

Bu riskler özellikle çocuklarda virüsün akciğerlere tutun-
masını sağlayan ilgili reseptörler tam olarak gelişmedi-
ğinden hafif olarak belirti vermeden atlatılabilmektedir.

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler 
arasında düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasın-
da ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice 
pişirilmesi yer alır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum 
yolu hastalık belirtileri gösteren herhangi biriyle yakın te-
mastan kaçınılmalıdır.

Hastalık Çin’de ilk vakalar ortaya çıktığında genel tanı 
SARS-CoV salgınının tekrar gündeme geldiği şeklinde dü-
şünülmüştür.  Yapılan vaka analizleri ile vakaların SARS-
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CoV2 yani Covid 19 mutasyonu ile ortaya çıktığı kabul 
edilmiştir.

Özellikle Uzakdoğu ülkeleri önceki salgın hastalık tecrü-
belerini kullanarak enfekte alan dezenfeksiyonu ve birey-
sel dezenfeksiyonda ozon ve UV (Ultraviyole) unsurlarını 
kullanarak virüs ile mücadelede  hızlı ve etkin bir süreç 
geçirmişlerdir. 

Özetle, 2019 n-CoV, hızlı yayılma becerisi olan zararlı mik-
roorganizma (*4)  türlerinden birisi olup iki şekilde bulaşma 
şekli bulunduğu WHO (World Health Organization-Dünya 
Sağlık Örgütü) tarafından bilimsel olarak açıklanmaktadır.

A2.1) Havada asılı parçacıklar

Virüsün bulaştığı kişi açık ortamda hapşırma yolu ile mik-
rop taşıyan parçacıkları etrafa saçabilir. Burada dikkat 
edilecek detay ise parçacıkların bir insan boyu mesafesin-
de havada asılı kalacağıdır. Aynı ortamda eğer etkili bir 
hava filtreleme sistemi (HEPA filtreli) devreye girerse risk 
ortadan kalkabilir. Potansiyel enfekte alan ya da enfekte 
alan dezenfeksiyonu için filtrasyon sistemine ek olarak 
HVAC sistemine entegre edilecek Ozon Jeneratörü /UV 
(Ultraviyole) ekipmanları ile saha güvenliği sağlanabi-
lir. Bu uygulamalar alan içerisinde mobil üniteler ile de 

gerçekleştirilebilir. Coronavirüs ailesi mikroorganizmala-
rın ozon karşısındaki dayananım süresi literatürlerde 0,3 
sn.mertebesinde verilmektedir. Ortamda 0,03-0,05 ppm 
konstrasyon sürekli uygulamada çok hızlı sonuçlar ver-
mektedir. Şoklama uygulamasında ise 1-1,5 ppm değere 
çıkılabilir (OHSA).

Ozon ile uygulama genel ortamlardaki temizliği sağla-
maktadır ancak 2019 n-Cov Corona virüsü çok yeni oldu-
ğu için klinik sonuçlar mevcut değildir.

A2.2) Temas ile aktarmalar

Temas önlemi için ellerin basit hijyen kuralları içinde elin 
içinin ve dışının sabun veya deterjan ile 20 sn ovuşturul-
ması, temizlenen ellerin başka bir yere dokunmadan ka-
ğıt havlu ile kurulanması önemlidir. 

Havalimanı vb. kalabalık alanlarda el dezenfeksiyonu için 
el kurutucu ( hand dryer ) tipi cihazlarla ozon ve UV uygu-
lamaları yapılmaktadır.

Konuyla ilgili WHO (Dünya Sağlık Örgütü) sitesinde bu-
lunan görsel ve videolar incelenebilir. Aşağıda Sağlık 
Bakanlığı tarafından da yayınlanan el yıkama görseli yer 
almaktadır;
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B) HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA VİRÜS 
RİSKLERİ 

Sağlık hizmetleri tesisleri ve hastaneler kontrollü tehli-
kelerin olduğu ortamlardır. Yine Aerosollü ilaçlara, hava 
yoluyla bulaşan hastalıklara ve kuvvetli temizlik kimyasal-
larına maruz kalmak tehlikelerin önemli bir bölümüdür.

Özellikle havadan bulaşan bulaşıcı mikroorganizmalar 
hastaneler için  büyük tehlike yaratacaktır.

Corona virüsünün ise sadece enfeksiyon hastalarını değil 
hastanede yatılı ve ayakta tedavi görenler, ziyaretçiler, ya-
nında bulunan refakatçiler, hastane çalışanları için büyük 
tehlike yaratacağı açıktır.

Bulaşıcı hastalık belirlenen hastalar, teşhis konulduktan 
sonra karantinaya alınır. Bu hastalar teşhis öncesi hastane 
koridorlarından geçerek gözlem laboratuvarlarına nak-
ledilir. Gözlem laboratuvarı steril prosedürler için tasar-
lanmamış ve enfeksiyonlu hastaya hizmet ettikten sonra 
uygun temizlik ve dezenfeksiyon  (*5)  için tasarlanmamış 
olduğu için çok daha fazla invaziv (*6) prosedürler gerçek-
leştirilmelidir. Bulaşıcı hastalık henüz belirlenmemiş has-
talarla ilişki halinde olan hastane personeli henüz  teşhisi 
konulmamış diğer hastalarla da temas edebilirler. 

B1) Afet Yönetimi 

Afet Yönetimi,  Hastanelerin mekanik sistemlerine zarar 
verebilecek içten veya dışarıdan gelecek felaketlere ma-
ruz kaldığında hastane hizmetlerinin aksamasına neden 
olacak deprem, tren, uçak vb. kazaları, kimyasal dökün-
tü, biyolojik terör, bulaşıcı veya salgın hastalıklar sırasın-
da halka hizmet verebilecek imkanları içeren tedbirlerin 
alınması ve uygulanmasıdır.

Hava Temizleme Sistemi havadaki çeşitli sebeplerle olu-
şan mikroorganizmalar, tozlar, duman, solunabilir par-
tiküller (*7) gazlar vb. havada dolaşan kirletici maddeleri 
azaltmak amacıyla kullanılan cihaz ve cihaz guruplarıdır.

Hijyen için steril olması gereken bölümlerin diğer bölüm-
lerle olan ilişkilerinin ve septik (*8) hastane bölümlerinin, 
diğer bölümlerden yapı elemanlarıyla veya sızdırmazlık 
sağlanarak izole edilmesi gerekir.

Enfeksiyona sebep olan havada dolaşan bulaşıcı ajanlar, 
patojenler aslında havada dolaşan partiküllerdir. Virüsler, 
bakteriler mantarlar, asbestler solunum patojenlerine ör-
nek olarak verilebilir.

Salgın hastalıklarda hastanelere ulaşan hastalar karantina 
bölümlerine alınacaktır. 

Karantina odalarını enfeksiyonlu hastalar için düzenlen-
miş hastayı havada dolaşan hastalıklardan korumak ve 
diğer alanlara bulaşmasını engellemek amacıyla düzen-
lenen, bekleme odalarını ise  karantina odası ile ulaşımı 
sağlayan koridorlarla ayıran odalar olarak değerlendire-
biliriz. 

Biraz daha açarsak ;

Havada dolaşan bulaşıcılar için karantina odası bütün yü-
zeylerinden içeri doğru hava akışını tüm bitişik iç odalara 
göre negatif hava basıncın sağlanmasını, temiz alandan 
daha temiz alana genel hava akışını sağlayan %100 hava 
egzoz ve durumu sürekli testlerden geçerek kanıtlanan 
odadır.

Koruyucu ortam odası ise bulaşıcı olmayan hasta odası, 
bekleme odası gibi bütün yüzeylerinden dışarıya doğru 
hava akışı ve dış duvar dahil bütün yüzeylere göre pozitif 
basınç şartlarını sağlayan periyodik ve sürekli testlerden 
geçerek kanıtlanan bir mahaldir. 

(Bazı tıbbi terimler zorunlu olarak kullanılmak zorunda 
kalındığından konuyu daha iyi anlayabilmek için lütfen 
yazımızın sonundaki tanımlara bakınız!)

B2) Bulaşıcı Organizmalar-Bulaşma Şekilleri 

B2.1) Bulaşıcı Organizmaların Kaynağı 

Sağlık hizmetleri ortamındaki patojenik organizmaların 
başlıca kaynağı bulaşıcı hastalığı olan hastalardır.

Bunlara maruz kalan kişiler ise,
• Travma yanık cerrahi müdahale nedeniyle açık yarası 

olan hastalar mikrobun vücudun koruyucu dış katını 
yani derisini kolayca geçmesine fırsat sunarlar.

• Bazı hastalarda vücudun doğal bağışıklık sistemi yara-
lanma veya tıbbi tedavi süresince zayıfladığı için mik-
rop ve/veya  virüsle savaşması zorlaşacaktır. 

• Bu hastalık aynı zamanda ziyaretçiler ve sağlık hizmeti 
çalışanlarına da bulaşabilir.

B2.2) Bulaşma Şekilleri 

Hastalık iki yolla bulaşır,
• Doğrudan temasla, 
• Hava yoluyla,
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B2.2.1) Doğrudan Temasla Buluşma 

Patojenin yıkanmamış eller, enfeksiyonlu vücut sıvısı, ak-
sırık ve öksürükle gelen damlacıklar veya diğer malzeme-
ler vb. aracılığıyla yara, açık yara korunmasız yerler (ağız, 
göz, vb.) geçerek vücuda girmesiyle meydana gelir.
 El ile, yıkanmamış el ile temas,
 Enfeksiyonlu vücut sıvısının korunmasız vücut bölü-

mü ile temas laboratuvar örnekleri arasında bulunan 
bulaşıcı ile kirlenmiş kan damlacılığının kazayla sıçra-
ması,

 İğne batması sağlık personelinin kendine iğneyi yan-
lışlıkla batırması,

 Böcekle taşıma ısırma sonucu veya patojenin bulaşıcı 
ile kirlenmiş maddeden (Çöp, hayvan dışkısı gibi) in-
san gıdasına veya gıda hazırlama yüzeylerine doğru-
dan taşınmasıyla meydana gelir.

 Bulaşıcı hastalığı olan kişinin aksırması öksürmesi 
veya konuşmasıyla üretilen enfeksiyonlu sıvı damla-
cıklarıyla temas bu damlacıkların birçoğunun kütlesi 
ve boyutu (<5 mikron) havadan hızla ayrılmaya uygun 
değerde olduğundan bulaşma çapını bir kaç metreyle 
sınırlar. Tek aksırık 100.000 civarında aerosol-partikül 
bir öksürük ise dakikada 10.000 partikül üretebilir.

 En büyük bulaşıcı enfeksiyonunun yayılmasının sebe-
bi ellerin yıkanmamasıdır.

 Böcek ve sineklerle bulaşma da bir olasılıktır. Net bir 
veri olmamasına ve bilim kurullarının bu konuyu fazla 
dikkate almamasına karşın değerlendirilebilir.

 Ambalajlı gıdalar için de süreli olarak orta seviyede bir 
risk bulunmaktadır.

B2.2.2) Hava yoluyla bulaşma 

Çok uzun süreler (sonsuz) havada asılı kalabilen küçük 
kütleli ve boyutlu (1-5 mikron) partikül, aerosol vb. solu-
numu sonucunda ortaya çıkar. 
 Bulaşıcı hastalığı olan kişinin aksırması ile hem doğru-

dan ve hem de havadan yayılır.
 Ortamda önceden var olan ekipmanların mobilyaların 

üzerine çökmüş veya içinde hapsolmuş mikroplar ye-
niden havada kalmasına sebep olan yatak yapma ba-
kım tamirat gibi aktiviteler,

 Bulaşıcı taşıyan su damlacıkların aerosol haline gelme-
sine neden olan duş başlığı sprey nemlendirici  veya 
evaporatif soğutma ekipmanları (soğutma kulesi), vb.,

 İnsan derisi pulları üzerinde taşıma sıradan bir kişi 
1000 adet döküntüyü ortaya döker,

 Mikropların HVAC ekipmanları içinde özellikle soğut-
ma serpantinin yoğuşma tavaları, ıslak filtreler ve gö-

zenekli kanal kaplamaları gibi doğrudan neme maruz 
kalan nemin ve kirin birikebileceği yerlerde çoğalma-
sıdır.

B3) Öneriler 

B3.1) Hastanelerde Havalandırma Sistemi İlkeleri 

Hastane Havalandırma sistemlerinde doğru mühendis-
lik uygulamaları ile HVAC sistemleri aşağıdaki özelliklere 
göre yapılmalıdır. Yapılan sistemlerin ;
• Optimum sıcaklığı, nemi ve personelin ve hastaların 

sağlığını koruyacak özellikte bir hava akımını sağla-
malıdır. 

• Herhangi bir binanın havalandırma sistemi düzenle-
nirken havalandırma kanallarının ve fanların büyük-
lüklerinin ve kanallardaki hava akım hızlarının doğru 
hesaplanması büyük önem taşır.

• Isıtma-soğutma düzenekleri, gürültüyü azaltıcı dü-
zenekler ve partikül tutucu filtreler havalandırma 
sistemlerinin diğer önemli bileşenleri uygun şekilde 
oluşturulmalıdır.

• AVM, İş Merkezleri, Rezidans, Otel, Sinema  gibi mer-
kezi klima sistemi kullanılan binalarda, ısı ekonomisi 
açısından karışım havası(Egzoz havası ile taze havayı 
karıştırarak sisteme gönderen)  kullanılmaktadır. Bula-
şıcı ve salgın hastalık vb. riskler nedeniyle  bu tür kon-
for klima ve havalandırma sistemlerinde %100 taze 
havayla çalışacak şekilde uygulama yapılmalıdır. 

• Klima santralının iç temizliği güvenlik tedbirleri alına-
rak  yapılmalı, daha sonra alkol veya başka  dezenfek-
tanlar ile dezenfekte edilmelidir. 

• Hastane ve sağlık tesislerinde ise; bulaşıcı ve salgın 
hastalık durumunda hava sirkülasyonu boyunca, hava 
içindeki gaz kontaminasyonu (*9) giderek artacaktır.  

Havanın temizlenebilmesi için sadece filtrasyon yeterli 
olmayabilir.  Sistemin ozon ya da UV(UV ışınları canlı mik-
ro organizmaları öldürür, ancak bu mikro organizmaların 
protein yapıları hava içinde kalır. Bunlar HEPA filtrelerde 
tutulur. HEPA filtreler, canlı olsun olmasın bütün partikül-
leri tutar) ile desteklenmesi de düşünülmelidir.  

Hastane içindekilerin sağlığını korumak ve konforunu 
sağlamak amacıyla gerekli havanın tamamı  % 100 taze 
hava alınarak sağlanmalıdır. Bilindiği üzere santrallarda 
geri kazanımlı sistemler varsa belli oranlarda dönüş hava-
sı kullanılmaktadır. HEPA filtreli sistemlerde enerji tasarru-
fu amacıyla bir miktar dönüş havası kullanılabilir.   
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B3.2) Filtreler 

Bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi için gerekli ek özellik-
ler nedeniyle, hastane ventilasyon sistemlerinde filtras-
yon önem kazanır. Uygun filtrasyon teknolojisi kullanıla-
rak, bulaşma kontrolü açısından gerekli görülen yerlere 
partikülden arındırılmış hava vermek mümkündür. 

Hastanelerdeki tüm havalandırma sistemlerinde iki ayrı 
filtre sisteminin bulunması; bunlardan birincisinin et-
kinliğinin %30 veya üzerinde, ikincisinin etkinliğinin ise 
%90 veya üzerinde olması gereklidir. Bazı filtre sistemle-
ri ≥0.3μm partiküllerin %99.97’sini tutabilir. Bu filtrelere 
“High Efficiency Particulate Air” (HEPA) filtresi adı verilir. 
Bu sistem pahalı olması nedeniyle hastanelerin özel bö-
lümlerinde  kullanılmakla birlikte salgın hastalıklarda bu 
filtreler bulaşmayı engellemede önem kazanır.

Seyreltme havalandırmasının amacı ise bulaşıcı taşıyan 
havanın egzoz edilmesi yoluyla, havada dolaşan bulaşı-
cıların yoğunluğunun azaltılması ve temiz havanın ilgili 
mahalle verilmesi ile sağlanmalıdır. 

Yönlü hava akımı; özel gereksinimlere göre odaya ,  oda-
nın dışına veya tek yönlü olarak tanımlanmış temiz oda 
alanına doğru giden hava akışının kontrolüdür.

