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Ağustos 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

04-07 Ağustos 2020

Bursa

8 Ağustos 2020

7-10 Ağustos 2020

İstanbul

11 Ağustos 2020

13-16 Ağustos 2020

Kocaeli

16 Ağustos 2020

20-23 Ağustos 2020

Eskişehir

23 Ağustos 2020

20-23 Ağustos 2020

Diyarbakır

23 Ağustos 2020

24-27 Ağustos 2020

Adana

27 Ağustos 2020

10-16 Ağustos 2020

Denizli

17 Ağustos 2020

20-27 Ağustos 2020

İstanbul

27 Ağustos 2020

24-30 Ağustos 2020

Denizli

31 Ağustos 2020

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi

07-16 Ağustos 2020

Konya

16 Ağustos 2020

Asansör

14-16 Ağustos 2020

Ankara

16 Ağustos 2020

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

24-27 Ağustos 2020

İzmir

27 Ağustos 2020

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

27-29 Ağustos 2020

Eskişehir

29 Ağustos 2020

08-09 Ağustos 2020

Bursa

9 Ağustos 2020

13-14 Ağustos 2020

Denizli

14 Ağustos 2020

15-16 Ağustos 2020

Adana

16 Ağustos 2020

20-21 Ağustos 2020

Kocaeli

21 Ağustos 2020

12-14 Ağustos 2020

Samsun

14 Ağustos 2020

18-20 Ağustos 2020

Eskişehir

20 Ağustos 2020

29-31 Ağustos 2020

Bursa

31 Ağustos 2020

28-31 Ağustos 2020

İstanbul

31 Ağustos 2020

30 Ağustos-3 Eylül 2020

İzmir

4 Eylül 2020

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

10-13 Ağustos 2020

İzmir

14 Ağustos 2020

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

21-22 Ağustos 2020

İstanbul

22 Ağustos 2020

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

22-23 Ağustos 2020

Ankara

29 Ağustos 2020

EĞİTİM KURS PROGRAMI

Asansör Yetkili Servis

Mekanik Tesisat

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü*

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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HABER

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ TRDizin’DE
Endüstri Mühendisliği Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin* kapsamında
dizinlenen dergiler arasına girmiştir.

D

ergimizde yayımlanan makaleler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Başvuru
Şartları'nın "Ulusal Makale" maddesinde "ULAKBİM tarafından taranan
ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale" tanımı ile değerlendirme kapsamındadır.
Dergimiz ayrıca geçtiğimiz yıl, EBSCO, Index Copernicus, ESJI (Eurasian
Scientific Journal Index), Root Indexing, ResearchBib (Academic Resource Index), BASE (Bielefeld Academic
Search Engine), ISRA (International
Society for Research Activity), SOBI-

*

AD uluslararası veri tabanlarında kabul almış idi.
Bu yıl ayrıca SCI (Science Citation Index Expanded), DOAJ (Directory of
Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
SIS (Scientific Indexing Services),
OAJI (Open Academic Journal Index), ISI (International Scientific Indexing), WorldCat uluslararası dizin
ve platformlara başvurular yapılmaya devam etmektedir.
Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye
mevcut olup “Akademik Teşvik Öde-

neği Yönetmeliği”ne göre hakemli
ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir.
Dergide yayımlanan tüm makaleler
teşvik kapsamına girmektedir.
Dergimiz hakkında ayrıntı bilgi için
web sayfası: https://www.mmo.org.
tr/yayin-turu/endustri-muhendisligi-dergisi
Makale göndermek için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi
Tanıtım broşürü: https://www.mmo.
org.tr/kitaplar/endustri-muhendisligi-dergisi-tanitim-brosuru. 

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında güncel olarak dizinlenen dergilerin listesine http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/ adresinden erişim sağlanmaktadır
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin sekizinci sayısında, ülkelerin kalkınması, uluslararası platformda rekabet gücünün yükseltilmesinde en önemli kriter olan “İmalat” konu başlığı olarak belirlenmiştir. İmalat konusu ile ilgili hazırlanmış altı yazıya ayrıca Birlik’ten, Haber, Sanayi Analizleri,
Basın Açıklaması, Eğitimlerimiz bölümlerine yer verilmiştir.
Dergimizin İmalat bölümünde yer alan yazılarımızın ilki, Gökhan Saraç tarafından hazırlanan “Soğuk Metal Transferi Teknolojisi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli Üretim Yöntemlerinde Kaynak
Hızı Etkisinin İncelenmesi” başlıklı yazısıdır. Yazıda, CMT kaynak teknolojisi ile çelik, paslanmaz
çelik, titanyum, alüminyum, magnezyum vb. birçok malzemenin kullanımı ile yapılan üretim ve uygulanan muayene yöntemleri anlatılmıştır.
Ali Fuat Tekeli ve Burak Seçkin tarafından hazırlanan “Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat Yönteminde Soğuk Metal Transferi Teknolojisinin Kullanımı” başlıklı yazımızda katmanlı imalatta örnek
bir uygulama ve bu uygulamanın değerlendirilmesi anlatılmıştır.
İmalat bölümünün üçüncü Ceren Vatansever, Alper Mete Genç, Ziya Haktan Karadeniz tarafından hazırlanan “İklimlendirme Sistemlerinde Eklemeli Üretim” başlıklı yazısında, havalandırma sistemlerinde enerji verimliliği ve üretim teknolojileri, eklemeli üretimin kullanım örneği ile anlatılmıştır.
Ayşe Erkan, Ümmihan Yılmaz, Şerife Helvacıoğlu, Halis Günay, Rauf Aydoğan, Çelebi Ersoy tarafından
hazırlanan “Düşük Basınçlı Sementasyon Yöntemi ile Malzemelerin Mekanik Ve Metalografik
Özelliklerinin Geliştirilmesi” başlıklı dördüncü çalışmada, düşük basınçlı sementasyon yöntemi
adımlarına ve yöntemin deneysel çalışmalarına yer verilmiştir.
İmalat Bölümünde yer alan yazılarımızın beşincisi, Erdal Çetkin, Cahit Sertaç Aydoğan, Emre Erol,
Emre Ateş, Melih Akgün, Burak Kaymaz tarafından hazırlanan “Sıcak Şekillendirme İşlemlerinde
Düzgün Sıcaklık Dağılımı Elde Edilmesi İçin Tasarım İyileştirmeleri” başlıklı yazıdır. Yazıda, sıcak şekillendirme işlemlerinde kalıplardaki sıcaklık dağılımının hem ısıtma hem de presleme aşamalarında nasıl homojen hale geldiği araştırması olan proje çalışması sunulmaktadır.
Çağlar Ceyhan, Bahtiyar Duran, Osman Furkan Koçyiğit, Cem Koçer, Berkay Doğan, Tuğçe Hacaloğlu,
Cemal Merih Şengönül, Bilgin Kaftanoğlu tarafından proje çalışması yapılan “Havacılık Sanayiinde
Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Korozyona Karşı Direncini Artırmak Üzere Yüzey Kaplamalarının Araştırılması” başlıklı altıncı yazımızda, insan sağlığına zararlı olan altı değerlikli krom
içeren kaplama yöntemlerine alternatif yöntemler hakkında bilgiler yapılmış olan literatür taramaları sonucunda elde edilmiş yöntemleri korozyon dayanımları test edilerek örnekler ile anlatılmıştır.
Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 21. Yıldönümünde yapmış olduğu basın açıklamasına ve 22-23 Ağustos 2020
tarihinde 48. Olağan Genel Kurul ve Seçimlerinde seçilen Oda Yönetim Kurulu’nun, 26 Ağustos tarihinde toplanarak görev dağılımını yaptığı açıklamaya yer verildi.
Birlik’ten bölümünde TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından “Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış” temasıyla 4-5-6 Aralık 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen TMMOB 12.
Enerji Sempozyumu Sonuç Bildirgesi haberine yer verilmiştir.
Haber bölümünde “Endüstri Mühendisliği Dergisi TRDizin’de” ve “Mühendis ve Makine Dergisi, 5
Uluslararası İndex’te taranmaya başladı” başlıklı haberlere yer verilmiştir.
Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri Bölümünde, Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan “Ekonomiyi Isıtırken Sakatladılar (61)” başlıklı yazı ile mühendislerimize yönelik Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

HABER
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MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ, 5
ULUSLARARASI İNDEX'TE TARANMAYA BAŞLADI
Mühendis ve Makina Dergimiz; COPAC, SCHOLAR, ACADEMİC
RESOURCEINDEX, WORLDCAT, EUROPUB INDEX olmak üzere 5
Uluslararası İndex'te birden taranmaya başladı.

D

ergimiz, 3 aylık periyodlarda (Mart, Haziran, Eylül,
Aralık) yayımlanan hakemli (Kapalı İnceleme Süreci)
bir dergidir. Ayrıca, ULAKBİM–TRDizin, EBSCO, Index Copernicus, UDLedge, SIS (Scientific Indexing Services) veri
tabanlarında düzenli olarak taranmaktadır.
Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup “Akademik
Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. Dergide yayımlanan tüm makaleler teşvik kapsamına girmektedir.
Dergimiz hakkında ayrıntı bilgi için web sayfası: https://
www.mmo.org.tr/yayin-turu/muhendis-ve-makinadergisi
Makale göndermek için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/
muhendismakina

scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=%22Muhendis+ve+Ma
kina%22&btnG= adresinden ulaşabilirsiniz.
ACADEMIC RESOURCE INDEX-Research Bib kapsamında
güncel olarak dizinlenen dergilerin listesine : http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalseekerS
earch adresinden ulaşabilirsiniz.

WorldCat kapsamında güncel olarak dizinlenen dergilerin listesine: https://www.worldcat.org/search?q=muhe
ndis+ve+makina&qt=owc_search adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanıtım broşürü:
https://www.mmo.org.tr/kitaplar/
muhendis-ve-makina-dergisi-tanitim-brosuru
COPAC kapsamında güncel olarak dizinlenen dergilerin
listesine : https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/search?q
=Muhendis+ve+MakinaGOOGLE adresinden ulaşabilirsiniz.

SCHOLAR
dergilerin

EuroPub Index kapsamında güncel olarak dizinlenen dergilerin listesine: https://europub.co.uk/journals/search?
text=muhendis+ve+makina&type=journal adresinden
ulaşabilirsiniz.

kapsamında güncel olarak dizinlenen
listesine:
https://scholar.google.com.tr/

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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BASIN AÇIKLAMASI

ODA YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI
YAPTI
22-23 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 48. Olağan Genel Kurul ve
Seçimlerinde seçilen Oda Yönetim Kurulu, 26 Ağustos 2020 tarihinde
toplanarak görev dağılımını yaptı.

T

MMOB Makina Mühendisleri
Odası’nın (MMO) 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan
olağan genel kurulunda seçilen 48.
dönem Oda Yönetim Kurulu üyeleri
arasında görev dağılımı yapıldı.
Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan görev dağılımında Yunus Yener başkanlık, A. Selçuk Soylu
başkanvekilliği, Elif Öztürk sekreterlik, Bedri Tekin saymanlık görevlerine getirildi.
MMO genel kurulunda yönetim kurulunun diğer üyeliklerine Harun
Erpolat, Arife Kurtoğlu ve Özgür
Demirtaş; yedek üyeliklere ise Selim Ulukan, Egemen Ceylan, Nazan
Irmak, Zafer Öztürk, Melih Mehmet
Hakkı Yılmaz, Erhan İğneli ve Deniz
Alp Yılmaz seçilmişti.

48. DÖNEM ODA YÖNETİM KURULU
Asıl Üyeler
Başkan Yunus Yener
Başkan Vekili Abdullah Selçuk Soylu
Sekreter Üye Elif Öztürk
Sayman Üye Bedri Tekin
Üye Harun Erpolat
Üye Arife Kurtoğlu
Üye Özgür Demirtaş
Yedek Üyeler:
Üye Selim Ulukan
Üye Egemen Ceylan
Üye Zafer Öztürk
Üye Nazan Irmak
Üye Deniz Alp Yılmaz
Üye Erhan İğneli
Üye Melih Mehmet Hakkı Yılmaz
ONUR KURULU
Asıl Üyeler
Mehmet Selçuk Göndermez
Nergiz Bilgin
Sadettin Özkalender
Rıza Erhan Kutlu
Zafer Güzey

Genel kurula sunulan Demokrat
Mühendisler 48. Dönem Oda Çalışma Programı Taslağı, Oda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’nda
görüşülerek karara bağlandıktan
sonra MMO’nun yeni dönem çalışmaları programlı bir şekilde
başlayacak.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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Ahmet Turan Dörtdemir
Tefik Demirçalı
Osman Serter
Mehmet Özsakarya
İbrahim Mart
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DENETLEME KURULU
Asıl Üyeler
Erdal Taş
Hüseyin Kaya
Hüseyin Dincer
Osman Çakıl
Fikret Çaral
Zeki Baran
Oğuz Kepez
Esra Elitaş
Ahmet İlbaşı
Aydın Güçkıran
Ali Aluç
Tayfun Çaylan
Gültekin Keskin
Adil Kesten
Gürsel Yayla
Yedek Üyeler
Hüseyin Kalantar
Taşkın Koçak
İbrahim Emre Şenyer
Fatih Çimen
Metin Dağıstanlı
Sultan Arslan
Halit Tatlısu
Ali Doğan Coşgun

İsmail Odabaşı
Güner Mutlu
Sinan Öztemel
İbrahim Özçakır
Mahmut Köse
Zekai Şahin
Haluk Altay

TMMOB YÖNETİM KURULU
Emin Koramaz
Tevfik Peker
Hüseyin Atıcı
TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Battal Kılıç
TMMOB DENETLEME KURULU
İlter Çelik

BASIN AÇIKLAMASI
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17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNDEN
DERSLER ÇIKARILMADI!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 17 Ağustos 1999 Marmara
Depreminin 21. yıldönümünde bir açıklama yaparak yetkilileri Deprem
konusunda göreve çağırdı.

Kamusal Mesleki Denetim, Yeterlilik, Eğitim ve Belgelendirmeye
Dayalı Yeni Bir Yapı Üretim ve Denetimi Modeli Benimsenmelidir

T

ürkiye’nin bir deprem ülkesi
olduğu, toprakları, sanayisi ve
barajlarının büyük kısmının
aktif deprem kuşakları üzerinde yer
aldığı ve deprem konusunun mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı

ile ilgili olduğu bilinmesine karşın
bu disiplinler rant çıkarları için dışlanmaktadır. 1999 Marmara ve Düzce depremleri sonrasındaki yapı denetimi düzenlemelerinde kamusal
denetim gereği ile meslek odaları-

nın önerilerinin aksine denetim ticarileştirilmiş, Yapı Denetim Yasası’nın
kapsamı daraltılmış, kamu yapıları
denetim dışı tutulmuş; TMMOB’ye
bağlı ilgili Odaların mevzuatla tanınmış görevleri içindeki mesleki yeter-

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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lilik, eğitim, belgelendirme, denetleme gereklilikleri dışlanmıştır.

de toplanma yerleri olan alanlardaki
hızlı yapılaşma da eklenmiştir.