Yönlü hava akımının uygulaması ise ; 

İlgili mahalden bitişiğindeki mahal içine veya mahallin dı-
şına yönlü hava akımının düzenlenmesi ve  mahaller ara-
sında bağıl diferensiyel basıncın kurulmasıyla yönlü hava 
kontrolü şeklinde üç yöntemle yapılır. 

Mahal dışındaki havada dolaşan bulaştırıcılardan oda 
sakinlerini ve materyallerinin korunması gerektiği za-
man mahal dışına doğru yönlü hava akımı  kullanılmalı 
(POZİTİF BASINÇLANDIRMA), mahallin içine serbest bı-
rakılmış bulaşıcılarının bitişik mahalle yayılmasını ön-
lemek istendiğinde hava akımı mahallin içine doğru 
kullanılmalıdır(NEGATİF BASINÇLANDIRMA). 

Pozitif veya negatif basınç farkının başarısı sadece odanın 
besleme-dönüş-egzoz hava akımına bağlı değil odanın 
inşai yapısına ve hava sızdırmazlığı ile sağlanmalıdır.  Min. 
35 l/sn akış diferansiyeli ve/veya 2,5 Pa basınç farkı siste-
min başarılı olmasını sağlar.(Basınç farkı literatürde 2,5 Pa 
olup uygulamalarda 10-15  Pa değerine kadar çıkılabilir).

Mevcut santralarda farklı filtreler varsa filtreler derhal 
HEPA ile değiştirilmelidir.  Değişimleri de zamanı geldi-
ğinde geciktirilmeden yapılmalı ve kaliteli filtreler kulla-
nılmalıdır.  

B3.3)İzole Odalar 

Çeşitli hastalık grupları, bulaşıcı hastalıklar, organ nakli 
vb. çok kritik operasyonlar için izole odalar kullanılmak-
tadır. 

İzole odaların iklimlendirme sistemlerinin nasıl tasarlana-
cağı ve yapımı çok önemli bir konudur. Dünyada sağlık 
kuruluşlarının mimarisi ve tasarım kriterleri olarak belir-
lenen temiz oda standartları, işletme şartları ve standart 
işletme prosedürleri, çapraz ve hava yoluyla hastalıkların 
bulaşmasını önlemek için yapının mimarisi ve havalan-
dırmasına yönelik standartların uygulanıp uygulanmadı-
ğı mutlaka denetlenmeli, bakım ve periyodik kontrolleri 
tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. 

Corona virüsünün sadece hastanelerde yatan hastaları 
değil ayakta tedavi görenler, ziyaretçiler, refakatçiler ve 
hastane çalışanları için büyük tehlike yaratacağı bilin-
mektedir. Dolayısıyla bulaşıcı hastalık taşıdığı düşünülen 
hastaların izolasyonu için hastanelerin hasta, ziyaretçi, 
personel yoğunluğundan uzak alanlarında enfeksiyon 
odaları ya da izolasyon odaları bulunması gerekli önlem-
ler arasındadır.

Uluslararası standartlarda üç tip izole oda tanımı vardır.

1) Pozitif Basınçlı İzole Odaları 

Enfeksiyon kapma riski olan  yanık tedavisi gören ya da 
organ nakli yapılan hastalar gibi her an enfeksiyon kapa-
bilme riski olan hastalar için yapılan pozitif basınçlı izole 
odalardır. Odaya verilen klima havası emiş yapılan hava-
dan daha fazla olduğunda da odanın pozitif basınçta tu-
tulması sağlanır.

Organ nakli yapılan hastalarda alıcının organ reddini  ön-
lemek amacıyla uygulanan yoğun tedavilerde nakil yapı-
lan hastalarda fırsatçı enfeksiyonların görülme riskinde 
ciddi bir artışa neden olmaktadır. Bağışıklık oluşma  riski 
yüksek olan hastaların bulunduğu ortamlar için pozitif 
basınçlı ventilasyon ve HEPA filtresi önerilir( ≥ 0.3 μ m 
partikülleri %99.97’sini tutabilen filtreler). Hasta odası ile 
oda dışındaki alanlar arasında  >2,5 Pa’lık bir basınç farkı 
bulunmalı ve saatte 12’den fazla hava değişimi sağlanma-
lıdır (Basınç farkı literatürde 2,5 Pa olup uygulamalarda 
10-15  Pa değerine kadar çıkılabilir). Filtre edilen havanın 
akım yönü hastadan koridora doğru olmalıdır. Kemik ili-
ği alıcıları için laminer hava akım sistemi önerilmektedir. 
Ortam sıcaklığı 21-24˚C ve relatif nem %40-60 olmalıdır.
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2) Negatif Basınçlı İzole Odaları 

Hastanelerde enfeksiyon taşıma ve yayma riski olan has-
talar için özel olarak tasarlanmış negatif basınçlı izole 
odalar kullanılır. Bu odalarda enfekte olmuş yani virüs 
veya mikrop taşıyan hastaların bakımları yapılır. Bu oda-
lar klima havalandırma sistemleri yardımıyla negatif ba-
sınçta tutulur. Bir mekâna verilen klima havasından daha 
fazlası emilerek o mekân negatif basınçta tutulabilir.

Bu odalarda iklimlendirme ve havalandırma sistemi, ne-
gatif basıncı sağlayacak şekilde, yani havanın dışarıdan 
odanın içine doğru yayılmasına yönelik olarak tasarlanır.

Hava yolu ile bulaşan bir enfeksiyon hastalıklarda ve bula-
şıcı salgın hastalıklar, tüberküloz, suçiçeği, kızamık, SARS, 
virüslere bağlı ateş, virüs, bakteri, vb.)  da ise hastaların 
hastaneye yatması durumunda sağlık personelinin de 
aynı mikroorganizmalara maruz kalma riski ortaya çıkar.

Bu hastaların hastaneye yatması durumunda negatif ba-
sınçlı izolasyon odalarında takibi uygundur. Bu odalarda 
hastanın bulunduğu bölüm kirli olarak kabul edilir. Hasta 
odasının oda dışındaki alanlara oranla negatif basınçta 
tutulması gerekir. Oda havasının hastane içinde resirküle 
olması engellenmeli ve hava hastane dışına HEPA filtre-
den geçirilerek verilmelidir. Böylelikle, hem oda içindeki 
mikroorganizma yükü azaltılmış hem de kirli havanın 
hastanenin diğer bölümlerine ve çevreye yayılması önle-
miş olur. Egzoz havasına konan HEPA filtrelerde yoğun bir 
şekilde bakteri/virüs birikimi olacağından, “Güvenli Deği-
şim Kabinleri (Canister/Bag In-Bag Out)” kullanılmalı, bu 
kabinlerde değiştirilen kirli HEPA filtreler, yakma tesisine 
gönderilmelidir. Saatte 12-15 hava değişimi sağlanma-
lıdır. Negatif basınç sistemlerinin sürdürülmesi oldukça 
güçtür, hava kaçaklarını önlemek amacıyla odanın izolas-
yonunun çok iyi yapılmış olması gerekir. Ortam sıcaklığı 
21-24 ˚C ve relatif nem %40-60 olmalıdır.

Ayrıca laboratuvar gaz bacaları vb. 0,5 m/sn davlumbaz 
ağzı hızıyla tasarlanmalı ve tüm hastane egzoz ekipman-
ları ve çıkış yükseklikleri, pozisyonları Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

Yüksek verimli filtreleme mikroorganizmaları hava besle-
mesinden uzaklaştırmak için kurulur.

0,1 mikron büyüklüğündeki virüsler, daha büyük parti-
küllere asılarak hareket ettiğinden HEPA filtrelerde tutu-
labilir.

Ultraviyole antiseptik ışınlama havada dolaşan canlı mik-
roorganizmalar uygun şartlarda 200-270 nanometre dal-
ga boyunda ışına maruz kalması ile öldürülür.

Bakteri, virüs vb. mikroorganizmaların, %40-%60 bağıl 
nem aralığında daha az üredikleri saptanmıştır. Aşırı kuru 
koşullar solunan partikülleri akciğerdeki yakalama göre-
vi olan mukoza örtüsünü kurumasına sebep olacağı için 
tercih edilmemelidir.

Yüksek sıcaklık ile  %60’dan daha fazla nem hastanın ter-
leyerek enfeksiyon bulaşmasına da ayrıca sebep olabilir.

3) Kombine Tip Odalar 

Çok az rastlanan kombine tip odalar denilen, enfeksiyon 
kapma ve aynı zamanda yayma riski de olan hastalar için 
yapılan ve sızdırmaz odalar olarak da anılan özel odalar-
dır.

B3.4) Salgın Hastalıklara Karşı İzole Odalar Hakkında 
Görüşlerimiz 

Yeni yapılan ve yapılmakta olan 700-3.000 yataklı şehir 
hastanelerinde odaların yüzde 2-3‘ünün izole oda ola-
rak tasarlandığı bilinmektedir. Bunların bir kısmı pozitif 
basınçlı, bir kısmı da negatif basınçlı olarak tasarlandı-
ğından hastanelerimizdeki negatif basınçlı odalar oranı 
yüzde 1 civarındadır denilebilir. Ancak mevcut negatif 
basınçlı izole odaların, Coronavirüs gibi çok yaygın ve 
hızlı şekilde yayılan virüsleri taşıyan hastalara hizmet ve-
rebilecek nitelikte olduğu tartışmalıdır. Dolayısıyla bu tip 
virüsü taşıyan hastaların 700-3.000 yataklı hastanelerde 
tedavi edilmesi risk taşımaktadır. 

Büyük hastaneler yerine, mevcut ve bazıları 100-150 
yataklı olan küçük hastaneleri esas alarak enfeksiyonla 
mücadele amaçlı İzolasyon Hastaneleri (karantina hasta-
neleri) tasarlamak ya da mevcut hastanelerden bazılarını 
karantina hastaneleri haline dönüştürmektir. 

100-150 yataklı bir hastanenin havalandırma ve iklimlen-
dirme tesisini, komple negatif basınçta tutacak şekilde 
yeniden tasarlayıp, hızlı bir şekilde uygulaması yapılabilir.

B3.5)Hastanelerde oda sınıflandırması 
1. Sınıf odalar yüksek seviyede hijyenik şartlar gerektiren 

mikroorganizmasız bölgeler
2. Sınıf odalar normal sağlıklı şartlar gerektiren mikroor-

ganizmasız bölgeler

Enfeksiyon tehlikesi olan bu odaları havalandırma yönün-
den irdelersek ;

1.ve 2.sınıf odalardaki kontamine  (*7) olmuş havanın per-
sonel odaları  veya bitişik mahaller gibi mekanların ha-
valandırmasına veya genel  hastane havalandırma siste-
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mine karışmaması gerekir. Bu mahallerin hava değişimi 
yeterli olmalıdır.

İzolasyon odaları hava ile bulaşabilen hastalıklı hastalar 
için hazırlanan odalardan diğer odalara bulaşmaması için 
negatif basınç altında olmalıdır. Yine yüksek hava değişi-
mi olmalıdır. 

Bu odaların bağlantılı olduğu kanal sisteminin kontami-
nasyonundan kaçınılmalıdır ve temel personel korun-
malıdır atılan hava egzoz hava bağlantısına girişten önce 
filtreden geçirilmelidir. 

B3.6) Temiz Su, Pis ve Atık Suların Dezenfeksiyonu :

Havalandırma dışında ayrıca karantina vb. kritik mahal-
lere bağlanan pis su rögarlarının şehir sisteminden ayrı 
foseptik çukurlarına veya kimyasal ve biyolojik, vb. arıt-
ma tesislerinde dezenfekte edildikten sonra şehir kanali-
zasyonuna bağlanması da salgın hastalığın kanalizasyon 
aracılığıyla bulaşmasını engelleyecektir.

Dezenfeksiyon için gerekli kullanım suyunun yüzeylerin 
sağlıklı hale getirilmesi ve sterilizasyonunda çok önemi 
vardır. 

Bu suyun tesisat girişinde bir ozon jeneratörü ile su ozon-
lanarak sisteme verilebilir (düşük kapasitede 3-5 gr/h 
gibi). Ya da musluk ve batarya armatürleri , veya aksesu-
arları ile  % 100 el dezenfeksiyonu sağlanabilir. Benzer  şe-
kilde özellikle tuvaletlerde tesisat içi veya harici ozon en-
jeksiyonu ile sterilizasyon çok etkilidir. Ozonlanmış su  ile 
saf alkolden %30 daha fazla dezenfeksiyon sağlanabilir.

Ozonun en geniş çapta kullanıldığı sahalardan biri de, 
ikinci derecede veya biyolojik işlem görmüş atık suların 
dezenfeksiyonudur. 

Büyük rezervuarlara veya içinde canlıların bulunduğu 
yerlere atılan atık sularda geniş çapta kullanılmaktadır. 
Klora nazaran ozonla yapılan dezenfeksiyonlarda ozon 
virüsleri klordan çok daha etkin şekilde ortadan kaldırır. 
Bu sularda yaşayan canlıların klordan zarar görmesinin 
aksine bir yandan da sudaki oksijeni zenginleştirdiğinden 
suların doğal dengesini korur ve diğer taraftan suyun 
rengini ve bulanıklığını gidererek kimyasal oksijen ihtiya-
cını da azaltır.  

Klorlamada temas süresi olarak ortalama debilerde 30–
120 dakika, pik debilerde 20-60 dakika alınmalıdır. En az 
2 adet klor tankı yapılmalıdır. Klor temas tankında katı 
maddelerin çökelmesinin önlenebilmesi için yatay akış 
hızı 2–4.5 m/dk olmalıdır. Reaktör içerisine şaşırtma du-
varları ve perdeler ilave edilmesi durumunda perdeler 
üzerindeki açıklıkların toplam alanı, akımın geçtiği kesit 
alanının % 6-10’u arasında değişmelidir.

Ozon, arıtma tesisinde ozon jeneratörleri ile üretilir ve te-
mas tankları vasıtasıyla atık suya karıştırılır. Ozon reaktöre 
boru hattı üzerine döşenen statik karıştırıcılarla transfer 
edilir. Doğru tasarlanmış bir difüzörde ozon transfer ve-
rimi % 90’dır. 

Elektromanyetik enerji, UV lambasından hücrelerin pro-
tein ve nükleik asitlerine (RNA-DNA) transfer edilir. UV 
ışını, organizma tarafından absorbe edilir. Organizmaya 
absorbe olan UV ışını, yansıma ile ölçülür. UV ışınının en 
önemli hedefi, DNA molekülüdür. DNA tarafından emilen 
ışığın hasar derecesi, UV ışınının dalga boyu ile ilgili olup 

 (Bakınız :YK-6)

Tablo 2. Klorlama, Ozonlama ve UV  Dezenfeksiyonununbakteri, Tek Hücreli Canlı (protozoa)  ve Virüslere Etkisi

Mikroorganizma tipi Klorlama Ozonlama UV

Bakteri Çok etkili Çok etkili Etkili

Protozoa Etkisiz-az etkili Etkili Çok etkili

Virüs Çok etkili Çok etkili Etkili

Tablo 1. Genel Olarak Ozonlamanın Uygulandığı Alanlardaki 
Ozon Dozajları ve Temas Süreleri

(Bakınız: YK-5)

Uygulama Alanları Uygulanan Ozon 
Dozu (mg/L)

Temas Süresi 
(dakika)

Şişelenmiş su (dezenfeksiyon) 0.25-1.0 5-10

Kullanma suyu

Dezenfeksiyon 1.5-3.0 5-10

Bulanıklık giderimi/mikroflok 0.5-1.5 3-10

THM yapıcıların giderimi 1.5-3.0 5-10

Tat ve koku giderimi 1.0-5.0 5-10

Renk giderimi (tanin-lignin) 2.0-10.0 15-30

Saflaştırılmış su

Toplam organik karbon giderimi 1.0-3.0 1

Boruların sanitasyonu 1.0-3.0 5-10

Atık su 5.0-15.0 15-30

Soğutma kuleleri 0.1-0.4 1
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en çok etki, 250-265 nm dalga boylarındadır. Bunun en 
elverişli değeri 254 nm dalga boyudur. 

UV lambaları, atıksu ile temas eden ve etmeyen şekilde 
iki türdedir.

Klorlama, ozonlama ve UV ile dezenfeksiyonun, arıtılmış 
atık suda bulunan bakteri, tek hücreli canlı (protozoa)  ve 
virüslere olan etkisi aşağıdaki tablo’da verilmiştir. 