Depremle ilgili ülke sorunlarına ayna
tutan, yaklaşık 340 bin yapının yıkıldığı ve hasar gördüğü, on binlerce
yurttaşımızın yaşamını kaybettiği
1999 Marmara Depreminden hiçbir
ders alınmadığı; Deprem Şurası, Ulusal Deprem Konseyi gibi oluşumların
devre dışı bırakılması; sorunlu mevzuat düzenlemeleri, kentsel dönüşüm programlarının ranta yönelik
olması, bütün ülkenin imara açılması
ve sonraki depremlerde de oluşan
sosyal yıkım tablosu ile tekrar tekrar
görülmüştür.

Bu noktada yapılması gerekenleri
önemle belirtmek belirtmek isteriz:

Marmara Depreminin üzerinden 21
yıl geçmesine karşın ülkemiz depremlere hazırlıklı değildir. Yer seçimi,
yapı tasarımı, üretimi ve denetiminde bilimsel ve bütünlüklü bir düzen
yoktur. Sorunlu dolgu alanları, dere
yatakları ve kıyılar imara açılmakta,
her yere AVM’ler, gökdelenler yapılmaktadır. Yanlış ulaşım politikaları,
yanlış kentsel dönüşüm uygulamaları, rant eksenli büyük projeler, su
yatakları ile yeşil alanlar arasındaki
bağların koparılması, sel-su baskınlarının artışı, ısı adalarının oluşması
gibi olgular depremlerin yıkıcı etkilerini artırmaktadır. Bu sorunlara,
depremlere dayanıklı yapı stokunu
artırma gerekliliğini gözetmeksizin
yapılan son imar affı ve depremler-
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Depremlere karşı önlemler bütünlüğü, güvenli yapılaşma, halkın sağlıklı yaşam ve doğal çevre hakkı için
piyasacı, rantçı, kamusal denetimi
yok sayan yaklaşımın reddedilmesi
gereklidir.
Yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ilgili bütün kurum-kuruluşların katılımıyla oluşturulmalı;
imar, yapı, dönüşüm alanları, yapı
denetim ve afet yasaları TMMOB ve
ilgili Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmeli;
bu kuruluşlar mevzuat süreçlerinin
asli unsurları olarak tanınmalıdır.
Yapı Denetim Yasası’nın ticari yapı
denetim şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı
denetçilerinin etkinliğini ve meslek
odalarının sürece etkin katılımını
sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modelinin benimsenmesi gerekiyor.
Marmara Depremi sonrası yapılan
incelemeler oluşan kayıpların yüzde
80’e varan kısmının taşıyıcı sistemlerin gördüğü zarara bağlı olarak tesisatlarda oluşan hasarlar nedeniyle
meydana geldiğini göstermiştir. Bu



www.mmo.org.tr

nedenle konut, sanayi, enerji, ulaşım
vb. birçok alanla bağlantılı tesisat/
mekanik tesisat sistemlerinin depremler ve diğer afetlerde taşıdığı
önem itibarıyla bina ve doğal eki
mekanik tesisatının tasarım, üretim
ve bakımında üretenler ve denetleyenler MMO tarafından belgelendirilmiş konunun uzmanı mühendisler
olmalı, bu husus bütün yasal düzenlemeler ve Yapı Denetimi Yasası’nda
yer almalıdır.
Endüstriyel tesislerin güvenlik ve
birbirlerine yakınlık-uzaklık mesafeleri konusunda gerekli çalışmalar
yapılarak standart ve gerekli koşullar
imar mevzuatına yansıtılmalı; sorunlu alanlar “yapı yasaklı alan” ilan edilmelidir.
Okullar, hastaneler başta olmak üzere kamu yapılarının depreme karşı
güvenli olup olmadıklarının konunun uzmanı mühendisler tarafından tespitine yönelik çalışmalarda
TMMOB’ye bağlı ilgili Odalar mutlaka yer almalıdır.
Doğalgaz, elektrik, ısıtma kazanları,
jeneratörler ve gaz tesisatları için erken uyarıcı ve gaz/akım kesici sistemler uygulanmalı, denetimleri meslek
odalarınca yürütülmelidir.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı

BİRLİK'TEN

11

TMMOB 12. ENERJİ SEMPOZYUMU SONUÇ
BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi

T

İLETİŞİM:
TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB adına Elektrik
Mühendisleri Odası
tarafından “Enerji,
Ekoloji ve Toplumsal
Barış” temasıyla 4-5-6
Aralık 2019 tarihlerinde
Diyarbakır’da
gerçekleştirilen TMMOB
12. Enerji Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi
yayımlandı.

Adres: Ihlamur Sokak No:10 Kat: 3 Kızılay - Ankara
Telefon:+90 312 425 32 72 Faks:+90 312 417 38 18

MMOB adına EMO tarafından düzenlenen TMMOB 12.
Enerji Sempozyumu "Enerji,
Ekoloji ve Toplumsal Barış" adı altında 5-6-7 Aralık 2019 tarihlerinde
Diyarbakır`da
gerçekleştirilmiştir.
Üç gün süren Sempozyum programımızdaki üç panel, üç oturum
ve üç özel oturumda; Dünyada ve
Türkiye`de Enerji Görünümü, Enerji
Politikaları, Enerjide Dönüşüm, Enerjinin Toplumsal Maliyeti, Enerjide
Demokratik Yönetim, Enerji ve Ekoloji, Doğanın Metalaşması ve Mücadele Örnekleri ve Enerji Savaşlarında
Yıkılan Kentler ve Kürt Sorunu başlıkları altında sunumlar gerçekleştirilmiştir. Tüm panel ve oturumların
sonunda yer alan soru cevap bölümüyle Sempozyum izleyicilerinin
de görüş ve önerilerini dile getire-

bilmesi sağlanmıştır. Sempozyum,
Enerji ve Bölgesel Barış adı altında
toplanan ve katılımcıların düşüncelerini aktarabildiği forum ile sona
ermiştir. 41 konuşmacının yer aldığı
etkinliği 1000`in üzerinde izleyici takip etmiştir.
Türkiye`de ve dünyada enerji politikaları; projeksiyonlar, büyüme grafikleri, talep tahminleri ve yönelimler doğrultusunda belirlenmektedir.
Ülkemizde, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, EPDK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi
kurumlarca geliştirilen pek çok stratejik plan ve projeksiyonun ortaya
koyduğu sonuçlar doğrultusunda
enerji ihtiyacı saptanmakta ve yatırım kararları verildiği söylenmektedir. Ama görünen odur ki enerji
yatırımlarına gereksinimlere değil,

altyapı işlemlerinden kısa sürede
elde edilebilir sermaye getirisine
göre karar verilmektedir. Bu projeksiyonların; bilimsel yöntemlerle,
enerji alanının tüm bileşenleriyle
birlikte, diğer ekonomik verilerle
ilişkilendirilerek ve gerçekçi biçimde
hazırlanması gerekmektedir. Ancak
son yıllardaki talep tahminlerinde,
ülkemizin fiili tüketim parametrelerini yakalayamayan, gerçeklikten uzak
büyüme senaryolarıyla abartılı sayılara ulaşılmaktadır. Ülkemizdeki kurulu güç ile üretim arasındaki farkın
bu kadar yüksek olmasının sebebi
de bu yaklaşımlardır. Türkiye, içinde
bulunduğu ekonomik krizi aşmanın
bir yolu olarak enerji alanını görmekte, ülkenin geleceğini rehin alan
fahiş alım garantileri vererek ülkenin
ihtiyacı olmayan, katma değeri düşük, riskli, doğayı tahrip eden enerji
yatırımlarını teşvik etmektedir.
Enerji tüm insanlığın değeridir ve
bugünün yaşam koşullarında enerji
kullanımı insanlığın temel bir gereksinimi olmuştur. Enerji artık bir insan
hakkıdır, bu sebeple enerjinin temini, tüm aşamalarıyla kamusal hizmet
niteliğinde olmalıdır.
Elektrik enerjisinin de kullanımı şekillendirilirken, planlama ve kaynak
tercihinden başlayarak üretim, iletim, dağıtım ve tüketim dâhil olmak
üzere, kamu yararını başat olarak
gözeten, demokratik katılımcı ve de-
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netlenebilir bir işleyiş şeması oluşturulmalıdır.
Türkiye‘de 80‘li yıllarda ilk adımları
atılan neoliberal dönüşümün enerji alanındaki izdüşümü, özellikle
2000`lerden sonra üretimden dağıtıma kadar enerjinin tüm alanlarının, özelleştirme ve serbestleştirme
uygulamalarıyla biçimlendirilmesi
olmuştur. Enerji bu dönemden sonra kamu hizmeti niteliğini yitirmiş ve
ticari bir metaya dönüştürülmüştür.
Uygulanan politikalar sonucunda
dışa bağımlılık artmış, kamusal denetim kaybolmuş, parçalı yapı sebebiyle ortaya çıkan plansızlık kaynak
israfına sebep olmuştur.
Yüzde yüz temiz, doğaya hiç zarar vermeyen bir enerji yoktur, tüm
enerji üretim faaliyetleri doğayı, toplumsal yaşamı, insan sağlığını, tarihi
ve kültürü etkilemektedir. Özellikle
yapısal ekonomik kriz dönemlerinde
ekolojik tahribat ve yıkım yoğunlaşmaktadır. Bu sebeple enerji alanında
tercihler yapılırken ekoloji-politik bir
yaklaşımla düşük karbon emisyonlu,
yeterli, kaliteli, sürekli, verimli, güvenilir nitelikte olması gözetilmelidir.
Bu önceliklerle hareket edildiğinde,
enerji alanının, temel davranış motivasyonu kârını maksimize etmek
olan özel sektörün eline bırakılamayacağı da açıktır. Enerji üretimi
gerçekleştirilirken en çok etkilenen
paydaşlar sürecin parçası haline getirilmeli ve enerji demokrasisi sağlanmalıdır.
Ekolojik bozulmanın kökenleri, sermayenin doğa ile emeğe, kendi iktidarı altında, el koymasında ve ticari
meta haline getirmesinde yatmaktadır. Doğanın tahribatı ve toprağın
metalaştırılması; ataerkilliğin, eril
sömürünün, kapitalizmin, ekolo-
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jik krizin ve ırkçılığın bir uzantısıdır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve kadınlar üzerindeki tahakküm ile doğa
üzerindeki tahakküm arasında düzenli bir bağ vardır. Son yıllarda tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye`nin de
dört bir yanında, doğanın, tarım,
kültür ve yaşam alanlarının enerji
yatırımlarına feda edilmesine karşı
yükselen ekolojik mücadelelerde kadınların ön planda olmasının sebebi
de budur. Kadının toplumun her alanında sürdürdüğü özgür eşit yaşam
mücadelesi tarihsel olarak ekolojik
mücadele ile örtüşmekte aynı hat
üzerinde gelişmektedir.
Farklı uluslararası kurumlar tarafından geliştirilen projeksiyonlardaki
en olumlu senaryolarda bile, tüm
dünyada fosil yakıtların orta vadede birincil enerji kaynağı olarak
hâkimiyetinin süreceği görülmektedir. Fosil kaynaklara bağlı enerjinin çıkarma, taşıma, işleme, üretim,
dağıtım ve atık bertarafında ortaya
çıkan gaz salımları ile yüksek su tüketimi iklim krizi ve hava kirliliğinin
başlıca sebeplerindendir. Ülkemizde, yılda 50 binden fazla insan, hava
kirliliğine bağlı hastalıklar sebebiyle
erken ölmektedir. Fosil kaynak kullanımının toplumsal maliyeti çok
yüksektir: İnsanların yaşam süresinin
kısalmasına, yaşam kalitesinin bozulmasına, beden ve ruh sağlığının
olumsuz etkilenmesine, denizlerin
ısınmasına, sel, fırtına, yağış düzensizlikleri ve iklim değişikliklerine,
kuraklığa, eşitsizliklerde artışa, enerji
yoksulluğu ve yoksunluğuna yol açmaktadır. Önümüzdeki on yıl içinde
milyonlarca insanın iklim sebebiyle
yer değiştirmesi beklenmektedir.
Dünya Bankası`na göre, sera gazı
emisyonlarını azaltmaya yönelik çabalar ve "sürdürülebilir kalkınma"
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planlarıyla bile en iyi senaryoyla 100
milyon, en kötü senaryo ile ise 140
milyon kişinin iklim krizleri sebebiyle
göç etmesi beklenmektedir.
Bu yüzden tükenmelerini beklemeden, kesin bir şekilde fosil yakıtlardan vazgeçilmesi gerekmektedir.
Kömür santrallerine alım garantileri
verilmemeli, düşük karbon emisyonlu yatırımlar dışındakilere verilen
teşvikler durdurulmalıdır. İşletmede
olan fosil yakıtlı enerji santrallerinin
bir plan çerçevesinde tasfiye edilmesi sağlanmalıdır. Ancak bu tasfiye
gerçekleştirilirken oluşan maliyetler faturalara yansıtılmamalı, kamu
tarafından karşılanmalıdır. Enerjinin geleceği otonom, mikro ya da
akıllı şebekeler ile düşük karbon
emisyonlu enerji kaynaklarındadır.
Enerjinin etkin ve verimli kullanımı
sağlanmalı, enerji depolama teknolojilerindeki AR-GE çalışmaları desteklenmeli, yenilenebilir enerjiye
yönelik akademik çalışmalar geliştirilmelidir.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)
ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı
(YEKA) ortaya çıkış hedeflerinden
farklı şekilde kullanılmakta, enerji
piyasasının şekillendirmesine aracılık etmektedir. Çıkış amacı dışa bağımlığı azaltma ve yenilenebilir kaynakları artırma olarak ifade edilen
bu mekanizmalarla bugün, küresel
finansa bağlı olan döviz kurları ile
alım garantileri verilmektedir. Küresel para piyasalarının eline bırakılan
sistem neredeyse bir çeşit "enerji
borsası" gibi çalışır hale gelmiştir.
YEKDEM ve YEKA bu rant aracı halinden çıkarılarak fosil yakıtların kullanımını ve dışa bağımlılığı azaltma
amaçlarıyla kullanılmalı, küçük kapasiteli ve ekonomik olarak yüksek
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getirisi olmayan verimli sahaları destekleyen bir işlevde olmalıdır.
Türkiye`deki nükleer santral projelerinin anlaşmaları incelendiğinde,
pahalı ve uzun süreli alım garantileriyle elektrik fiyatlarında yükselmeye
yol açacakları ve iddia edilenin aksine dışa bağımlılığı artıran nitelikte
oldukları görülmektedir. Kurulması
planlanan hiçbir yerde çevre halkının onayı bulunmamaktadır. Ayrıca
nükleer santralleri denetleyecek ve
güvenliği sağlayacak mekanizmalara ilişkin geliştirilmiş bir politika da
görülmemektedir. Nükleer santraller bir kaza halinde, yüksek oranda
ölümcül sonuçlara, yüz yıllarca süren
çevre felaketine ve küresel düzeyde
yıkıma yol açmaktadırlar. Nükleer
enerji santrallerinin atık depolaması
ya da bertaraf edilmesine ilişkin sorunlar da ortada durmaktadır.
Türkiye`nin gelecekte ihtiyaç duyacağı enerji, enerji verimliliği ile yüzde 25 oranında sağlanabilir, elektrik
enerjisinde kayıpların düşürülmesi
ve enerjinin etkin kullanımıyla temin
edilebilir. Kaldı ki var olan kurulu güç,
Türkiye`nin ihtiyaç duyduğu enerjiyi
karşılayacak kapasitededir. Türkiye
bir an önce bütün nükleer santral
projelerini durdurmalı ve nükleer
enerji politikalarına son vermelidir.
Enerji yatırımları planlanırken doğanın, tarihin ve sosyal yapının tahrip edilmemesi, kültürel varlıkların
korunması ve yerel halkın kabul etmediği projelerin hayata geçirilmemesi gerekmektedir. Bu sebeplerle;
Hasankeyf`in yanı sıra, 4 belde, 95
köy ve 99 mezrayı içeren 199 yerleşim yerini, yüz binlerce dönüm verimli tarım toprağını sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı projesinden
vazgeçilmelidir. Pers, Roma, Bizans,
Emevi, Abbasi, Hamdani, Mervani,