B3.7) Diğer Konular 

Hastane havalandırma raporu hazırlanmasının özellikle 
önemli olduğu, hastane bakım personeli ve ihale ile bu 
tesislerin bakımını  yapan bakım firmalarının afet yöneti-
mine dahil edilerek alınacak önlemlerin birlikte kararlaş-
tırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Etkin önlemler için yapılması gerekenlerden bazıları ise ; 
• Ülkemiz genelinde kısıtlı sayıda hastanede yapılan 

“standartlara uygun” testler sonucunda, Hepa filtreli 
olarak tabir edilen hijyenik havalandırmaya sahip olan 
işletmelerin havalandırma sistemlerinin, kurulum aşa-
masından itibaren doğru test yöntemleri ile test edil-
mediği ya da hiç test edilmediği,

• Tasarım aşamasından kurulum ve bu sistemlerin işle-
tilmesine kadar görev almış teknik kadroların genel 
bilinçsizliği yüzünden sistemlerin gerekli iyileştirme-
ler yapılmadıkça ülke genelinde en az %90’ının doğ-
rulanamadığı, 

• Hepa filtre olmasına rağmen hatalı kurulumdan dola-
yı sistemin ortamdaki partikül ve mikroorganizmaları 
seyrelteceği yerde ortamı daha çok kendisinin konta-
mine ettiği, gözlenmektedir. Çözüm toplum sağlığı-
mızla ilgili risklerle iyi mücadele edilmesi ve konuyla 
ilgili her sektörün üzerine düşen görevi tam olarak ye-
rine getirmesidir.

B4) Test-Kabul ve Periyodik Kontroller 

Bulaşıcı hastalıklar ve Corona Virüsü türü hastalıkların  
hızlı yayıldığını dikkate alarak özellikle iklimlendirme tesi-
satıyla ilgili önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu 
belirtmek isteriz. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, 
okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi 
genel ve büyük hacimli mahallerin iklimlendirme tesisat-
larında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların bakım ve 
periyodik muayeneleri tekniğine uygun olarak yapılma-
lıdır.

Bu konuda hastaneler ve tüm sağlık merkezleri, ilgili ku-
rum ve kuruluşlardan destek alarak gerekli iyileştirmeleri 
yapmalı; ayrıca hastanelerin bakım personeli ve ilgili ba-

kım firmalarının elemanları uygulama konusunda eğitil-
melidir. 

B4.1)Test ve Kontroller 

Aralık 2008 tarihinde yayınlanan DIN 1946-4:2008-07 
Standardına göre ameliyathane hijyenik

havalandırma sistemlerinde Performans Doğrulaması EN 
12599 temelinde gerçekleştirilir. 

Sistem performansının belirlenmesi amacıyla yapılması 
gereken asgari testler aşağıda sıralanmıştır;
1.  Odabaşına besleme havası debisinin ölçülmesi,
2.  Taze hava debisinin ölçülmesi, (olanaklıysa, oda başı-

na)
3.  Çekme havası debisinin ölçülmesi,
4.  Odalar arası hava akış yönlerinin tespiti ve basınç far-

kının ölçülmesi,
5.  Hava kanalları sızdırmazlık gerekliliklerinin kanıtlan-

ması,
6.  Hepa filtre sıkılık testi ve sızdırmazlık testleri,
7.  Sınıf 1 odalarda, asma tavan arasında odaya göre faz-

la hava basıncının oluşmadığının kanıtlanması, (oda 
kapısının açık olması halinde de şartlar korunmalıdır)

8.  Hepa filtrelerin nominal çalışma debilerinde basınç 
kayıplarının ölçülmesi,

9.  Oda içerisinde ses basınç seviyelerinin ölçülmesi,
10. Oda sıcaklığı ölçümü,
11.  Bağıl nem ölçümü.

Yukarıda belirtilen ölçüm işlemleri aynı zamanda teknik 
kabul testlerinde yapılması gereken ölçme işlemlerini de 
kapsamaktadır.

İlave olarak tesisin teknik kurulum gerekliliklerinin sağ-
lanması, teknik kabul testlerinin yapılması ve sonuçların 
başarılı olması koşulu ile asgari olarak aşağıda belirtilen 
hijyenik kabul testleri yapılmalıdır;

Sınıf 1a ve 1b odalar için :
1. Odalar arası hava akışının görselleştirilmesi,  Sınıf 1a 

(Düşük türbülanslı hava veriş “TAV” sistemine sahip 
odalar için; 3,2x3,2 m laminatör alanı),

2. TAV çıkışındaki hava akımı davranışının görselleştiril-
mesi,

3. Ameliyat lambaları/uyduları altındaki hava akışı dav-
ranışının görselleştirilmesi,

4. Korunmuş alandaki perdeleme etkisinin görselleştiril-
mesi,

5. Türbülans derecesinin ölçülmesi (koruyucu etkinin 
belirlenmesine alternatif olarak yapılabilir) Besleme 
hava hızı, besleme hava sıcaklığı ve TAV çıkışı ile koru-
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ma alanı türbülans derecelerinin ölçümlerinden olu-
şur.

6. Koruma derecesinin belirlenmesi (türbülans derecesi-
nin ölçülmesine alternatif olarak yapılabilir)

Sınıf 1b (türbülanslı olarak havalandırılan) ve 3,2x3,2 m’ 
den küçük boyutlu mevcut laminer akış (Laminar flow) 
ünitelerine sahip odalar için;

1. Yeniden temizleme süresinin belirlenmesidir.

B4.2) Test Periyotları 

Teknik testler; en fazla 36 aylık süreyle asgari teknik kabul 
testleri kapsamı dahilinde periyodik olarak gerçekleştirilir.

Hijyenik testler; en fazla 12 aylık süreyle asgari hijyenik 
kabul testleri kapsamı dahilinde periyodik olarak gerçek-
leştirilir.

Tüm havalandırma sistemlerinin bakımı ve idamesi, en-
feksiyon kontrolü açısından büyük önem taşır. Uygun 
izleme  ve bakımı yapılmayan havalandırma sisteminde 
aksaklıklar meydana gelir. Gerekli periyodik bakım yapıl-
madığı takdirde havalandırma sistemleri patojen mikro-
organizmalar için bir rezervuar haline gelebilir. Hastane 
içinde oluşturulan her tür özel havalandırma sisteminin 
bakımı teknik ekip tarafından düzenli olarak yapılmalı, 
filtreler değiştirilmeli, sıcaklık, nem ve akım kontrolü ya-
pılmalıdır.

B5) Pozitif-Negatif Basınçlandırma Gereken Alanlar  

Tablo 3. Oda Kullanım Özelliklerine Göre Açıklamalar, Gereksinimler ve Koruyucu Ölçüler (VDI2167 Kısım 1, Ağustos 2007)

Odanın kullanımı Açıklamalar/Gereksinimler Koruyucu ölçüler

Steril bakım 
(koruma odaları)

Steril koruma odaları immün sistemi düşük olan hastaları korunması için kullanırılr. (Örneğin  kemik iliği nakli 
öncesi ve sonrası).  

Hava kaynaklı mantarlar ve sporlar başlıca risk oluştururlar. Bu sebeple risklerin düşürülmesi amacıyla terminal 
HEPA filtrelerin (H13) kullanımı kayda değer bir fayda sağlamaktadır. 

Kemik nakli yapılan hastaların diğer organ (kalp, böbrek, akciğer, karaciğer) nakli yapılan hastalara oranla 
enfeksiyon kapma riski daha yüksektir. 

Pozitif basınç

dış hava miktarı >100 m3/
(h.kişi)

H13 terminal filtre 

Tam steril koridor 
(OP. odası ile bağlantılı)

Saklanan materyallerde dolaylı kontominasyonu önlemek amacıyla ortam havasındaki mikroorganizma yükü 
azaltılmalıdır. 

Ekipman masaları daima cerrahi koşullara hazırlıklı olmalıdır.

Pozitif basınç

dış hava miktarı >100 m3/
(h.kişi)

H13 terminal filtre 

tek yönlü olmayan akış 
yeterli

Steril depo 
(OP. odası ile bağlantılı 
olmayan)

Saklanan materyallerde dolaylı kontominasyonu önlemek amacıyla ortam havasındaki mikroorganizma yükü 
azaltılmalıdır. 

Ekipman masaları daima cerrahi koşullara hazırlıklı olmalıdır.

Pozitif basınç

dış hava miktarı >100 m3/
(h.kişi)

F9 terminal filtre 

tek yönlü olmayan akış 
yeterli

Anjiyografi, kalp kateter 
laboratuvarı, ikinci derecede 
yabancı madde girişi yapılan 
cerrahi anjiyografi

Güvenlik nedeniyle, koroner stentleri, TIP'ler ve endo-aort gibi protezlerin takıldığı, implantların yapıldığı 
anjiyografi odaları ve kalp kateter laboratuvarlarında implant kullanılmayan bölümlerden daha yüksek bir hava 
kullanılacaktır. Cerrahi anjiyografi yakın gelecekte daha büyük bir önem kazanacaktır. Özellikle, yabancı mad-
delerin vücut içine implant edilme olasılığının daha da artması tahmin edilmektedir. Kural olarak vücuda implant 
edilen bu yabancı maddeler tekrar vücut dışına çıkarılmaz. Bu durumda enfeksiyondan korunma çok büyük 
önem taşır. Hastanın derisi ve hava ile taşınan mikroorganizmalar enfeksiyonun kaynaklarıdır. 

Pozitif basınç

dış hava miktarı >100 m3/
(h.kişi)

F9 terminal filtre 

tek yönlü olmayan akış 
yeterli

Organ nakli alıcıları için 
ameliyat sonrası odaları

Hastanın korunması yüksek derecede önceliklidir. Bu odalardaki hava aspergillus sporları azlığı bakımından 
olabildiğince uygun olacaktır. Oda çevreye göre pozitif basınçta tutulur. Pasif bir hava kilidinden giriş tavsiye 
edilir. Özellikle hastanenin inşaası sırasında bunu hedeflemenin önemi büyüktür. Bununla beraber, günlük 
servis sırasında bile, havadaki aspergillus derişiminin mevsimsel değişimleri nedeniyle mikroorganizmalardan 
korunmuş bir alan gerekmektedir. 

Pozitif basınç

dış hava miktarı >100 m3/
(h.kişi)

F9 terminal filtre 

Yoğun bakım üniteleri 
(yenidoğan dahil) 

Odada enfeksiyon taşıyan hastanın bulunması durumunda aerosol ya da ara sıra da damlacıkların bulaşması 
riskini hariç tutarsak, yoğun bakım ünitelerinde hava ile enfeksiyon kapma risk düşüktür. Burada tüberküloz ve 
varicella örneğini verebiliriz. Bu durumdaki hastaların yoğun bakım alanlarında karantinaya alınması önerilir. 

Pozitif basınç

F9 terminal filtre

özel koruma durumunda 
H13
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Tablo 3. Oda Kullanım Özelliklerine Göre Açıklamalar, Gereksinimler ve Koruyucu Ölçüler (VDI2167 Kısım 1, Ağustos 2007) Devamı

Odanın kullanımı Açıklamalar/Gereksinimler Koruyucu ölçüler

Enfeksiyon hastaları için 
izolasyon odası (tüberküloz, 
varicella vb.)

Diğer hastalar ve personelin korunması yüksek derecede önceliklidir. 

Mikrobiyal açıdan kirlenmiş olan hava diğer odalara ya da hastane havalandırma sistemine karışmamalıdır 
(negatif basınç). Oda havası hızla mikroorganizma konsantrasyonunu düşürebilecek etkinlikte olmalıdır. 

Negatif basınç

H13 çekme havası filtresi

F9 resirkülasyon filtresi

Yüksek aktiviteli ilaçlar için 
nefes alma odaları

Personelin korunması yüksek derecede önceliklidir.

Nadiren kullanılırlar (özel klinikler). Tüberküloz bakterisinin serbest olarak ortamda bulunabileceği durumlar 

Negatif basınç

Yönlü akış

Hasta odaları

Normal hasta odaları doğal havalandırma ya da ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma sistemleri ile havalan-
dırılabilir. 

Taze hava gereksinimi;

Genel odalarda
Psikiyatri

36 m3/(h. kişi)
72 m3/(h. kişi)
72 m3/(h. kişi)

İkincil müdahale, derma-
toloji, yaralanma vb. acil 
müdahaleler için

Enfeksiyon tehlikesi oldukça azdır. Havalandırma ile ilgili arttırılmış bir talep ile karşılaşılmaz. Odaların müda-
hale odası ya da ameliyat odası olarak sınıflandırılması müdahalenin tipine bağlıdır. 

Acil işlem

Acil birimlerinde muayene odaları ve günlük odalar için artırılmış havalandırma talepleriyle karşılaşılmaz. Küçük 
cerrahi müdahaleler yapılmak üzere kullanılacak odalar bunlardan hariçtir. 
Aktif pulmoner (akciğer) tüberkülozlu ya da hava ile bulaşmaya neden olacak diğer enfeksiyon taşıyan hastalar 
bu gibi acil birimlerinde çok seyrek görülmeyeceğinden bir kapı yardımıyla acilden izole edilebilecek bir oda, 
yeni bir modifiye edilen acil bölümlerine konulmalıdır. 
Bu oda izolasyon odalarındaki gibi havalandırmalıdır. 

Gözlem odası 
Toparlanma odası

Bu odaların havalandırma sistemleri hastane hijyeni açısından yüksek gerekliliklere ihtiyaç göstermez. Yüksek 
oranda anestezi gazı solunması durumunda 
taze hava miktari; 150 m3/(h. yatak)

Doğum odaları

Normal doğum yaptırılan odalar için normal bir havalandırma sistemi yeterlidir. Doğum esnasında oluşabilecek 
kötü kokuların yayılmaması açısından negatif basınç sağlanmalıdır. 

Ancak sezaryen ameliyatı yapılan doğum ameliyathaneleri Sınf 1b operasyon odalarının performans özellikle-
rine sahip olmalıdır. 

Negatif basınçlı 
havalandırma 

B6) Bakteri ve Virüslere Karşı Ozon Çözümü 

Virüs hastalıklarına karşı korunmada ozon kullanılabi-
lir. Yukarıda b3.6 maddesinde pissu dezenfeksiyonunda 
ozon kullanımı açıklanmıştır. Ancak; Mekanik tesisatta 
kullanılan cizah ve sistemlerde ozon kullanımı konusun-
da değişik görüşler ve karşıt görüşler söz konusudur;

Yeryüzünde insanların yaşadığı yerlerde bulunan ozon  
“Kötü Ozon” , atmosferin üst tabakalarında bulunan ozon 
ise “İyi Ozon” olarak tanımlanmaktadır.

Çevre şartları konusunda en çok referanslardan birisi 
EPA’dır (ABD Environmental Protection Agency), diğeri 
de Califonia Eyaleti’nin çevre ile ilgili kurumları ve ka-
rarlarıdır. EPA Okullardaki İç hava Kalitesi konusunda da 
çok ciddi yayınlar yapmaktadır. Birçok uygulamada proje 
ve uygulama alanlarında referans alınan EPA vb. kurum-
lar, bilimsel olarak emin olmadıkları hiçbir şeyi tavsiye 
etmezler, onaylamazlar. California Eyaleti tüm dünyada 
çevre kuralları en sıkı olan yerlerden biridir.

Ozon jenaratörü olarak piyasada satılan, evlerde ve her 
yerde kullanılması tavsiye edilen, hijyen açısından nere-
deyse mucize cihaz olarak sunulan büyük küçük cihazlar 
vardır. Ama ne yukarda bahsettiğimiz kurumlar (EPA  vb.) 
bu cihazlara onay vermemekte ve kendi sitelerinde geniş 
olarak  detaylarıyla ne olduğunu anlatmaktadırlar. Bu tür 
cihazlar evlerde ve ofislerde kullanılmamalıdır. 

İncelenen değişik literatürlerde  ozon kullanımı konusun-
da elde ettiğimiz bazı bilgiler aşağıda kısaca özetlenmiş-
tir;
• Ozonun sadece biyolojik ajanlara ilgisi olduğunu var-

saymak yanlış olur. Ozon çok aktif bir oksitleyicidir, 
yaşam hacimlerimizde kullanılan malzemelerle de iliş-
kiye geçerek insan sağlığına zararlı yeni bileşenlerin 
oluşmasına sebep olabilir. Bu reaksiyonlar sonucunda 
çevreye de zarar vermektedir.

• Ozon çok aktif bir gaz ve temas ettiği hemen herşey 
ile reksiyona girmekte ve İnsanlara sorun yaratmaya-
cak kadar düşük konsantrasyonda ozon virüsleri öl-
dürmez, virüsü öldürecek konsantrasyondaki ozon da 
insana çok zarar verir.



30

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ŞUBAT 2020  www.mmo.org.tr

•  Konsantrasyon EPA’nın verdiği sınırların üzerine çıkar-
sa en başta insanlar olmak üzere, hayvanlar, bitkiler 
dahil her şey için zararlı olmakta, yaşam hacimlerinde-
ki hemen herşey ile de reaksiyona girerek zararlı ürün-
ler ortaya çıkarmaktadır.

Zorunlu halde ozonun en az riskle kullanılabileceği tek 
tesisat şekli %100 taze havalı sistemde dışarıya atılan ha-
vanın ozonla dezenfekte edilmesidir. 

Bu yol seçildiği taktirde :
• Dışarıya atılan havanın ulaşacağı yerler iyi etüd edil-

melidir. Hava ile birlikte çevreye atılacak ozonun 
insanlar,  hayvanlar, bitkiler dahil hiçbir canlıya ve 
cansıza zarar vermemesi sağlanmalıdır. En azından in-
sanların ve hayvanların dolaştığı yerler olmamalıdır.

• Binaya basılan taze havanın, egzoz çıkışından çok 
uzaktan bir yerden alınması, böylelikle binaya ozon 
basılmayacağından emin olunması gerekir.

• Egzoz kanalında ozon konsantrasyonunun ne olması 
gerektiği için de iyi bir çalışma yapılmalıdır.

Gece vakti yüksek debide egzoz havasında ozonun kul-
lanıldığı %100 taze havalı  bir operasyon yaşam hacimle-
rinde, varsa virüs konsantrasyonu ciddi olarak düşürebilir. 

Ancak havalandırma verimi burada etkili olabilir. Eğer 
taze hava iyi dağıtılmamışsa, kirli,  kontamine olmuş ha-
vanın da temizlenmesi tam olarak iyi olmayacaktır. Çevre-
ye zarar vermemek koşuluyla gündüz de bu operasyona 
devam edilebilir.

C) HASTANE KLİMA SİSTEMLERİNDE ALINACAK DİĞER 
ÖNLEMLER 

• Yoğun bakımlar, ameliyathaneler, müdahale odaları, 
hasta gözetim ve personel dinlenme odaları vb. hijye-
nik bölgelerde kullanılan klima santralları başka me-
kanlar için kullanılmamalıdır. 

• % 100 taze havalı hijyenik klima santrallarında mevcut 
frekans kontrollü vantilatör ve aspiratörlerde elektrik 
rölelerinin müsaade ettiği sınırlarda kalmak koşuluy-
la motor hız kontrolü yapılarak aspirasyon havası ar-
tırılarak ortamda negatif basınç oluşturulmalıdır. Bu 
uygulama otomasyon sistemi ile yapılmalıdır. Bu böl-
gelerdeki kapalı hasta gözetim ve personel dinlenme 
odalarında pozitif basınç yaratmak için emiş menfez-
leri manuel olarak kısılmalıdır.  Otomasyon sisteminin 
çalıştırılamadığı durumlarda vantilasyon damperi kısı-
lıp taze hava azaltılarak ortamda negatif basınç oluş-
turulabilir.  

• Karışım havalı hijyenik klima santrallarındaki by pass 
damperi %100 kapatılmalıdır. Damperin tam sızdır-
mazlığı sağlanmalıdır.  Diğer hususlar % 100 taze ha-
valı hijyenik klima santrallarındaki gibidir.  

• Enfeksiyon riski olan Hasta yatak odalarında, koridor-
larda ve hollerde acil ve poliklinik muayene odaların-
da, test labaratuarlarında taze hava miktarları emiş 
havasını geçmemelidir. Böylece negatif basınç oluş-
turulabilir. Enfeksiyondan korunması gerekli olan per-
sonel ofis ve dinlenme odalarında vb. emiş menfezi 
kısılarak pozitif basınç oluşturulur. 

• Emiş havasındaki virüslerin çevreye bulaşmaması için 
fiziki duruma uygun önlemler alınmalıdır. Zorunlu 
hallerde atış ağızlarına HEPA filitre konulmalıdır. Ayrı-
ca taze hava ve emiş havasının karışmadığından emin 
olmak gereklidir. Bu bölgelerdeki canlı hareketini ön-
leyecek önlemler alınmalıdır

D) ÇALIŞANLARININ KORUNMASI 
Standart yoğun bakım odaları direnci çok düşük ancak 
enfekte olmamış hastaların kullanımı için pozitif basınçlı 
olarak tasarlanırlar. Enfekte olmuş hastaların kullanaca-
ğı izole odalarını ve izole yoğun bakım odaları negatif 
basınçta tutularak öncelikle sağlık çalışanlarının hayatı 
güvence altına alınabilir, sonrasında kontamine olmuş 
uçucuların hastanelerin diğer genel hacimlerine transfer 
olmasının önüne geçilebilir.

Ayrıca odaları negatif basınçta tutmak için doğrudan dı-
şarı atmamız gereken kirli havayı çok yüksek verimli filt-
relerden geçirerek (HEPA Filtreler) havanın dışarı atıldığı 
bölgelere yakın çevredeki insanları da koruma altına al-
mamız mümkündür.

Yeni yapılan şehir hastanelerimizde de oda sayısının an-
cak % 2 kadarı izolasyon odası olarak % 15-20 arası ise 
POZİTİF yoğun bakım odası olarak tasarlanmaktadır. Ko-
vid 19 gibi yaygın bir virüs tehdidi ile karşılaşıldığında 
hastanelerdeki negatif basınçlı izole odaların çok yeter-
siz kalacağı aşikârdır. Ayrıca pozitif basınçlı yoğun bakım 
odalarında enfekte olmuş hastaların bakımının yapılması 
çok sakıncalıdır.

Ülkemizde pozitif basınçlı yoğun bakım oda sayısının 
40.000 civarımda olduğunu tahmin etmekteyiz. 

Yetkililerin açıklamalarına göre Covid 19 nedeniyle  yüz-
de 63 ‘ü  enfekte olan hastalar ve diğer şikâyeti olan has-
talar tarafından kullanılmaktadır.

Bu hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında 10-15 gün 
içinde mevcut yoğun bakım odaları çok büyük bir olası-
lıkla dolacaktır.
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Tesisat işletme ve bakım ekipleri de enfeksiyona karşı 
koruyucu önlemler alınmadan klima cihazlarına ve diğer 
cihazlara yaklaştırılmamalı ve korunmalıdır. 

D1) Acil Önlemler 

Toplumu yaygın olarak tehdit eden bu tip virüslere karşı 
mücadele edebilmek için sağlık merkezlerinde  acil olarak 
aşağıdaki önlemleri almamız gerekmektedir ;

D1.1) Kullanımda Olan Hastaneler ve Şehir 
Hastanelerinde Alınacak Acil Önlemler
1-  Mevcut hastanelerimizde pozitif basınçlı olarak tesis 

edilmiş olan yoğun bakım ünitelerinin bir kısmı çok 
acil olarak klima sistemlerinde alınacak önlemler ile 
negatif basınçta çalışır hale getirilerek  virüs nedeniy-
le enfekte olmuş hastalara hizmet verilecek hale getir-
mek mümkündür.

2-  Hastanelerde negatif basınçlı oda sayısı ve izole oda-
ların sayısı çok kısıtlı olduğu için yoğun bakım odası 
dışındaki standart hasta odalarının da çok acil olarak 
negatif basınçlı odalar haline dönüştürülmesi gerek-
mektedir.

3- Mevcut hastanelerin standart odaları, klima sistem-
lerinde alınacak önlemlerle en kısa zamanda negatif 
basınçlı yoğun bakım odalarına dönüştürmek müm-
kündür.

4- Mevcut bina tesisatlarında kış şartlarında %100 taze 
havaya göre ısıtma kapasitelerinin yetmemesi duru-
munda, ısıtıcı cihazlarının büyütülmesi gerekir. İsıtma 
kapasitesini artırma imkanı yoksa, üfleme havası hepa 
filtrelerden geçirilmeli, hepa filtrenin direncini yenme-
si için vantilatörde tadilat yapılmalı veya vantilatörler 
değiştirilmelidir. 

D1.2)Kullanım Dışı Olan Hastanelerde Alınacak 
Önlemler 

Özellikle Şehir Hastaneleri nedeniyle boşa çıkan hasta-
nelerin bazıları bu yöntem ile çok hızlı şekilde karantina 
hastanelerine dönüştürülmelidir. Buradaki hasta odaları 
standartlara uygun negatif basınçlı yoğun bakım odaları 
veya izole odalar olarak yeniden revize edilmelidir. Bu bi-
naların kullanıma uygunluğunun, tesisatlarının ve cihaz-
larının gerekli Şartları sağladığının değerlendirilmesi ilgili  
uzmanlar tarafından  yapılmalıdır. 

D1.3) Mevcut Diğer Binaların Hastaneye 
Dönüştürülmesi 

Oteller, AVM ler, plazalar, okullar, spor salonları, vb. yapıla-
rın çoğu pandemiye uygun hastaneler haline getirilebilir. 
Bu binalarda kullanılan klima santralleri yukarıdaki mad-

delerde belirtilen şartlara göre revize edilerek  kullanıla-
bilirler.  

Yaygın olarak kullanılan roof top klima cihazları ise büyük 
oranda iç havayı geri çevirerek kullandığından  bu cihaz-
ların olduğu yapılar pandemi hastanesi olarak kullanıma 
uygun olmayacaktır. 

D1.4) Genel Olarak 

Pandemi amaçlı kullanılacak hastane ve sağlık merkezleri 
başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Küçük hastaneler ter-
cih edilmelidir. Büyük hastaneler içinde pandemi merkez-
leri oluşturulacaksa tamamen bağımsız bölümler tercih 
edilmelidir. 

Yeni yapılacak hastanelerden bazıları küçük kapasiteli 
özel karantina hastaneleri olarak düşünülmelidir.

Yukarıda açıklanan önlemler için özellikle şehir hastane-
leri yapımında uzmanlaşan firmalar devlet otoritesi tara-
fından özendirilmelidir.

E) SONUÇ VE ÖNERİLER

Yukarıda önerdiğimiz tamamı enfeksiyonlarla mücadele-
ye yönelik 100-150 yataklı karantina hastanelerinin bilgi 
ve işletme birikimi ile özel tıbbi giysi ve donanıma sahip 
olması da önemlidir. 

Bu hastaneler olağan zamanlarda normal hastane hizme-
ti verebilirler, ihtiyaç halinde, hızlı bir şekilde iklimlendir-
me ve atık su tesisatında düzenlemeler yapılarak karanti-
na hastaneleri haline dönüştürülmesi mümkündür. 

Önerdiğimiz bu tip hastanelerin oluşturulması ve sayısı-
nın artırılması gerekmektedir. 

Sağlık Bakanlığı acilen ilgili uzmanlarla bir araya gelerek 
mevcut hastanelerin, karantina (enfeksiyonla mücadele 
merkezi) hastanelerine dönüştürülmesine yönelik proje-
lere başlamalıdır.

Şimdi ve gelecekte tekrar küresel  bulaşıcı hastalık olması 
durumunda  büyük şehirlerde her ilçeye, ve diğer şehirle-
re 200 yataklı izole hastaneler yapılmalıdır.  Bu hastaneler 
normal zamanlarda normal hastane işlevi görebilirler fa-
kat küresel ve ülkesel bir salgın durumunda izole ya da 
karantina hastane şekline dönüştürülebilecek şekilde dü-
şünülmelidir.

Diğer taraftan Corona Virüsünün hızlı yayıldığını dikkate 
alarak özellikle iklimlendirme tesisatıyla ilgili önlemlerin 
yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtmek isteriz. Has-
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taneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, 
büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli 
mahallerin iklimlendirme tesisatlarında uygun düzenle-
meler ve ayrıca bunların bakım ve periyodik muayeneleri 
tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.

Bu konuda hastaneler ve tüm sağlık merkezleri, ilgili ku-
rum ve kuruluşlardan destek alarak gerekli iyileştirmeleri 
yapmalı; Ayrıca hastanelerin bakım personeli ve ilgili ba-
kım firmalarının elemanları uygulama konusunda eğitil-
melidir. 

Yapı üretim sürecinde yer alan Mühendis ve kişilerin ye-
terli bilgi ve beceriye sahip olması, Odalarınca ve/ veya 
akredite kuruluşlarca belgelendirilmesi ve sicillerinin tu-
tulması gerekir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının İlgili meslek odaları, mes-
lek örgütleri ve STK’lar ile birlikte hastanelerin yapım kri-
terlerine uygun olarak proje, uygulama, işletme ve bakım 
konularında birlikte çalışması gerekmektedir.

TMMOB ve MMO  bu konularda ve hastanelerin, bütün te-
sislerin ve araçların hijyenik sistemleri için görev almaya 
ve teknik destek vermeye hazırdır.

AÇIKLAMALAR
(*1) Suş: Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, arala-
rında genetik farklılıklar bulunan gruplar,
(*2) Enfeksiyon: Zararlı mikroorganizmaların vücutta yayıl-
ma süreci,
(*3) Semptom: Belirti,
(*4) Mikroorganizma: Gözle görülemeyen canlı virüs, bak-
teri, mantar, vb.,
(*5) Dezenfeksiyon: Bir maddenin veya materyalin içerdi-
ği mikroorganizmalardan enfeksiyon oluşturabilecekleri 
uzaklaştırma işlemi,
(*6) İnvaziv: Girişimsel, Bir mikroorganizmanın bir konağa 
girme, orada gelişebilme ve konağın vücudunda yayıla-
rak üreme yeteneği, (Tıp’ta müdahale derinliği)
(*7) Partikül: 0,1-5 mm’ye kadar boyut aralığındaki katı 
veya sıvı cisimler, 
(*8) Septik: Mikrop içeren ortam,
(*9) Kontaminasyon: İstenmeyen zararlı maddelerin ve 
mikroorganizmaların herhangi bir yolla doğrudan ya da 
çapraz bulaşması, kirlilik,

Yeterlilik: Herhangi bir ekipmanın doğru çalıştığı ve iste-
nen sonuçları sağladığını teyit etmek için yapılan çalış-
malar,

Validasyon: Herhangi bir prosedür ekipman sistem ve 
faaliyetin beklenen sonuçları verdiğini belli prensiplere 
göre kanıtlama,

Temiz alan: Partiküller ve mikrobiyal açıdan belirli şekilde 
bulaşması kontrol altında tutulan içerisinde bulaştırıcıla-
rın oluşması birikmesi ve dışarıdan o alana girişleri azalta-
cak şekilde inşa edilen kullanılan alanlar,

Sterilizasyon: Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan 
tüm mikroorganizmaları temizleme işlemine,

Pozitif basınç: Çevre ortamlardan iç ortama hava kaçağını 
önlemek amacıyla iç ortam basıncının komşu hacimlere 
göre yüksek tutulması,                                                                                                                         

Negatif basınç: İç ortamdan çevre ortamlara hava kaçağı-
nı önlemek amacıyla iç ortam basıncının komşu hacimle-
re göre düşük   tutulması,                                                                                                            

Filitre: Katı partikül taneciklerini tutarak havayı temizle-
yen değişik malzemelerden yapılabilen elemanlara,

Hepa Filitre: Tutma verimi %99.95 veya daha yüksek  0,3 
mikrondan büyük partikülleri süzen bir filitre,

Partikül konsantrasyonu: Havada birim hacimde bulunan 
partikül sayısı,

Tek yönlü hava akımı: Bir temiz bölgenin sabit hızda yak-
laşık olarak paralel çizgiler halinde hareket eden kontrol-
lü hava hareketi. 
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PANORAMİK ASANSÖR KABİNİ SONLU 
ELEMANLAR MODELLEMESİ VE ANALİZİ*

Umut Şahin1, C. Erdem İmrak 2

1. GİRİŞ
Midway Terminal Binası - Abu Dabi Uluslararası Havali-
manı Projesi’nde cam kabininde kullanılan cam ünitelerin 
modellenmesi, Otis LLC tarafIndan tedarik edilen detay 
kabin çizimine göre oluşturulmuştur. Cam üniteler için 
gerekli tüm boyutlar, dökümanlardan ve Buga OTIS'ten 
gelen IGES ve STEP dosyalarından alındı. Sonlu elemanlar 
yöntemi, asansör uygulamalarındaki çeşitli yükleme tip-
leri için özel destek koşullarına sahip cam ünitelerin ta-
sarımı ve statik analizinde kullanılır. Bu projede farklı tip, 
kalınlık ve boyutta ısıl işlem görmüş lamine cam paneller 
kullanılmıştır.