Artuk, Eyyübi ve Osmanlıgibi birçok
medeniyete ev sahipliği yapmış, Yahudi, Hıristiyan ve İslam kültürünün
en eski ve güçlü izlerinin sürülebildiği, insanlık tarihinin en önemli miraslarından Hasankeyf`in, enerji için yok
edilmesinin akıl ve izanla açıklanabilir bir yanı yoktur. İnsanlık tarihine
ışık tutan bu kadim kenti yok edecek
Ilısu projesinin, birçok farklı alternatif ve çözüm geliştirilebilecekken,
orada yaşayan halk, sivil toplum
örgütleri, uluslararası kuruluşlar, tarihçiler, akademisyenler karşı çıkarken, ısrarla hayata geçirilmesi kabul
edilemez. "Sınır aşan sular üzerinde
barajlar yapılması" ya da "güvenlik
barajları" gibi devletin güvenlik politikalarıyla anlamlandırılmaya çalışılan gerekçeler ile de Hasankeyf ve
Dicle Vadisi yok edilmemelidir.
Türkiye, 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimleri ardından "Özel
Güvenlik Bölgesi" ve "Geçici Askeri
Bölge" olarak ilan edilen şehirlerde
çok sayıda insanın hayatını kaybettiği yoğun çatışmalar ve yıkımın
yaşandığı büyük bir şiddet ve kaos
ortamına sürüklenmişti. Eylül 2019
tarihinde yayımlanan TMMOB Yıkılan Kentler Raporu`na göre çatışmaların ve yıkımın en yoğun yaşandığı
Şırnak, Cizre, Silopi, İdil, Nusaybin,
Yüksekova ve Suriçi yerle bir edilmiştir. Sadece kentsel mekânların tahrip
edilmesiyle kalınmamış, pek çok can
kaybının yaşandığı çatışmalar, baskı,
sindirme, göçe zorlama ve şiddet iklimi sebebiyle halka büyük bir travma yaşatılmıştır. Adını dünyanın en
eski ve en sağlam surlarından alan
Sur ilçesinde, yüzlerce yıldır kültürel
miras olarak korunan pek çok yapı
bu yıkımdan olumsuz etkilenmiştir.
Sur`daki tüm tescilli yapıların önceden belirlenip işaretlenerek akabin-

de "yanlışlıkla" yıkılmasıyla kentsel
rant elde etme amacı da gün yüzüne
çıkmıştır.
Yüzyıldan fazla bir süreden beri devam eden Kürt sorunu dediğimiz
olgu, aslında Kürtlerin sorunu değil,
demokrasiyi reddeden, anayasal eşit
yurttaşlık ilkesinde hareket etmeyen iktidar anlayışlarının sonucudur.
Milyonlarca insanın oyları ile seçilen belediye başkanlarının yerine,
atanmış bir İçişleri Bakanı tarafından
kayyumların getirildiği, hukuk dışı
yollarla baskı ve zor yöntemleriyle
halkın iradesinin gasp edildiği böyle bir ortamda barışın sağlanması
mümkün değildir. Güvenlik politikaları ve rant uğruna kentleri yıkan,
inkârcı, asimilasyoncu politikalar yerine aynı coğrafyada yaşayan halkların eşit, özgür ve barış içinde yaşamalarının koşulları oluşturulmalıdır.
TMMOB 12. Enerji Sempozyumu`nun
"Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış"
başlığında Diyarbakır`da gerçekleştirilmesindeki bir amaç da, böylesi
yıkıcı bir dönemden çıkmış bölgede,
Ortadoğu halklarının alışkın olduğu "enerji savaşları" kavramı yerine
enerjiyi, ekoloji ve barış kavramlarıyla ele alacak bir tartışma ortamı
yaratabilmekti. Etkinliğimizi, yıkılan
Sur`un yanı başındaki Dört Ayaklı
Minare`nin dibinde katledilen, hayatını toplumsal barış ve halkların
kardeşliğine adamış Tahir Elçi`nin
mücadelesini anarak gerçekleştirdik. Sempozyum boyunca sürdürülen tartışmaların ve ortaya koyulan
çözüm önerilerinin enerji alanındaki çalışmalara katkıda bulunmasını diliyoruz. Şarkılardan köprü
kuran Ma Müzik Akademisi Çocuk
Orkestrası`nın, Sempozyumda ezgileriyle bizlere aşıladığı umutla, kamuoyuna sunarız.
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SANAYİ ANALİZLERİ