1.1 Cam Üniteleri
İki cam tabaka ve bir ara katman polivinil bütiralden (PVB) 
oluşan bir lamine cam birimi,  çalışma yükleri aralığında 
çok karmaşık bir davranış sergiler. Kompleks davranış, ca-
mın ve PVB'nin esneklik modülündeki büyük farktan do-
layı camda büyük sapmalar meydana getirir.

Midway Terminal Binası - Abu Dabi 
Uluslararası Havalimanı Projesi’ndeki 
panoramik kabin için kullanılan cam 

ünitelerin modellenmesi ve sonlu elemanlar 
yöntemiyle analizi yapılmıştır. Asansör 

uygulamalarındaki çeşitli yükleme tipleri 
için özel destek koşullarına sahip farklı tip, 
kalınlık ve boyutta ısıl işlem görmüş lamine 

cam panellerin statik analizi yapılarak 
analitik sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Cam 
ünitelerini analiz etmek için ANSYS 14.5 

Yazılımı kullanılmıştır. Panoramik asansör 
kabininin her cam paneli için programından 

elde edilen Von Misses gerilme değerleri 
literatürde belirtilen emniyetli gerilme 

değerinden (66 MPa)  düşük gerilme sonuçları 
vermiştir  ve elde edien gerilmeler, analitik 

sonuçlara yakın değerler göstermiştir.

* 18-20 Ekim 2018 tarihinde Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir'de düzenlenen IX. Asansör Sempozyum'unda sunulan bildiri, dergimiz için yazarlarınca köşe yazısı  olarak yeniden 
düzenlenmiştir.

1 İTÜ, Makina Fakültesi, İstanbul- sahinumu@itu.edu.tr
2 İTÜ, Makina Fakültesi,  İstanbul- imrak@itu.edu.tr12
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1.2 Cam Teknik Parametreler ve Özellikleri
Kabinin yan panelleri ve tavanı için 20 mm kalınlığında 
temperlenmiş lamine cam seçilmiştir. Sonlu eleman ana-
lizinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 
2’de listelenen parametreler ve malzeme özellikleri kul-
lanılır. [1]

1.3 Cam Paneller
Panoramik kabin yapısında kullanılan cam paneller aşağı-
daki gibi gösterilmiştir. (bkz. Şekil 2):

2. YÜK VE KUVVETLER
Cam panellere etki eden yükler ve kuvvetlerden bazıları 
aşağıda listelenmiş ve sıralanmıştır. Her cam panel, emni-
yet tertibatı ve / veya normal kullanım şartları dahilinde 
kendi ağırlığını ve yükünü taşır. Bu yükler ve kuvvetler 
Buga OTIS belgelerinden alınmıştır. [2]

2.1 Kılavuz Raylardan Aktarılan Yükler
EN 81-1-A3 Standardına göre kılavuz raylara etkiyen kuv-
vetleri belirlemek belirlemek için Şekil 3’deki kuvvet ve 
yönler kullanılmıştır. [3]

2.2 Destek Noktası
Destek noktası (sabitleme noktası olarak da adlandırılır), 
cam sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bağlantı türü-
dür. İç yük, civatalardan cam panele temas yoluyla aktarı-
lır. Sıkıştırma kuvveti, cam delik yüzeyine etki eder ve bu 
da gerilmelere neden olur.

 
Şekil 1. Laminer Cam

Tablo 1. Cam Özellikleri

Cam

Kritik gerilim σ 66 MPa

Güvenlik faktörü f 2.4

Elastik modülü E 68900 MPa

Kayma modülü G 28000 MPa

Poisson oranı ν 0.22

Tablo 2. PVB Özellikleri

Interlayer PVB

Elastiklik modülü E 5.2 MPa

Kayma modülü G 0.69 MPa 

Poisson’s oranı ν 0.43

 
Arka Cam-Sol

(Net gözükmüyor)

Alt Cam-Sol
(Net gözükmüyor)

Alt Cam-Sağ

Ön Yan Cam-Sağ

Yan Cam-Sağ_1
Yan Cam-Sol_1

Arka Yan Cam-Sağ
(Net gözükmüyor)

Tavanın İkinci Parçası

Yan Cam-Sağ_2

Yan Cam-Sol_2

Ön Yan Cam-Sol

Tavanın Birinci Parçası

Şekil 2. Asansör Kabini

Alt Cam Solu

Panel ağırlığı : 40.04 kg

Bu cam panel 8 adet spiderla sabitlenmiştir.

Yan Cam Sağ_1

Panel yükü : 217,123kg

Tavan yükü : 59,06 kg

Bakım yükü : 100 kg

Bu cam panel 10 adet spiderla sabitlenmiştir.

Ön Cam Solu

Panel ağırlığı : 97,66 kg

Tavan ağırlığı : 59,06 kg

Bu cam panel 6 adet spiderla sabitlenmiştir.

Tavanın İlk Parçası

Panel ağırlığı : 178,81 kg

Bakım yükü : 100 kg

Bu cam panel 5 adet spiderla sabitlenmiştir
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3. CAM İÇİN SONLU ELEMAN YÖNTEMİ KULLANIMI
Cam ünitelerini analiz etmek için ANSYS kullanılmış olup 
sonlu eleman modellemesi yapılarak çözümlenmiştir. 
Cam malzemenin analizini yapmak için elastiklik modü-
lü E, Poisson’oranı v gibi malzemenin özelliklerinin giril-
mesi gerekmektedir. Bu çalışmada temperlenmiş lamine 
cam özellikleri dikkate alınmıştır. Cam birimlere etki eden 
kuvvetlerin hesaplanmasından sonra, cam birimlerinin 
sonlu eleman gerilme analizi gerçekleştirilmiş ve yorum-

lanmıştır. SolidWorks'te modellenen cam panellerin son-
lu eleman ağı ANYSY'te oluşturulmuş ve sonuçları elde 
edilmiştir.

4. SONUÇ
Cam panellerin gerilim dağılımını ve sehim değerlerini 
analiz etmek için ANSYS yazılımı sonlu elemanlar analiz 
aracı olarak seçilmiştir. ANSYS programında sınır koşulları 
ve yüklerin verildiği sonlu eleman modelinin analizi ile, 
ANSYS'deki cam paneller üzerindeki gerilme değerleri 
elde edilmiş ve Tablo 4’teki haline getirilmiştir.

ANSYS yazılımından elde edilen her cam panelin gerilme 
değerleri, literatürde belirtilen kabul edilebilir gerilme 
değeri olan 66 MPa’dan daha düşük gerilme değerleri 
vermiştir ve bu değerler analitik hesaplanan değerlere 
kabul edilebilir sapmalarla birlikte yakın sonuçlar göster-
miştir. Bu sonuçlardan bazıları aşağıdaki şekillerde göste-
rilmiştir.(Şekil 4,5,6,7)

Asansör Kabin Ağırlığı P = 5100 kg

Anma Yükü Q = 4000 kg

Durum 1

Güvenli cihaz çalışması Fx = 3048,89 N

Fy = 0 N

Fk = 89180 N

Normal Kullanım – İşletme Fx = 1.829,33 N

Fy = 0 N

Normal Kullanım - Yükleme & Boşaltma Fx = 5181,11 N

Fy = 4442,67 N

Durum 2

Güvenli cihaz çalışması Fx = 0 N

Fy = 5226,67 N

Fk = 89180 N

Normal Kullanma – çalışma Fx = 0 N

Fy = 3136 N

Kılavuz raylar arasındaki mesafe l = 2000 mm

Asansör kılavuz pabuçları arasındaki mesafe h = 4500 mm

Kaldırma hızı v = 2.5 m/s

Tablo 3. Kabin ve Kılavuz Ray Özellikleri

 

Şekil 3. Kılavuz Raylara Etkiyen Kuvvetler

Tablo 4. Ansys Analiz Sonuçları

Cam Paneller
Von Misses 
Gerilmeleri 

(MPa)

Alt Cam-Solu 2,05

Alt Cam-Sağı 2,05

Ön Cam-Solu 49,35

Arka cam-solu 49,35

Ön Cam-Sağı 49,35

Arka Cam-Sağı 49,35

Tavan İlk Parçası (yük ortadan etkiyor) 48,88

Tavan İlk Parçası (yük kenardan etkiyor) 43,47

Tavan Birinci Bölümü (kenarın ortasından etkiyen yükler) 61,22

Yan Cam-Solu_1 32,26

Yan Cam-Sol_2 15,97

Yan Cam-Sağ_1 32,26

Yan Cam-Sağ_2 15,97
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Şekil 4. Alt Cam-Sol (zati ağırlık)                                          

 
 

 
 

Şekil 5. Alt Cam-Sol (aktif yük)

 
 

 
 

Şekil 6. Tavan İlk Parçası (kenarın ortasında etkiyen yükler)

Şekil 7.               Tavan ilk Parçası (gerilmenin yüksek olduğu alanlar)
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METALİK MALZEMELERDE HASAR 
OLUŞUMU*

Kerim Işık 1

1. GİRİŞ
Metal şekillendirme işlemlerinde, malzemenin yük taşıma 
kapasitesindeki azalma ve akabinde malzeme kırıklarının 
meydana gelme nedenleri, malzeme içerisindeki boşluk 
oluşumları ve bunların birbirleri ile etkileşimleri ile ilgili-
dir. Bir malzemenin mikro yapısı, başlangıç durumunda 
birden fazla faz, yabancı madde veya bazı öncü boşluklar 
içerebilir. Malzemenin şekillendirilmesi sırasında bu mik-
ro yapı elemanlarının içindeki ya da çevrelerindeki boş-
luk miktarını etkileyen mikro mekanik olaylar meydana 
gelir. Bunlar yeni boşlukların meydana gelmesi, var olan 
boşlukların genişlemesi ve son olarak boşlukların birbir-
leri ile birleşmesi şeklinde sınıflandırılabilir. Sonunda iş 
parçasında bir kırılma ile sonuçlanır. Bu mikro hasarların 
varlığı, şekillendirme sırasında nihai kırılmaya kadar olan 
malzeme davranışını etkiler. Yükleme tipine ve malzeme 
şekillendirme davranışına bağlı olarak iki tip kırılma göz-
lenebilir. Bunlar çekme kırılması (açılma) ve kesme kırıl-
masıdır. Kırılma bölgesinde ya baskın olarak bunlardan 

* Kerim Işık’ın “Modelling and characterization of damage and fracture in sheet-bulk metal forming” isimli doktora tezinin “literatür araştırmaları” kısmından derlenmiş ve Türkçe’ye çevril-
miştir.

1 Simülasyon Uzmanı (SEM), BMW, Almanya - kerim.isik@iul.tu-dortmund.de

biri ya da bu kırılma tiplerinin karışımı gözlemlenir. Kes-
me kırılması, kırığın ilerleme düzlemi ile referans alınan 
malzeme düzlemi (örneğin sac levhanın yüzeyi) arasında-
ki bağlantıya göre ayrıca iki gruba ayrılabilir. Bunlar düz-
lem içi ve düzlem dışı kesme kırıklarıdır. Bu kırılma tipleri, 
kırılma mekaniğindeki mod I (çekme modunda kırılma), 
mod II (düzlem içi kesme modunda kırılma) ve mod III 
(düzlem dışı kesme, makaslama modunda kırılma) kırıl-
ma tiplerine karşılık gelir.

2. METAL ŞEKİLLENDİRMEDE HASAR ÇEŞİTLERİ 
Şekillenebilirlik genel olarak, iş parçasında istenen şekil-
lendirmeye herhangi bir kesinti olmadan ulaşmanın bir 
ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Nihai hasar, malzeme 
bütünlüğünün bir makro kırılma şeklinde ayrılması olarak 
tanımlansa da, plastik kararsızlık nedeniyle oluşan boyun 
verme, yüzey pürüzlülüğü (dalgalanmalar) veya mikro 
çatlaklar gibi işleme bağlı öncül veya ara hasar tipleri de 
ortaya çıkabilir. Şekillendirme işleminin ve hedeflenen 
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nihai ürünün özellikleri, uygulanan şekillendirme operas-
yonu için kritik hasar tipini tanımlar. Şekil 1, sac ve kütle 
metal şekillendirme işlemleri için tipik hasar tiplerini ve 
örneklerini göstermektedir. Sac metal şekillendirmede, 
gerinimin bölgesel aşırı artması (plastik kararsızlık) (Şekil 
1a), parçanın bu kısımlarında bölgesel incelme ve buna 
bağlı olarak yük taşıma kapasitesinin azalması ile sonuç-
lanır. Malzeme sürekliliğinde bozulma (kırılma) (Şekil 1b), 
bu tür bir bölgesel gerinimin artmasının akabinde ya da 
doğrudan gözlemlenebilir. Nihayetinde yük taşıma ka-
pasitesinin kaybolmasına neden olur. Kütle (yığın) şekil-
lendirme işlemlerinde, gerinimin kritik şekilde bölgesel 
artması nadiren gözlenebilir. Kütle şekillendirme işlem-
leri için başlıca hasar tipleri, yüzeyden başlayan (örneğin 
dövme (şişirme) işlemi yüzey kırıkları, Şekil 1c) ve iç kısım-
da oluşan kırıklardır (örneğin sıkma (ekstrüzyon) işlemin-
de Chevron kırıkları, Şekil 1d).

3. KIRILMA ÖNCESİ PLASTİK KARARSIZLIK (GERİNİMİN 
BÖLGESEL AŞIRI ARTMASI)
Genel olarak, sac ve kütle metal şekillendirmede gözle-
nen hasar tipleri benzerdir. Bununla birlikte, bu hasar tip-
lerinin oluşumu ve gözlenme sıklıkları, her şekillendirme 
işlemi için farklılık göstermektedir. Plastik şekillendirme 
sırasındaki malzeme davranışı üzerine yapılan deneysel 
araştırmalar, plastik şekillendirmeye bağlı pekleşme ile 
malzeme bozulmalarından kaynaklanan yumuşama ve 
malzeme içindeki hasarlar arasında bir rekabet olduğunu 
göstermektedir. Malzemenin pekleşme etkisi yumuşama-
ya kıyasla daha baskın olduğu sürece, plastik kararsızlık 
(boyun verme) başlayamaz. Kütle şekillendirme işlemleri 
arasında, boyun verme işlemi yalnızca çekme sırasında 
gözlenebilir [2]. Geleneksel sac şekillendirme işlemlerin-

de boyun verme, kütle şekillendirme işlemlerinden daha 
kritiktir. Sac şekillendirme işlemleri sırasında plastik ka-
rarsızlığın (boyun verme) başlangıcını tahmin etmek için 
analitik veya deneysel olarak elde edilen şekillendirme 
sınır eğrileri kullanılır.

3.1 Şekillendirme Sınır Eğrilerinin Deneysel Olarak Elde 
Edilmesi
Boyun verme noktasını sınır kabul eden şekillendirme sı-
nır eğrileri, gerinimin bölgesel aşırı arttığı şekillendirme 
noktalarının (plastik kararsızlık) tanımlanmasına dayanır. 
Özellikle sac levhalarda bu eğriler, eksenleri düzlem içi 
gerinimlerinden oluşan koordinat düzlemlerinde çizilir.

Bu konuda Keeler'in öncü çalışması (1961), sac düzlemin-
deki her iki ana asal gerinme artışının (dε1 ve dε2) pozi-
tif olduğu (de2 /de1>0 ) şekillendirme işlemleri için sınır 
eğrisini tanıtmıştır. Goodwin (1968), gerinim artışlarının 
farklı işaretlere sahip olduğu durumlar (de2 /de1<0) için 
deneysel gözlemleri ekleyerek şekillendirme sınır eğrisini 
tamamladı. Günümüzde sık kullanılan deneysel yöntem, 
Nakajima ve diğerleri (1968)’in çalışmalarından kaynak-
lanmaktadır. Bu çalışmada, derin kap çekme işlemi yarım 
küre şeklinde bir zımba, süzdürme çubukları ve sac me-
tal tutucu ile gerçekleştirilir. Farklı gerinme koşulları elde 
etmek amacıyla farklı başlangıç sac geometrileri kullanıl-
mıştır. Bu sac levhalar dikdörtgendir ve farklı genişliklere 
sahiptir. Hasek (1978) benzer deney ekipmanını farklı sac 
levha geometrileri ile kullanmıştır. Bu levhalar dairesel 
kesilmiş levhadan yine farklı yarıçaplara sahip dairesel 
parçaların çıkartılması ile oluşur (Şekil  2). Şekillendirme 
sınır eğrilerinin bulunması için tanımlanan ISO standardı 
(ISO 12004-2), Hasek testlerine benzer örnek geometrile-
rinin kullanılmasını önerir.

Öncü çalışmalar, örnek parça üzerindeki gerinim da-
ğılımını bulmak amacıyla parça üzerine eşit aralıklarla 

 

 
Şekil 1. Sac Ve Kütle Metal Şekillendirme İşlemlerinde Görülen Tipik 
Hasarlar a) gerinimin Bölgesel Aşırı Artması (plastik kararsızlık), b) 
Kırık, c) Yüzey Kırığı [1]

 

 
Şekil 2. Şekillendirme Sınır Eğrilerinin Bulunmasında Kullanılan, 
Deney Sonrası Parçalar [3]
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işaretlenen dairesel noktacıkları kullanır. Bu noktacıkla-
rın eksenlerindeki değişimler, parçanın o bölgesindeki 
gerinimin bulunmasını sağlar. Günümüzde kullanılan 
optik ölçüm sistemleri, deney sırasında parça üzerinde-
ki gerilimin doğrudan ölçülmesini sağlar. Her iki ölçüm 
yöntemimde de, bölgesel gerinim artışının (plastik ka-
rarsızlık) başlangıç değerinin ölçülmesi, bu gerinim artış 
bölgesinin birkaç mikrometre kalınlığındaki çok ince bir 
şerit halinde gerçekleşmesinden dolayı zordur. Bu amaç-
la, ISO 12004-2'de, şekillendirme bölgesi etrafındaki son 
gerinme dağılımı dikkate alınır. Nihai kırık bölgesi etra-
fında ölçülen gerinimler, en yüksek gerinim değeri kırık 
etrafında olacak şekilde bir çan eğrisi oluşturur (Şekil 3a). 
Kırılma bölgesindeki gerinmenin, boyun verme (plastik 
kararsızlık) başlangıcı için bir eşik olduğu varsayıldığında, 
sınırlayıcı gerinme değeri, elde edilen gerinim eğrisinin 
maksimum noktası (Şekil 3a'da bir üçgenle işaretlenmiş) 
olarak hesaplanır.

Volk ve Hora (2011), şekillendirme sınır eğrisinin tanım-
lanması için zamana bağlı bir belirleme yöntemi geliştir-
miştir. Bu yöntemde optik ölçüm sistemleri ile parçadaki 
gerinim dağılımı deney esnasında ölçülür. Gerinimin böl-
gesel aşırı arttığı kısımdaki en kritik noktaların incelme 
oranları incelenir. İncelme oranı plastik kararsızlığa kadar 
olağan bir şekillendirme aşaması gösterir. Plastik kararsız-
lık başladığında, incelme hızında ani bir artış olur (Şekil 
3b). Bu eğrinin ön ve son bölümlerinden gecen doğru-
ların kesiştiği nokta, boyun vermenin başlangıcı olarak 
kabul edilir (Şekil 3b'de üçgenle işaretlenmiştir).

Kırılma nedeniyle oluşabilecek hasarlar, malzeme özel-
liklerine ve yükleme koşullarına bağlı olarak yukarıda 
belirtilen plastik kararsızlığı takip edebilir. Yüklemenin 
zamansal ve etki özelliklerine bağlı olarak, üç çeşit kırık 
tipi hasar gözlenebilir. Bunlar, aşırı yük, metal yorgunlu-
ğu ve sürünme nedeniyle meydana gelen hasarlardır. Bu 
hasar tiplerinde sünek malzemeler için kırılmaya neden 
olan mikro olaylar, malzeme içerisindeki mikro boşluk ve 
kırıkların birbirleriyle etkileşimleridir. Bölgesel gerinim 
kararsızlığı (boyun verme) ve boşluk olayları aynı anda ya 
da birbirini takip edecek şekilde gerçekleşen olaylardır. 
Genel olarak bölgesel gerinim artmasından sonra baskın 
bir boşluk hacim artışı meydana gelir.

3.2 Malzeme İçi (Mikro) Boşluk Olayları 
Metalik alaşımın içeriğine ve yarı mamul parçanın üretim 
işlemine bağlı olarak, malzeme, şekillendirme işleminden 
önce, öncül boşluklar ve yabancı parçacıklar içerebilir. 
Şekillendirme sırasında, malzeme tane sınırlarında veya 
yabancı parçacıkların çevresinde, yeni boşluklar meyda-
na gelir (boşluk çekirdeklenmesi). Plastik şekillendirme 
boşlukların büyümesine neden olur. Maire ve diğerleri 
(2008), deneysel olarak bu boşluk mekanizmalarının (çe-
kirdeklenme ve büyüme) sadece aşamalı olarak değil, 
aynı zamanda da gerçekleşebileceğini göstermiştir.

Yüklemenin tipine göre (çekme, basma, kesme veya bun-
ların kombinasyonu), boşluk biçiminde bozulma ve / veya 
boşlukların birleşmesi gözlemlenir. Sonunda, bir mikro 
kırık oluşur. Hızlandırılmış boşluk birleşmesi ve kırık iler-
lemesi, malzemede bir makro kırıkla sonuçlanır. Şekil 4, 

 

 
Şekil 3. Plastik Kararsızlık (boyun verme) Başlangıcını Tanımlayan Kritik Gerinim Değeri Bulma Yöntemleri: 
a) ISO Standardı Yöntemi, b) Zamana Bağlı Yöntem, (Volk ve Hora, 2011)’den Uyarlanmıştır. Üçgen ile 
İşaretlenmiş Noktalar, Boyun Vermenin Başladığı Noktalardır.
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yüksek bir oranda gerçekleşir. 50'li yılların sonunda baş-
layan, “boşluk çekirdeklenmesi ve büyümesi” olgularının 
keşfedilmesine odaklanan çalışmaları, 70'li yılların sonun-
da boşluk büyüme hızının tespiti ve bunları etkileyen et-
menlerin araştırılması izlemiştir. Hancock ve Mackenzie 
(1976), çok eksenli gerilme durumunun boşluk büyümesi 
üzerindeki etkisini, çentikli örneklerin çekme testlerini 
kullanılarak göstermiştir.

Boşluğun ilk şekline, gerilme durumuna ve malzemenin 
mikro yapısına bağlı olarak boşluğun büyümesi, üç bo-
yutsal olarak eşyönsüz (anizotropik) olabilir. Öncül araş-
tırmalarda, gerilim durumunu ayırt etmek için gerilimin 
üç eksenli olma oranı (üç eksenlilik) kullanılmıştır. Üç ek-
senlilik oranı, ortalama gerilimin eşdeğer gerilime oranı 
şeklinde tanımlanır. Negatif ve düşük üç eksenlilik du-
rumlarında, kayma gerilim bileşeninin varlığı, boşluğun 
sekil bozulması ile sonuçlanmaktadır. Boşluk-parçacık 
etkileşimi, boşluğun büyüme yönünü de tanımlar. Par-
çacık tarafından boşluk kilitlenmesi, boşluk ile parçacık 
arasındaki temasın boşluk davranışı üzerindeki homojen 
olmayan etkileri olarak tanımlanmaktadır. 
 

3.5 Boşluk Birleşmesi
Garrison ve Moody (1987), boşluk mekanizmaları hakkın-
da erken bir incelemeleri vardır. Bu derlemede, esas ola-
rak iki boşluk birleştirici mekanizma sunulmuştur:

1. Boşluk teması: bitişik boşluklar arasında malzemenin 
incelerek kopması,

atom ölçeğindeki boşluk çekirdeklenmesinden başlaya-
rak, son makro-kırığa kadar olan olayların tipik ölçeklerini 
göstermektedir. Bu ölçek bandında, plastik kararsız bölge 
için tipik bir genişlik olarak düşünülebilen bir kayma ban-
dının karakteristik uzunluğu, bir mikro kırığın karakteris-
tik uzunluğu etrafına yerleştirilir (0.1 mm civarında). Yük 
taşıma kapasitesi gibi iş parçası gereksinimlerine bağlı 
olarak, kritik miktarda boşluk ve mikro kırık, sınırlayıcı bir 
değer olarak tanımlanabilir. 

3.3 Boşluk Çekirdeklenmesi (Yeni Boşlukların Ortaya 
Çıkması)
Yeni bir mikro boşluğun açığa çıkması (çekirdeklenme), 
tane sınırları ve ikinci faz parçacıkları gibi bölgesel bir 
gerilim arttırıcı tarafından tetiklenir. Mikro yapılarında 
birden fazla faza sahip metalik alaşımlar için, farklı özel-
liklere sahip farklı fazların (özellikle farklı süneklik) varlığı, 
mikro mekanik olayları doğrudan etkiler. Çok fazlı çelikler 
de dahil olmak üzere, yeni boşlukların metalik malzeme-
lerde çekirdeklenmesi, yabancı madde ya da ikincil faz 
parçacıkları çevresinde, tane sınırlarında, kayma bantla-
rının kesişim noktalarında gözlemlenebilir. 

3.4 Boşluk Büyümesi ve Şeklinin Bozulumu 
Malzeme içeresinde bir mikro boşluk oluştuktan sonra, 
bu nokta gerilimi bölgesel olarak artıran bir etmen haline 
gelir. Bu gerilim konsantrasyonundan dolayı boşluk bü-
yümesi, malzemenin şekil değiştirmesine nispeten daha 

 

 Şekil 4. Kırılmaya Kadar Uzanan, Hasar Başlama ve İlerleme 
Aşamaları, (Tekkaya, 2016)’dan uyarlanmıştır. 

 

 Şekil 5. Çekme Testinden Sonra Parçada Gözlemlenen Boşluklar. 
Boşluk Çekirdeklenmesi (i), Boşluk Büyümesi (i ve ii), Boşluk 
Birleşmesi (iii) Olaylarının Görüldüğü Bölgeler (Tasan ve diğerleri 
2009)’dan uyarlanmıştır
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2. Boşluk kesmesi: boşluklar arasında bölgesel kesme.

Bir boşluğun hacmindeki belirli bir artıştan sonra, komşu 
boşluklar arasındaki etkileşim belirleyici hale gelir. Boşluk 
çekirdeklenmesi ve büyümesinde olduğu gibi, malzeme-
nin, boşluk morfolojisinin ve yükleme şartlarının özellik-
leri, oluşabilecek boşluk birleşmesinin türünü tanımlar. 
Boşluk teması sırasında (Şekil 6a), boşluklar arası malze-
me incelerek kopar ve iki boşluk birleşir (Cottrell, 1959). 
Benzerga ve diğerleri (1999) bu boşluklar arası boyun 
verme işlemini deneysel olarak göstermiştir. En sık gözle-
nen ikinci boşluk birleşme tipi de, Rogers (1960) tarafın-
dan sunulan boşluk kesmesidir (Şekil 6b). Bu olayda, bir 
kesme bandı, komşu birincil boşlukları birbirine bağlayan 
nispeten küçük ikincil boşlukların hızlı çekirdeklenmesini 
ve büyümesini tetikler (Cox ve Low, 1974). Boşluklar ara-
sındaki çizgiler şeklindeki ince bağlantı dalları kırık ben-
zeri bir yapı gibi görünse de, Cox ve Low (1974) AISI 4340 
çeliğinde bu bağlantı hattında küçük boşlukların meyda-
na geldiğini göstermiştir.

3.6 Malzeme İçindeki Mikro Boşlukların Nicelendirilmesi 
ve Ölçülmesi 
Boşluk olayları (çekirdeklenme, büyüme ve boşlukların 
birleşmesi), atom ölçeğinden makroskobik ölçeğe kadar 
meydana gelen çok ölçekli olgulardır (Şekil 4). Bu neden-
le, nicelendirme ve ölçme de çok ölçekli bir yöntem ve 
değerlendirme gerektirmektedir. Boşluk hacminin bu-
lunduğu malzeme bölgesine oranı olarak tanımlanan, bi-
riken hasar seviyesi (fv), hasar görmüş hacmin (VD) toplam 
incelenen hacme (VT) oranı olarak belirlenebilir. Benzer 
şekilde, iki boyutlu inceleme için, hasarlı alanın (AD),  top-
lam değerlendirme alanına (AT) oranı düşünülebilir.

D = AD / AT

fv = VD / VT

Hasar görmüş hacim, malzemedeki boşlukların ve mikro 
kırıkların hacmi olarak kabul edilir. Hasar görmüş hacmin 
ölçülmesi için doğrudan ve dolaylı ölçme yöntemleri baş-
lıkları altında iki grup ölçme yöntemleri bulunur.  

3.7 Doğrudan Ölçme Yöntemleri
Doğrudan yöntemler, boşluk hacmini ya da alanını doğ-
rudan değerlendirmek için gereken ölçüm tekniklerini 
içerir. Ölçüm, test sırasında (in-situ) veya testten sonra 
gerçekleştirilebilir. Test sonrası inceleme, hasar alanın, 
araştırılan alandan alınan görüntüler kullanılarak ölçül-
düğü çalışmadır. Görüntü işleme için optik mikroskopu 
(örneğin (Chae ve Koss, 2004)) veya taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) (örneğin (Tasan ve diğerleri, 2012)) 
kullanılır). SEM, yüksek mekansal çözünürlüğü nedeniyle 
bu analizler için sıklıkla tercih edilmektedir. Test sonrası 
inceleme, testin ulaştığı belirli bir deformasyon seviyesi 
için bir boşluk bilgisi sağlar. SEM kapsamındaki yerin-
de test (in-situ), temel olarak hasar davranışını niteliksel 
olarak anlamayı da amaçlamaktadır. Test anında ölçüm 
sırasında, boşluğun gözlemlenmesi, numunenin görü-
nür yüzeyi ile sınırlıdır. İncelenen malzeme için ana hasar 
mekanizmaları tanımlanabilir (örneğin, alüminyum alaşı-
mındaki hasar ilerlemesinin yerinde SEM gözlemlenmesi 
(Mishnaevsky Jr. ve diğerler, 1999).

SEM için numune hazırlığı, mikron altı ölçekte ölçümle-
rin hassasiyetinden dolayı önemli bir konudur. Numu-
ne yüzeyi altındaki araştırmalar için, ilgilenilen bölgeyi 
ortaya çıkartılmalıdır. Shi ve Barnby (1984), numuneyi 
SEM araştırmalarına hazırlamak için malzeme kaldırma 
tekniklerini karşılaştırmıştır. Bu çalışmada, mekanik par-
latma, iyon ışını parlatma ve gevrek kırılma yöntemleri 
karşılaştırılmış ve gevrek kırılma usulü, boşlukların şek-
lini ve boyutunu ortaya çıkarmak için oldukça doğru ve 
özellikle pratik bir yöntem olduğu belirtilerek sonuçlan-
dırılmıştır. İyon ışını parlatma yöntemi, malzemenin ince 
tabakalarının iyon inceltme yöntemi ile uzaklaştırılma-
sıdır (Lehtinen ve Melander, 1980). Bu tekniğin ana sı-
nırlaması, numuneyi hazırlamak için gereken zaman ve 
çabadır (Shi ve Barnby, 1984). Gevrek kırılma yöntemi, 
araştırma bölgesine ulaşmak için numunenin sünek-
gevrek geçiş sıcaklığı altında kontrollü bir kırılmasıdır 
(Shi ve Barnby, 1984). Numune, sünek-kırılgan geçiş sı-
caklığının altındaki değerlere ulaşmak için sıvı azot kul-

 

 Şekil 6. İki Farklı Boşluk Birleşme Şekli: a) Boşluk Teması, b) Boşluk 
Kesme, (Horstemeyer, 2012)’den uyarlanmıştır. 
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lanılarak kriyojenik sıcaklığa soğutulur. Kırılma çizgisi, 
kırık yolunu kontrol etmek için sığ bir çentik vasıtasıyla 
önceden tanımlanmıştır. Numuneyi parçalamak için hızlı 
bir yükleme (presle veya Charpy-darbeli test çekici ile) 
uygulanır. Amaç, açılan “kırılma” yüzeyinde oluşabilecek 
ek plastik deformasyonu ve boşluk değişimini önlemek-
tir (Tasan ve diğerleri, 2009).