EKONOMİYİ ISITIRKEN SAKATLADILAR (61)1
Mustafa Sönmez2

Özet
COVID-19 pandemisinin de etkisiyle, Mart ayından itibaren tüm dünyada olduğu gibi, ağır bir küçülme, soğuma yaşayan
Türkiye ekonomisi, Haziran başında ani bir ısınma, canlanma çabası içine sokuldu. Ancak iki ay süren ısınma, arkasından ekonominin motorunda hararetler yarattı ve sert bir döviz türbülansının ardından sakatlandı, soğuma dönemi başladı.
Daha önce denendiği gibi, Merkez Bankası, Türk Lirası kredileri alabildiğine genişleterek Haziran’da ısınmaya öncülük etti.
Kredi faiz oranlarını düşürdü, krediye erişimi kolaylaştırdı ve ilk yılı ödemesiz, uzun vadeye yayılan kredilerle konut, otomobil,
elektronik vb dayanıklı tüketim malı alımlarını, hatta iç turizm için kredileri bollaştırdı.
Haziran başından itibaren bu ısınma ,canlanma adımı işe yaramış göründü ve Mart-Mayıs döneminde neredeyse bıçak gibi
kesilen konut, otomobil satışları hızla sıçradı. İç talep, tüketici kredileri ile yükseldi ve durmuş sanayi çarkları işlemeye, geleceğe dönük beklentiler iyileşmeye başladı.
Ne var ki, iki ayı bulmadan iki yan etki, ekonominin motorunda hararet yaptı ve bir yandan tüketici enflasyonun düşmeyen
ateşi, bir yandan dövizin artık bastırılamayan fiyatı, ekonomide teklemelere yol açtı. İlk 6 ayın cari açığı 20 milyar dolara
yaklaştı ve cari açığın kapatılmasında, sermaye girişi yerine çıkış yaşandığı için açık, rezervlerden finanse edildi ve ilk 6 ayda
rezervler 30 milyar dolar geriledi.
Rezervlerini eritme pahasına döviz fiyatını kontrolde tutmaya, yatay götürmeye çalışan Merkez Bankası, swap yoluyla borçlanarak elde ettiği rezervleri bile eritti. Yabancıların çıkışı hızlandı, döviz fırladı ve dolar fiyatı, uzun süredir 6.85 TL’de seyreden
seviyesinden iki günde 7.30 TL basamağına kadar çıktı. İki ayda ısınmanın sonuna gelindi, ekonomi sakatlandı ve de ciddi
biçimde bir durgunluğa giriş yapıyor.
Merkez Bankası hızla tırmanan döviz fiyatı karşısında, önlem olarak hemen ekonomiyi soğutacak bir yola başvurdu ve bankalara likiditeyi azaltacağını bildirdi. Bu, doğrudan TL faizlerini yükselterek dolarizasyonun önünü kesmek değil ama sanayici, ithalatçı cephesinden gelen döviz talebini köreltmek, döviz fiyatını artıran basınç unsurlarından birini etkisizleştirme çabasıdır.
Yabancıların hızlı ve büyük meblağlarla çıkışları, dış kaynak bağımlılığı, yüksek, dış borç stoku milli gelirinin yüzde 60’ına kadar
dayanmış Türkiye ekonomisi için kısmi felç geçirmek gibi birşeydir. Nitekim, Ağustos başında yaşanan türbülansın ardından,
ülke risk priminin 550-600 aralığına yerleşmesi, en yakın emsal ülkelerden G.Afrika’nın bile riskini yüzde 100’e yakın geride
bırakması, ülke izolasyonunu gösteren önemli bir parametredir.
Şimdi merak edilen, ekonomiyi ısındırmak isterken yaşanan ağır sakatlanmanın ne kadar süreceği ve bundan sonra dengelerin yeni bir büyüme patikasına geçiş vermesi için neler yapılacağı.
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OVID-19 pandemisinin de etkisiyle, Mart ayından itibaren tüm
dünyada olduğu gibi, ağır bir küçülme, soğuma yaşayan Türkiye ekonomisi, Haziran başında ani bir ısınma,
canlanma çabası içine sokuldu.
Daha önce denendiği gibi, Merkez
Bankası, Türk Lirası kredileri alabildiğine genişletti. Kredi faiz oranlarını
düşürdü, krediye erişimi kolaylaştırdı ve ilk yılı ödemesiz, uzun vadeye
yayılan kredilerle konut, otomobil,
elektronik vb dayanıklı tüketim malı
alımlarını, hatta iç turizm için kredileri bollaştırdı.
Bu hamle, özellikle de bankacıılık
sektörünün üçte birinden fazlasını
elinde tutan kamu bankaları harekete geçirilerek yapıldı. Özel ve yabancı bankalar da kredi musluklarını
açmaya zorlandı. Haziran başından
itibaren bu ısınma, canlandırma
adımı işe yaramış göründü ve MartMayıs döneminde neredeyse bıçak
gibi kesilen konut, otomobil satışları hızla sıçradı. İç talep, tüketici kredileri ile yükseldi ve durmuş sanayi
çarkları işlemeye, geleceğe dönük
beklentiler iyileşmeye başladı.
Ne var ki, iki ayı bulmadan iki yan
etki, ekonominin motorunda hararete neden oldu ve bir yandan tüketici enflasyonun düşmeyen ateşi, bir
yandan da döviz fiyatının artık bastırılamayan fiyatı, ekonomide teklemelere yol açtı.
Tüketici enflasyonunun Haziran ve
Temmuz aylarında yüzde 12-13 bandına yerleşmesiyle birlikte enflasyonun altında kalan faiz, TL mevduatlarını eritirken tasarruf sahiplerinin
güvenli liman olarak dövize ve altına
yönelişleri hızlandı. Tasarruf sahiplerinin her 100 TL’sinin 53 TL’si dövize
yönelmiş durumda.

Bu durum, rezervlerini eritme pahasına döviz fiyatını kontrolde tutmaya, yatay götürmeye çalışan
Merkez Bankası’nın swap yoluyla
borçlandığı rezervleri bile eritmeye
ve yabancıların çıkışını hızlandırmaya başlayınca, döviz fırladı ve dolar
fiyatı, uzun süredir 6.85 TL’de seyreden seviyesinden iki günde 7.30
TL basamağına kadar çıktı. İki ayda
ısınmanın sonuna gelindi, ekonomi
sakatlandı ve de ciddi biçimde bir
durgunluğa giriş yapıyor.

Döviz türbülansı ve
önlemler
Merkez Bankası, hızla tırmanan döviz fiyatı karşısında, önlem olarak
hemen ekonomiyi soğutacak bir
yola başvurdu ve bankalara likiditeyi
azaltacağını bildirdi. Bu doğrudan TL
faizlerini yükselterek dolarizasyonun
önünü kesmek değil , sanayici, ithalatçı cephesinden gelen döviz talebi köreltmeye, döviz fiyatını artıran
basınç unsurlarından birini etkisizleştirmeye yönelik bir adımdır. Yan
etki olarak likidite yönünden Merkez
Bankası’ndan kolaylık görmeyecek
bankalar, hem TL mevduat ve hem
de kredi faizlerini artırmaya mecbur kaldılar. Artan TL kredi faizleri ile
tüketici kredi talebi azaldı, Türkiye
ekonomisi iki aylık ısınmanın sonuna gelerek Ağustos’ta bir soğuma
dönemine girmiş oldu. Bu dönemin
ne kadar süreeceği, inişin yumuşak
mı sert mi olacağı bilinmemekle birlikte, ısınmanın ömrünün sadece iki
ay sürmesi ve bu kadar kısa sürede
arıza vermesi, ekonominin ne kadar
kırılganlaştığına önemli bir işaret.

İki ısınma, iki soğuma
2020 yılına iki ısınma, iki soğuma
dönemi sığmış gibi. Yılın ilk iki ayının canlı, takip eden Mart-Mayıs

pandemi döneminden oluşan 3 ayın
“soğuk”, hatta “don altında” geçtiğini
gördük. Bunun ardından HaziranTemmuz döneminde hızlı ısınma
yaşandıktan sonra Ağustos’ta başlayan soğumanın yılsonuna uzayacağı
tahmin edilebilir.
Sadece bir yılda yaşanan bu dalgalanmanın pandemi ile de ilgisi var
ama bu, daha çok, iktidarın ekonomiyi yönetmede alanının daralmasından, kırılganlık katsayısının yükselmesinden kaynaklanıyor.
Filmi çok değil, iki yıl geriye sardığımızda da, ekonomide uzun süreli bir
istikrar evresinin yaşanmadığı, sıkça
ısınma-soğuma salınımı yaşandığı
görülür. Saray rejimi, seçim-sandık
takvimine bağlı olarak, ekonomiyi
hep canlı, sıcak tutmaya, büyütmeye
çalışırken buna özellikle son yıllarda
dış kaynak rüzgarları pek yardımcı
olmuyor. Erdoğan yönetiminin, tek
başına iktidar olmayı terk etmeme
hırsı ile seçmeni konsolide etme çabaları, bunun için başvurduğu Batı
normlarına uymayan siyasi düzenlemeleri, iç ve dış politika icraatları, zaman zaman dış dünyada yeni
soğukluklar yarattı. Bu soğukluklar
sonucu, dış kaynak girişi olmadan,
hatta sermaye çıkışları varlığında, istikrarlı bir canlılık da tesis edilemedi.