Yakın zamanlarda, X-ışını bilgisayarlı tomografi (BT) yön-
temlerinin kullanılmaya başlaması, şekillendirme sıra-
sında malzeme boşluklarının hacim ve şekil değişiklik-
lerinin yerinde gözlemlenmesini sağladı. Bu yöntemin 
temel avantajı, test boyunca belirli bir boşluk için boşluk 
olaylarını gözlemlenmeye ve ayırt etmeye olanak sağ-
lamasıdır. Weck ve diğerleri (2008), saf bakır ve Glidcop 
(bakır esaslı metal matris kompozit) numunelerinin içine 
yapay olarak yerleştirilmiş boşlukların büyümesini ve bir-
leşmesini incelemiştir. X-ışını BT'nin ana sınırlaması, göz-
lemlenebilecek boşluğun minimum hacmini tanımlayan, 
tomografinin çözünürlüğüdür. Bu konuda ilk örnekler, 
10 μm civarında çözünürlüklerde ölçüm yapabiliyordu. 
Günümüzde ise yaklaşık 0.01 μm çözünürlüğe kadar ula-
şan nanotomografi, yeni boşlukların çekirdeklenmesini 
yakalama olanağını sağlıyor (Maire ve Withers, 2014).

Diğer bir ölçüm yöntemi, boşlukların artışının, numune-
nin hacminde artışa yol açtığına ve dolayısıyla yoğunluğu 
azalttığına dayanır. Yoğunluktaki oransal değişim, numu-
neden alınan küçük küplerin yoğunlukları karşılaştırılarak 
belirlenebilir (Pardoen ve diğerleri, 1998). Hacimdeki de-
ğişiklikler çok az seviyelerde olması nedeniyle, bu yönte-
min ana zorluğu numunenin hacim ve kütlesinin hassas 
ve doğru ölçümüdür (Tasan ve diğerleri, 2012).

3.8 Dolaylı Ölçüm Yöntemleri
Dolaylı yöntemler, hasarı doğrudan değil de, oluşan ha-
sarın mekanik özellikler üzerindeki etkisini ölçme yoluyla 
belirlenmesi tekniklerini içerir (Lemaitre ve Dufailly, 1987). 
Lemaitre (1986), hasardaki artışın, malzemenin elastik 
modülünü arttırdığını ve gerinim pekleşmesine bağlı ola-
rak sertliğini düşürdüğünü göstermiştir (hasar nedeniyle 
yumuşama). Bu nedenle, bu özelliklerde meydana gelen 
değişimin ölçümü için kullanılabilecek ölçüm teknikleri, 
oluşan hasarı belirlemek için de kullanılabilir. Bunun gibi 
hasar ölçümünde kullanılan tekniklerin bazıları:

1. Elastik modülün yükleme ve yük boşaltma durumla-
rında ölçülmesi, örnek: Celentano ve Chaboche (2007)

2. Mikro sertlik testi, örnek: Louws (2008)

3. Akustik/ultrasonik dalga yayılımının ölçülmesi, örnek: 
Gerstein ve diğerleri (2016)

Mekanik özelliklerin yanı sıra, malzemenin elektriksel 
özellikleri de hasarın artması ile değişir. Elektrik direncin-
deki değişiklik, hasar başlangıcı gibi nitel hasar davranı-
şının tespiti için kullanılabilir (Brinnel ve diğerleri, 2014). 
Wilson (1983) çentikli numunedeki kirik ilerlemesini de-
ğerlendirmek için elektrik potansiyel düşüşündeki deği-
şikliği ölçmüştür.

Lemaitre ve Dufailly (1987) ve daha yakın zamanda Lo-
uws (2008) ve Tasan ve diğerleri (2012) doğrudan ve 
dolaylı ölçüm tekniklerini karşılaştırmış ve uygulamaları 
değerlendirmek amacıyla kalite çizelgeleri önermişler-
dir. Bu çalışmalardan, SEM tabanlı alan / hacim ölçümleri 
(doğrudan) ve sertlik ölçümü (dolaylı) tekniklerinin, diğer 
tekniklere kıyasla “nispeten” daha iyi yaklaşımlar olduğu, 
ancak üstünlüklerinin yanında bazı pratik zorluklara ve 
olası belirsizliklere sahip oldukları sonucuna varılabilir.

4. MALZEME İÇİ BOŞLUKTAN KAYNAKLANAN HASAR-
DAN KIRIĞA GEÇİŞ
Makroskopik olarak "kırıksız" malzeme halihazırda mikro 
boşlukları ve mikro kırıkları içerebilir. Boşluk mekanizma-
ları, mikro kırıkların yayılması ile birlikte görünür (makro) 
kırıklara yol açmaktadır. Kırık ilerlemesi metal yorgun-
luğu sırasında daha yavaş ilerlediği için, kırık boyutu ve 
ilerlemesi ile ilgili terimler esasen yorulma incelemeleri 
altında incelenmiştir. De-Guang ve diğerleri (1998) metal 
yorgunluğu sırasındaki hasar oluşumunu ve ilerlemesini 
beş aşamaya böler: (1) erken deformasyon ve hasar, (2) 

 

 Şekil 7. X-ışını Bilgisayarlı Tomografi Sonuçları: a) İncelenen 
Numunede Bulunan Boşluklar, b) Başlangıç Noktasında Belirlenen 
Boşlukların Deney Süresince Ölçülen Sekil Değiştirmeleri, (Landron 
ve diğerleri, 2011)’den uyarlanmıştır
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mikro kırık çekirdeklenmesi, (3) kısa kırık ilerlemesi, (4) 
makro kırık yayılması, (5) nihai kritik kırık. Bu terimler, 
daha kısa zaman aralıklarına sahip ani kırıklar için benzer 
şekilde uygulanabilir. Yorulma analizi sırasında, küçük kı-
rıkların büyüklüğü, Ritchie ve Lankford (1986) tarafından 
ilgili mekanizmalarına göre tanımlanmaktadır: mikroya-
pisal küçük kırıklar, tane büyüklüğündedir; fiziksel olarak 
küçük kırıklar, 1 mm civarındadır; mekanik olarak küçük 
kırıklar plastik bölge boyutlarındadır (birkaç milimetre). 
Cui (2002) bu uzunluk ölçeklerini ölçme sistemlerindeki 
gelişmeler çerçevesinde güncellemiştir: mevcut teknoloji 
ile tespit edilebilen en küçük kirik uzunluğu 0.1 μm civa-
rındadır; fiziksel olarak küçük kırıklar 10 μm civarındadır, 
uzun kırıklar için en küçük değer 1 mm civarındadır. Kırık-
ların uzunlukları hakkındaki bu sınıflamalar sadece mak-
ro örneklerde kırık ilerlemesini karşılaştırmak içindir.

Kırılma yüzeyi, kırık oluşumu ve ilerlemesi hakkında 
ipuçları içerir. Fraktografi, hasarın nedenini ve gelişimini 
tanımlamak için malzemelerin kırılma yüzeylerini ince-
leyen bilim disiplinidir. 1540'da Vannoccio Biringuccio 
tarafından yayınlanan “De La Pirotechnia” ve 1722'de de 
Réaumur'un çalışmaları fraktografide öncü eserlerdir 
(Parrington, 2001). Modern dünyada, Zapffe ve Moore 
(1943), ilk mikro-fraktografik analiz olarak sayılan çalış-
malarında, optik mikroskopu altında (yüksek büyütme-
lerde: x 1000) kırılma yüzeyini araştırdılar.

Gevrek ve sünek malzemeler, belirgin bir kırılma yüzey 
özelliklerine sahiptir. Boşluk mekanizmaları (boşluk bir-
leşmesiyle sona eren), mikroskobik ölçekte sünek malze-
melerin çukurlu bir kırılma yüzeyini bırakır (Parrington, 
2001). Bu çukurcukların yönelimleri, baskın olan bölgesel 
yükleme koşulları hakkında bir ipucu verir. Becker (2002), 
üç kırık ilerleme modu ile çukurların morfolojisi ve yük-
leme koşullarını aşağıdaki gibi ilişkilendirmiştir (Şekil 8):

• Mod I, açılma, çekme modu: eksenel yükleme nedeniy-
le eş eksenli çukurlar,

• Mod II: kırılma yüzeylerinde zıt yönlere işaret eden, 
uzamış çukurlar,

• Mod III: makro ölçekli kirik ilerleme yönüne göre dön-
dürülmüş, uzamış çukurlar.

Eğer kırık belirtilen modların birleşimi seklinde meydana 
gelirse, kırılma yüzeyi bu çukur morfolojilerinin birkaçını 
içerebilir.

Şekil 9, çentikli bir çubuğun çekme testinde ölçülen yük 
ve çubuk çapındaki azalma eğrisi ile hasar oluşumu ve 
kırık ilerlemesi adımlarını temsili olarak göstermektedir. 
Maksimum yüke ulaşıldıktan sonra, numunenin yük ta-
şıma kapasitesi, plastik kararsızlık ve/veya boşluk meka-
nizmaları nedeniyle azalır. Başlangıçta boşluk çekirdek-
lenmesi ve boşlukların büyümesi gibi olgular baskındır 
(A noktasına kadar). Belli bir deformasyondan sonra, bü-
yük boşlukların birleşmesi baskın olduğunda (B noktası 
çevresinde) yük eğrisinin azalma eğimi artar. Yük taşıma 
kapasitesi, D noktasındaki zikzak mikro kesme kırıklarının 
oluşmasına ve akabinde son kırılmaya (E noktası) kadar 
azalmaya devam eder (Pineau ve diğerleri, 2016). Kırılma 
gerinimi, mikro kırıkların başlangıcı olarak B noktasında 
veya son ayrılmadan sonra (E noktasında) ölçülebilir (Pi-
neau ve diğerleri, 2016).

 

 Şekil 8. Kirik İlerlemesine Neden Olan Yükleme Tiplerini Ve Onlara 
Karşılık Gelen Kırılma Yüzey Topografilerinin (Çukurlar Yapılarının) 
Şematik Gösterimi: a) Mod I (açılma), b) Mod II (düzlem içi kesme), 
c) Mod III (düzlem dışı kesme, makaslama), (Becker, 2002)’den 
uyarlanmıştır.

 

 
Şekil 9. Silindirik, Çentikli Çelik Çubukta Hasar Oluşum Evrelerinin 
Yük Eğrisi Üzerinde Gösterimi (Pineau ve diğerleri, 2016)’den 
uyarlanmıştır
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5. KIRIK EĞRİLERİNİN DENEYSEL OLARAK ELDE 
EDİLMESİ
Kırık oluşumu ve ilerlemesi öncelikle malzemenin üzerin-
deki yükleme koşullarıyla ilgilidir. Aynı boşluk mekaniz-
maları, sac veya kütle metal şekillendirme işlemleri için 
mikro seviyede gözlense de, bu işlemler esnasında görü-
len genel yükleme koşullarındaki farklar, makro seviyede 
farklı baskın kırılma modlarına neden olur. Kırık eğrileri, 
malzemenin kırık başlama sınırlarının, seçilen bir gerilme 
veya gerinme koordinat düzleminde gösterimidir. Genel 
olarak, sac levha şekillendirmede boyun verme şekillen-
dirme sınır eğrilerine benzer şekilde, gerinme koordinat 
düzlemlerinde çizilirler.

Örnek olarak, kütle şekillendirme işlemlerinden şişirme 
için, Kuhn (1988), düz, konik ve flanşlı, 1045 soğuk çekil-
miş çelik numunelerin testlerinden kırılma sınır diyag-
ramını şekil 10’daki gibi belirlemiştir. Bu kırılma çizgileri, 
kırılan numunenin dış yüzeyindeki kırılma durumları için-
dir. Burada düzlem dışı herhangi bir gerilim bileşeni ol-
madığından, düzlem-gerinme deformasyonu gerçekleşir. 
Bu nedenle, bu kırık eğrisi, uygulanan düzlem-gerinmeli 
şekil değiştirme koşullarına özgüdür.

Buna benzer olarak (Işık ve diğerleri, 2014) sac metal şe-
killendirme için negatif eğime sahip kırık eğrisini çekme 

testi, şişirme testi, Nakajima testleri gibi çeşitli deneyleri 
kullanarak AA1050 malzemesi için elde etmişlerdir. De-
neysel çalışmalar, kırılma çizgilerinin gerçekte belirli sınır-
ları olan kırılma bantları olduğunu ve eğimlerinin malze-
meye göre farklılık gösterebileceğini ortaya koymuştur. 

6. SONUÇ VE HASAR MODELLEME ÜZERİNE
Metal şekillendirme işlemlerinin tasarlanması amacıyla 
yapılan şekillendirilebilme tahmini, son on yıllardır zorlu 
bir çaba halinde devam etmektedir. Deneysel diyagram-
lar, şekillendirilebilme analizinde öncü eserlerdir. Şekil-
lendirme sırasındaki hasar başlangıcını tahmin etmek için 
geliştirilen analitik ve sayısal modeller bu diyagramları 
takip etmiştir. İlgili gerilim durumları için önceden tanım-
lanmış numune geometrilerinde boyun verme başlangı-
cını esas alan, deneysel olarak elde edilen şekillendirme 
sınır eğrileri, sektörde geniş kullanım alanı bulmuştur. 
Plastik kararsızlığın ötesinde, bu eğriler malzemedeki son 
kırılmayı tahmin etmek için yetersiz kalmaktadır. Bu şe-
manın bir başka sınırlaması, sadece iki boyutlu gerilme 
durumlarında (düzlem-gerilme) deformasyon için uygu-
lanabilirliğidir. Eğer malzeme üç boyutlu malzeme akışı 
ve gerilim özellikleri gösteriyorsa, bu eğriler bu işlemler 
için işlevselliğini yitirir. Muhtemel çözüm, doğrusal olma-
yan şekillendirme ve üç boyutlu gerilim durumları için 
daha genel bir çözüm sunan, gerilim durumuna bağlı ha-
sar modellerinin kullanılmasıdır. 

Literatürde boşluk mekanizmaları üzerindeki deneysel 

 

 Şekil 10. AISI 1045 Soğuk Çekilmiş Çelikten Yapılmış Düz, Konik 
Ve Flanşlı Numunelerin Şişirmesi Sırasında Gözlemlenen Kırık 
Başlangıç Eğrileri, (Kuhn, 1988)’dan Uyarlanmıştır.

 

 
Şekil 11. AA1050-H111 Malzemesi İçin Kirik Eğrisi (Işık Ve Diğerleri, 
2014)’den Uyarlanmıştır.
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gözlemleri, malzemedeki boşluk içeriği değişimini ve 
bunun malzeme özellikleri üzerindeki etkilerini model-
lemeye çalışan sayısal modeller takip etmiştir. Malzeme 
modellerinin amacı iki ana gruba ayrılabilir. Literatürdeki 
kırılma kriterlerinin çoğu, kırık başlangıcının belirlenme-
sini hedeflemektedir. Diğer modeller sadece kırılma baş-
langıcını değil, aynı zamanda kırığa kadar gerçekleşen 
boşluk/hasar miktarının değişimini göstermeye çalışır. 
Sonlu eleman yazılımlarının uygulanması, şekillendirme 
işlemlerinin karmaşık malzeme modelleri ile sayısal ana-
lizini kolaylaştırır. Bu modeller, esas olarak oluşan hasarın 
malzemenin deformasyon davranışı üzerindeki etkisinin 
dahil edilmesine olanak sağlayarak, gerçeğe daha yakın 
sonuçları hedeflerler. Diğer taraftan kırık eğrilerini temel 
alan hasar modelleri ve benzeri çalışmalar, deformasyon 
ve hasar gelişimini birbirinden ayırarak analiz ederek ana-
lizi basitleştirmeyi hedefler. Sonlu eleman programlarına 
basit bir şekilde uygulanması ve malzemeler için model 
parametrelerinin doğrudan bulunması, bu modellerin te-
mel avantajlarıdır.
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CHUNKY KATI MODELLEME 
METODOLOJİSİ

Osman Saklı1, Hafize Çelik1, 
Utku Ünal1, Tolga Toprak1

1. GİRİŞ

“Chunky modelleme” “katı nesnelerin” sonunda “shell” ko-
mutu kullanılarak boşaltılacak olan bir ana katıya eklen-
mesi ya da çıkarılması mantığına dayanmaktadır. Bu tek-
nikte “katı nesnelerin” kullanılmasının en büyük avantajı; 
bu sayede ana katıya eklenmiş çıkıntı benzeri unsurlarda 
kullanılan “trim” kırpma operasyonlarının çok hızlı şekilde 
değiştirilip güncellenebilme kolaylığıdır.