2018’de başladı
Cumhurbaşkanlığı
Hükümet
Sistemi’ne geçilen 2018 Haziran’ı
sonrası, özellikle dış finans kaynaklarına güven vermeyen iktidar, ABD
ile yine 2018 ortalarında yaşadığı
gerilimin getirdiği döviz türbülansı
ile 2019 sonlarına kadar uzayan bir
krizi yaşadı. Hızla artan döviz fiyatları
enflasyonu tırmandırırken, büyümeyi de dibe çekti. 2018 büyümesi
yüzde 2,6’da, potansiyelinin bir hayli
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altında kaldı. Bu durum 2019’un ilk
yarısında da sürdü.
2019’un ikinci yarısında Merkez
Bankası üstünde de iyice kontrol
sağlayan rejim, kredileri düşürme,
bu yolla ekonomiyi canlandırma
denemesiyle, kısmi bir hareketlenmeyi sağladı. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) 3 çeyrek üst üste daraldıktan
sonra parasal ve mali desteklerle
2019 ikinci yarısından itibaren büyümeye geçti. GSYH, üçüncü çeyrekte
yüzde 1, dördüncü çeyrekte yüzde 6
arttı. Bu sayede 2019 daralması, yüzde 0,9’da tutuldu.
Aynı tempo ve yaklaşım 2020’nin
Ocak ve Şubat aylarına da taşındı. Ne
var ki, bu suni teneffüs, beraberinde
yan etkiler yaratmaya başlamışken
ve nereye seyredeceği merak edilirken tüm dünyayı saran COVID-19
salgını ile kesildi, küresel ekonomi
ile birlikte Türkiye ekonomisi de derin bir sarsıntı yaşadı. Çok sert daralmalar yaşanan Mart-Mayıs arası 3
ayın ardından Haziran’da, büyük sağlık risklerine rağmen ekonomi açıldı.
Böylece Ocak ve Şubat aylarındaki
canlı iktisadi faaliyet, Mart’ta salgınla beraber yavaşladı, Nisan’da da dip
yaptı. Mayıs’ta ise dipten dönüş başladı ve Haziran ile birlikte ekonomideki ısınma hız kazandı.

Isınmanın göstergeleri
Ekonomiyi çukurdan çıkarmak için
yine, pandemi öncesi reçeteler Haziran başından itibaren denendi ve
yine kredi muslukları açılarak ekonomiye yine suni teneffüs yaptırılarak
canlanma sağlanmak istendi. Ne var
ki, yine pandemi öncesi olduğu gibi,
başta enflasyon, cari açık, döviz fiyatı
tırmanışı ve bütçe açığı yan etkileriyle beraber ekonomi belirsizlik içine
sokuldu.
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Pandemideki çöküş ve HaziranTemmuz’da deneyimlenen ısınma,
şöyle özetlenebilir:
• Genişlemeci para ve maliye politikaları ile toparlanmaya destek
verilmek istendi. TCMB politika
faizi yüzde 8,25, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 7,76.
Buna karşılık tüketici enflasyonu
TÜFE Temmuz’da yüzde 12,6, yılsonu TCMB tahmini yüzde 8,9,
piyasa beklentisi ise yüzde 10,2.
Gerçekleşen enflasyona göre,
reel politika faizi - yüzde 4,4.. Yani,
kredi fiyatı, enflasyonun altında
tutuldu.
• TCMB’nin faiz indiriminin yanında, Hazine, tahvil alımlarını artırdı. 29 Temmuz’da TCMB’nin tahvil
portföyü 92 milyar TL’ye, analitik
bilançonun yüzde 12,4’üne ulaştı.
• Düşük faizle birlikte, bankalara
getirilen zorunlu karşılık ve aktif
rasyosu düzenlemeleriyle de kredi artışı teşvik edildi, yer yer özel
bankalar buna zorlandı. İlk 7 ayda
kredilerdeki artış yüzde 25,3 olarak gerçekleşirken geçen yılsonu
ise kur etkisinden arındırıldığında artış, yüzde 20’ye yaklaştı. Toplamda bireysel kredilerdeki artış
ise yüzde 28’i buldu. Bankaların
verdiği krediler 3 trilyon 336 milyar liraya kadar yükseldi. Banka
kredilerinde 7 ayda 682 milyar
liralık artış oldu.
• Bankaların topladığı mevduatın
yüzde 23,8 oranında arttığı ilk 7
ayda, kredilerdeki genişleme ise
yüzde 25,7 oldu. Bu nedenle 2019
yılı sonunda yüzde 103,4 olan
mevduatın krediye dönüşüm oranı, yüzde 105’e kadar çıktı.
• Bankalara ve finansman şirketlerinden kullanılan tüketici kredisi
ve kredi kartı borçlanmaları yükseldi. Bireysel krediler 737 milyar
liraya ulaştı. Tüketici kredisi ve
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kredi kartı borçları yaklaşık ilk 7
ayda 146 milyar lira arttı. 17 Temmuz itibariyle 737 milyar liraya
tırmanan bu stokun 620 milyar
lirası tüketici kredilerinden, 117
milyar lirası da kredi kartlarından
kaynaklanıyor. İlk 7 ayda tüketici
kredileri 145 milyar lira artarken,
kredi kartı borçlarındaki artış ise 1
milyar lira oldu.
• Tüketici kredilerinde gözlenen
138 milyar liralık artışın da 103
milyar liralık kısmı Türkiye’de ilk
koronavirus vakasının gözlendiği
11 Mart 2020 sonrasındaki dönemde oluştu.
• Salgının ilk haftalarında azalan
talep nedeniyle tüketici kredileri
azalırken, daha sonra kamu bankaları öncülüğünde başlatılan
teşvikli kredi kampanyalarıyla gelir seviyesi düşük ailelere de Hazine destekli KGF kefaletiyle temel
ihtiyaç kredisi kullandırılmaya
başlanması, tüketicilerin hızla
borçlanmalarına yol açtı.
Kredi kullanımının teşviki ile iç talep
kıpırdadı. Konut, otomobil, beyaz
eşya vb satışlarında görece artışlar
gözlendi. Bu durum sanayide üretimi ve kapasite kullanımını da yukarıya doğru hareketlendirdi.
Konut satışları 2020 Mart’ta yıllık yüzde 3,5 artış ile hız kesmiş,
Nisan’da yüzde 55,5, Mayıs’ta yüzde
44,6 düşmüştü. Kredi pompalaması
ile birlikte, satışlar Haziran’da yüzde
210’a yakın arttı.
Otomobil ve hafif ticari araç satışları
Mart’ta yüzde 1,6 artış ile hız kesmişti, Nisan’da yüzde 14,6, Mayıs’ta yüzde 2,4 düştükten sonra, Haziran’da
toparlandı ve yüzde 66,3 arttı.