Sözlükte Chunky kelimesinin anlamı “topak topak” olarak 
geçmektedir. “Chunky modelleme” metodolojisinin ilk 
kullanımı 90’lı yılların başında Saab (İsveçli havacılık ve 
savunma sanayi şirketi) firmasında başlamıştır. 2002 yılın-
da İtalya Fiat tarafından kullanılmaya başlanan “Chunky 
modelleme”, 2006 yılında CatiaV4 kullanımından NX3 kul-
lanımına geçilmesi ile birlikte Tofaş’ta alt yapısı oluşturul-
muştur. 2008’de tasarımına başlanan yeni Doblo projesi 
ile tamamen “Chunky modelleme” kullanılmaya başlan-
mıştır.

2. METOT UYGULAMASI 

UG/NX programında Chunky metodolojisi ile tasarım 
yaparken kullanılan çok fazla komut yoktur. Tasarım ağa-
cına baktığımız da genelde komutların tekrarladığını gö-
rürüz. Bunun nedeni parça üzerinde oluşturulan her bir 

Mekanik tasarım ve imalat sanayisindeki 
teknolojik gelişim sonucu yaygınlaşan 

CAD sistemleri, tasarım ve imalat sürecini 
etkilemektedir.  Yeni tasarımlar, hiç olmadığı 

kadar hızlı bir şekilde geliştirilebilmekte, 
yetenekli CAD yazılımları müşteri 

gereksinimlerine göre çözümlerin üretilebilmesini 
sağlamaktadır. Aynı zamanda, ürünlerin kalitesi 
ve dayanıklılığı artırılabilmekte ve maliyetler 

düşürülebilmektedir. 

Son yıllarda CAD alanında önemli gelişmeler 
olmuştur. Her yeni gelişme yeni ihtiyaçlardan 

ortaya çıkmış ve yeni teknikleri de beraberinde 
getirmiştir. Bu modelleyiciler arasındaki 
temel fark desteklenen bilgi seviyesidir. 

Katı modellemede kullanılan birçok 
teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerden bir 
tanesi de Chunky modelleme ismi verilen 
otomotiv sanayinde parça modellemede 
kullanılan tekniktir. Bu teknik çok yaygın 

olarak kullanılmamasına karşın özellikle NX 
programında karmaşık parçaların basit bir şekilde 

tasarlanmasına olanak sağlar. Bu makalede, 
chunky modellemenin çalışma sistematiği, 

kullanım yöntemi ve sağladığı avantajlardan 
bahsedilecektir.

1 TOFAŞ- osman.sakli@tofas.com.tr, hafize.celik@tofas.com.tr, utku.unal@tofas.com.tr, tolga.toprak@tofas.com.tr
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unsurun ayrı bir tarihçesinin olması ve sonrasında target 
body ile birleştirilmesidir.

Yukarda belirtilen komutlar, tasarım aşamasında sıklıkla 
kullanılan komutlardır. Tabi ki bunların dışında gerek-
tiğinde farklı komutlarda kullanılabilir. Fakat mümkün 
olduğunca trim operasyonlarında yüzey kullanılmamalı-
dır. Yüzey kullanımının tavsiye edilmeme sebebi UG/NX 

 
Şekil 1. Chunky Modellemede Sıklıkla Kullanılan Komutlar

 
Şekil 2. Kabaca Bir Parçanın Tasarım Süreçleri

 
Şekil 3. Tasarım İçin Gerekli Bilgiler ve Nihai Data

programında geriye dönük değişikliklerde yüzeylerin yö-
nünün dönme eğiliminde olmasıdır.

Chunky tekniğini çok basit anlamda aşağıdaki şekilde 
özetleyebiliriz.

Chunky tekniği katıdan katı çıkarma ya da ekleme mantı-
ğına dayanan bir tasarım metodudur. 
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Chunky tekniği hakkında ön fikir edinebilmek adına Re-
ferans Data olmaksızın basit bir parça üzerinde yapılan 
aşağıdaki örnek uygulama incelenebilir.

2.1 Referans Data Olmaksızın Parça Tasarımı

Bir parçanın tasarımına başlamadan önce parçadan bek-
lentilerin, tasarım girdilerinin ve en önemlisi parça kalınlı-
ğının verileceği yönün belirlenmesi gerekmektedir.

1. Adım: Target Body’nin Oluşturulması

Curve sekmesi altındaki “Line”  
 
komutu ile bir doğru 

oluşturulur. “Extrude” 
 
 komutu yardımı ile ilk katı-

mız olan “Target Body” oluşturulur. Target Body oluştu-
rulurken nihai parça, katının içinde kalacak büyüklükte 
çizilmelidir. Aksi durumda Subtract ve trim komutlarında 
hata verecektir.

 

Şekil 4. Target Body

2. Adım: Ön ve Üst Yüzeylerin Oluşturulması 

Aşağıdaki ilk şekildeki sarı yüzeyleri oluşturabilmek için 
Target Body’ üzerine bir tane Tool Body oluşturuyoruz.

Oluşturduğumuz Tool Body’nin belirtilen yüzeyleri “Sarı 
plane”  ve “Trim Body” komutları kullanılarak trimlenir ve 
Target Body’den “Subtract” komutu ile çıkarılır.

“Sarı plane” olarak adlandırılan plane 
 
kullanılması-

nın sebebi, tarihçesiz olmasıdır. Yani referans alınan her-
hangi bir objeye bağlı kalmamaktadır. Böylelikle referans 
alınan objede değişiklik yapılsa bile plane’de herhangi bir 
değişme olmamaktadır. Bu da her bölgeye kendi içinde, 
diğer bölgelerden bağımsız olarak değişiklik yapılabilme 
imkânı sağlamaktadır.

3. Adım: Orta Flanşların Oluşturulması 

Aşağıda belirtilen flanşları yapılacaktır. Bunun için her bir 
flanş için ayrı Tool Body’ler oluşturulmalıdır.

Oluşturduğumuz 1. Tool Body’ i Target Body referans 

alarak ve flanş boylarını göz önünde bulundurarak “Sarı 

plane” 
 

 ve “Trim Body”  komutları kullanıla-

rak kesilir. Kesilen Tool Body “Unite”   komutuyla 

Target Body ile birleştirilir.

Not: Tool Body’nin kenarları kesilirken Target Body’nin 
yan yüzeyleri kullanılabilir. Böylelikle Target Body’nin dış 
sınırı genişletildiğinde Tool Body’nin kesme hatları da 
kendiliğinden genişleyecektir.

Oluşturduğumuz 2. Tool Body’ i Target Body referans ala-

                     

 Şekil 5. Target Body&Tool Body
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 Şekil 6. Alt flanş için Subtract işlemi

Şekil 7. Yan Flanş için Tool Body

               

 

 

 
Şekil 8. Ön Flanş İçin Target Body ve Unite İşlemi
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rak ve flanş boylarını göz önünde bulundurarak “Sarı pla-
ne” ve “Trim Body” komutları kullanılarak kesilir. Kesilen 
Tool Body “Unite” komutuyla Target Body ile birleştirilir.

Aynı şekilde oluşturduğumuz 3. Tool Body’ i Target Body 
referans alarak ve flanş boylarını göz önünde bulundura-
rak kesilir ve Target Body ile birleştirilir.

4. Adım: Flanşların Köşe Boşaltmalarının Yapılması

Flanşların bükme işlemini rahatlatmak için sarı ile belir-
tilen köşelerin kesilmesi gerekmektedir. Bu işlem içinde 
ayrı ayrı bodyler oluşturarak Target bodyden çıkarmamız 
gerekmektedir.

“Extrude”    komutu ile oluşturulan katılar  ve   

 komutlarını kullanılarak kesilir. Chunky meto-
dunda dikkat edilmesi gereken; radius kırma işlemi Tool 

Body üzerinde yapılarak sonrasında  komutu 
ile Target Body’den çıkarılmalıdır.

Sonrasında yine aynı komutlar yardımı ile yukarıda par-
ça üzerinde belirtilen kısımları oluşturmak için yeni Tool 
Bodyler oluşturulur. Oluşturulan bu katılar  ko-
mutu yardımı ile Target Body’den çıkarılır.

5. Adım: Üst Flanş Köşe Boşaltmalarının Yapılması

Aşağıda parça üzerinde gösterilen flanş boşaltmala-

rı  için   komutu ile oluşturulan yeni katıları  ve   

 komutları kullanılarak kesilir.   komutu ile de 
Radius’u oluşturulur.

Oluşturulan bu katılar  komutu yardımı ile Tar-
get Body’den çıkarılır.

                

 
Şekil 9. Yan Flanş İçin Target Body ve Unite İşlemi

                

 
Şekil 10. Köşe boşaltmalar için Tool Body
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Şekil 11. Köşe boşaltmalar için Tool Body

 

 

                    

 

Şekil 12. Köşe Boşaltmalar

Şekil 13. Üst Flanş Köşe Boşaltmaları
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6. Adım: Target Body’nin Dış Sınırlarının Belirlenmesi

Artık Tool Body yardımı ile yapılması gereken işlemler 
tamamlandı. Parça üzerinde gösterilen mavi çizgiler 
doğrultusunda Target Body üzerine sınır plane’leri oluş-

 

 
Şekil 14. Üst flanş köşe boşaltmaları

                     

 

                   

 

Şekil 15. Dış Sınırların Belirlenmesi

Şekil 16. Radius İşlemleri

turulur. Sonrasında  komutu yardımı ile Target 
Body kesilerek parçanın dış sınırlarını belirtilen sarı yü-
zeyler elde edilir.

7. Adım: Shell İşlemi Öncesi Radius’ların Atılması 

Sondan bir önceki adım olarak Target Body üzerindeki 
keskin hatları yumuşatmak için imalata uygun şekilde 
Radius’lar atılır.

8. Adım: Shell Verme İşlemi 

Son adım olarak “Shell”   komutuna girdikten son-
ra Target Body üzerinde çıkarılmasını istediğimiz yüzeyle-
ri seçip, parça kalınlığını vererek komutu onaylıyoruz. Ka-
lınlık verme işlemini sorunsuz bir şekilde tamamladıktan 
sonra nihai ürünü elde etmiş oluyoruz.

Basit anlamda baktığımızda Chunky metodunu yukarıda-
ki örnekteki gibi özetleyebiliriz.
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Şekil 17. Shell Operasyonu

Şekil 18. Tasarım Ağacında İşlem Sıralaması

Chunky metodu ile tasarım yaparken bazı hususlara dik-
kat edilmesi gerekmektedir. Bu hususları 6 ana başlıkta 
toplayabiliriz.

• Farklı Boolean Operasyonları İçin de, Her Zaman Aynı 
“Target Solid” Kullanılmalıdır

• Süpürme İşleminde Kullanılan Profiller Her Zaman 
Mümkün Olan En Basit Matematik İfadeler Olmalıdır

• Katıların Edgeleri “Clean Edge Approach” Olmalıdır

• Katılar Arasında Operasyonlar Yaparken Aynı Seviyede 
Yüzey Olmamalıdır

• Blend İşlemi Shell Oluşturmadan Hemen Önce Atılma-
lıdır

Tasarım ağacında işlem sıralamasına 
baktığımızda, Chunky tekniğinde birçok 
komut ve işlemin kendini tekrar etmekte 
olduğunu görürüz.

• “Shell” Feature İşlemi Kullanılacak En Son Operasyon 
Olmalıdır

1. Farklı Boolean Operasyonları İçin de, Her Zaman 
Aynı “Target Solid” Kullanılmalıdır

Burada Target Solid’ten kasıt, ilk başlangıçta oluşturdu-
ğumuz ve tüm kesme, ekleme, çıkarma işlemlerinden 
sonra Sheel operasyonunda kullanacağımız hedef katıdır.

 

Şekil 19. Target ve Tool Body

Eğer her seferinde aynı Target Body seçilmez ise yapmak 
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istediğiniz işlem ile ortaya çıkan sonuç farklılık göstere-
bilir. Ayrıca geriye dönük düzenleme işlemlerinde komut 
hata verecektir.

2. Süpürme İşleminde Kullanılan Profiller Her Zaman 
Mümkün Olan En Basit Matematik İfadeler Olmalıdır

Geriye dönük düzenleme işlemlerinde hızlı, sorunsuz 
güncelleme, tasarım ağacında komut kalabalığını engel-
lemek ve data boyutunu fazla artırmamak adına müm-
künse “arc ve line”, kullanımı tercih edilmelidir. Özellikle 
sketch komutu çok mecbur kalınmadıkça kullanılmama-
lıdır.

3. Katıların Edgeleri “Clean Edge Approach” Olmalıdır

Her bir trim operasyonunun, katının üzerinde tek yüzey 
oluşturması gerekmektedir. Trim edilmiş olan yüzeyler 
her zaman en yüksek extend durumunda olmalıdırlar. 
Aksi durumda bu yüzeyler Radius ve Shell operasyonla-
rında problem çıkarabilir.

4. Katılar Arasında Operasyonlar Yaparken Aynı 
Seviyede Yüzey Olmamalıdır

Katılar arasında operasyonlar yaparken aynı seviyede 
olan yüzeyler olmamasına dikkat edilmelidir. Hedef katı 
üzerinde tam sınırda bir çıkarma işlemi yapılması halin-

Şekil 19. Target ve Tool Body

 

 

               

 
Şekil 16. Radius İşlemleri
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de göz ile göremeyeceğimiz kadar küçük yüzey kalıntısı 
oluşabilir. Bu gibi durumlar ileride Shell operasyonunda 
problem oluşturabilir.

5. Blend İşlemi Shell Oluşturmadan Hemen Önce 
Atılmalıdır

Hedef Katı üzerinde yapılacak “Blend”  işlemleri Shell 
operasyonundan hemen önce yapılmalıdır. Eğer müm-
kün ise hedef katıdan çıkarılan katılar üzerinde atılıp, bu 
katıların hedef katıdan bu şekilde çıkarılmaları sağlanma-
lıdır. Blend işleminin ileride problem oluşturabilecek üç-
gensel yüzeyler oluşturmaları engellenmelidir. Aşağıdaki 
gibi Radiusların üst üste binmesinin önüne geçilmelidir.

 

 
Şekil 21. Katılar Arasındaki Yüzey Seviyeleri

Şekil 22. Üst Üste Binmiş Radiuslar
 

6. “Shell” Feature İşlemi Kullanılacak En Son 
Operasyon Olmalıdır

Shell işleminde yüzeyler seçilirken en küçük bir yüzeyin 
dahi kalmamasına dikkat edilmelidir. Bu işlem tasarımın 
tamamlanması için son adımdır. Eğer Shell işleminde 
parça hata verirse bazı durumlarda tasarımın en başına 
dönmek gerekebilir. Onun için yüzey ve Radius geçişleri-
ni mümkün olduğunca yumuşak yapmak gerekmektedir. 
Shell işleminde değer eğer pozitif verilir ise malzeme ka-
lınlığı katının içine doğru oluşur, eğer değer negatif verilir 
ise kalınlık yüzeyin dışına doğru oluşur.

3. SONUÇLAR 

Chunky tekniğinde, tasarım boyunca katı modülü ve katı 
komutları kullanılır. Katı olarak çizildiği için kalınlık yönü 
nettir. Kenar yüzeylerin kontrolü daha kolaydır. Chunky 
tekniği kullanılarak oluşturulmuş bir datanın herhangi bir 
yerini değiştirmek ya da silmek çok kolaydır. Tasarım es-
nasında tüm bölgeler birbirinden bağımsız olarak tasar-
landığı için herhangi bir bölgede yapılan değişiklik diğer 
bölgeleri etkilemeyecektir. Bu durum bize parça üzerinde 
geriye dönük çok hızlı güncelleme yapma olanağı sağla-
yacak ve fazlasıyla zaman kazandıracaktır.
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Şekil 23. Shell Operasyonu Malzeme Kalınlık Yönleri
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 2. Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler 
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik 
alanlarıyla sınırlıdır. 

 3. Derginin yazım dili Türkçe’dir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 5. Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir. 
 6. Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da, 

kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır. 
 7. Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
 8. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açı-

sından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta 
aracılığıyla bildirilir. 

 9. Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir. 
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.  

 10. Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri 
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.

 11. Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen 
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.

 12. Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir. 

 13. Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır. 

 14. Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.  
 15. Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların so-

rumluluğu yazar/larına aittir. 
 16. Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 17. Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.  

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
 1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4 

(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
 2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
 3.  Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
 4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik 

cümleler içermemelidir.
 5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir. 
 6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
 7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.  
 8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
 9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan 

önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
 10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
 11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelge-

ler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların 
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır. 

 12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
 13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir. 

 14. Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

 15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. 
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları. 
Örnek 1: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya 
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir. 
Kaynak bildiri ise:  Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.