Sanayide ısınma
Kredi pompalaması ile canlanan iç
talep, imalat sanayisi üretimi ve ka-
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pasite kullanımını da görece düzeltti. İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı (KKO) 2020 Şubat’ta yüzde
76,6 iken Nisan’da yüzde 61,9 seviyesi ile dip yaptı; iç talebin canlanması
ile Temmuz’da ise yüzde 70,7’ye yükseldi.
Sanayi üretimi pandemi aylarında
dibe vurmuş, Mayıs’ta yıllık azalış
yüzde 19,4’ü bulmuştu. Isınmanın
başladığı Haziran’da ise sanayi üretim endeksi toparlandı ve Haziran’da
yıllık yüzde 0,1 arttı. Sanayinin alt
sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2020 yılı Haziran
ayında, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 arttı.
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans
kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın
Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin
Temmuz 2020 dönemi sonuçları da
canlanmaya işaret etti. Eşik değer
olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm
rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre,
Haziran’da 53,9 değerini alan manşet PMI, Temmuz’da 56,9 olarak gerçekleşti. PMI, Mart, Nisan ve Mayıs
aylarındaki gerilemelerin ardından
güçlenen bir toparlanmaya işaret
etti.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat
PMI verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi
Direktörü Andrew Harker, şunları
söyledi:
“Yılın ikinci yarısının başlangıcına
ilişkin PMI verileri, COVID-19 kaynaklı daralmanın ardından toparlanmanın güçlendiği yönünde iyimserlik
sağladı. Faaliyet koşullarının kademeli olarak normale dönmesiyle
üretim ve yeni siparişlerde güçlü
artışlar gözlendi ve hatta sektörde

kapasite baskılarının oluştuğu yönünde sinyaller ortaya çıktı. Yaşanan
büyüme, geçtiğimiz daralma dönemindeki üretim kaybının bir kısmının geri alınmasına yardım edecektir. Ancak tam anlamıyla iyileşmenin
sağlanabilmesi için bu büyümenin
daha uzun bir süre devam ettirilmesi
gerekecektir.”
İSO’ya göre, üretim gereksinimlerindeki artış nedeniyle on sektörden
dokuzunda Temmuz’da istihdam
artışı görüldü. Değerlendirmede ayrıca şunlar söylendi: “Genel anlamda
pozitif olan tabloya rağmen, sektörlerin tamamı büyüme bölgesine
geçemedi. Bazı sektörler geride kalırken diğerlerinin ilerleme kaydettiğini gösteren bu eğilimler, “iki hızlı”
toparlanma riskini artırması açısından kaygı uyandırıyor.”
Reel kesim güven endeksi de pozitif
yönlü gelişti. Endeks, 2020 Şubat’ta
106,7 iken Nisan’da 62,3’e geriledi
ama Temmuz’da 99,4 seviyesine yükseldi. Sektörel güven endekslerinde
inşaat, perakende ticaret sektörlerinde hızlı bir toparlanma görülürken,
aynı hızdaki toparlanma hizmetler
sektöründe görülmedi.
İç talepteki ısınmanın yanı sıra ihracatta da görece düzelme yaşandı. İhracat 2020 Mart’ta yıllık yüzde 18,3,
Nisan’da yüzde 41,5, Mayıs’ta yüzde
40,9 azaldıktan sonra Haziran’da
yüzde 15,7 arttı.
Genişlemeci para politikalarına, genişlemeci bütçe de eşlik etti.

Yan Etkiler: Enflasyon
Düşük faiz, gevşeyen bütçe, hızlı
kredi artışı gibi etkiler iktisadi faaliyeti desteklerken diğer bir yandan
bunların yan etkileri de ortaya çıktı.
Enflasyon Temmuz’da yıllık olarak
yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

Yılsonu beklentisi de çift hanede,
TCMB yıl sonu tahminini ancak yüzde 8,9’a çıkardı.
TCMB, enflasyondaki yükselişi salgınla birlikte düşük kapasite ve birim
maliyetlerdeki artışa bağlıyor. Bunu
geçici görüyor. Enflasyonun negatif
çıktı açığı ile düşeceğini öngörüyor.
TCMB’ye göre, yıllık enflasyon kira
dışındaki alt gruplarda arttı, en belirgin yükseliş ulaştırma grubunda
kaydedildi. Ulaştırma hizmetlerinde “Normalleşme süreci” ile birlikte
uçak bileti ve şehirlerarası otobüs
ücretlerindeki artışlar öne çıktı. Kapasite sınırlamasına tâbi olan lokanta-otel grubunda, gerek yiyecek ve
içecek hizmetlerinde gerekse konaklama hizmetlerinde fiyatlar yükseldi.
Diğer hizmetler grubunda ise eğitim
ve paket turlar ile berber ve kuaför
hizmetleri fiyatlarındaki artışlar dikkat çekti. Haberleşme hizmetleri fiyatlarındaki artışta posta hizmetleri,
telefonla görüşme ve internet ücreti
öne çıktı. Kira yıllık enflasyonunda
yavaşlama eğilimi ise bu dönemde
de devam etti.
Temel mal grubunda ise yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseldi,
fiyatlar üzerinde birikimli döviz kuru
etkili oldu. TCMB, bunun yanı sıra,
“..salgına bağlı birim maliyet artışları ile normalleşme süreciyle birlikte
bazı gruplara yönelik güçlenen talep
de etkili oldu” demektedir.
Yıllık enflasyonun Aralık sonunda
yüzde 11’den az olması beklenmiyor.
İlk 7 ayın fiyat artışı yüzde 6,4 oldu.
Geçmiş 16 yılda ilk 7 ay ortalama fiyat artışı yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Geçmiş yıllarda kalan 5 ayın fiyat
artış ortalaması ise yüzde 4,7. 2020
kalan aylarında geçmiş ortalama kadar fiyat artışı olsa, 2020 sonu enflasyonu yüzde 11’i aşacak.
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Yan etkiler: Dış açık
Genişlemeci para ve maliye politikaları ile ekonomi canlandırılmak istenirken yan etki olarak yüksek seyreden enflasyonun yanında yükselen
dış açık da dikkat çekti. Yılın ilk 7
aylık döneminde Türkiye’nin ihracatı
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 oranında azalarak 90 milyar
dolara inerken, ithalat ise yüzde 3,9
oranında daraldı ve 113 milyar dolar
oldu. Yılın ilk 7 ayındaki dış ticaret
açığı geçen yıla göre yüzde 56 oranında büyüyerek 27 milyar doları
buldu.
Başka bir ifadeyle, ekonominin yüzde 1’in altında büyüdüğü 2019’un
tamamında 29,5 milyar dolarlık dış
ticaret açığı verilmişken bu yıl sadece 7 ayda 27 milyar dolara yakın açık
verildi.
Yılın ilk yarısında Türkiye’nin yaptığı
ihracat gerçekleştirdiği ithalatın yüzde 76,5’ini karşılayabildi. 2019 yılının
aynı döneminde bu oran yüzde 86,5
olarak gerçekleşmişti.
Ocak-Haziran
döneminde
Türkiye’nin sadece tarım sektörünün
ihracatı yüzde 1,8 oranında artarken,
imalat sanayi sektörünün ihracatında yüzde 15,5, madencilik sektörünün ihracatında yüzde 20,7, diğer
sektörlerin ihracatında da yüzde
14,6 oranında azalma yaşandı.
İthalattaki azalma ise sadece ara
malı ithalatındaki azalmadan kaynaklandı.
Üretimin büyük ölçüde azaldığı bu
dönemde ara malı (hammadde) ithalatı da yüzde 6,2 oranında azaldı.
Yılın ilk yarısında tüketim malları ithalatı yüzde 2,4, sermaye (yatırım)
malı ithalatı yüzde 11,9 ve diğer malların ithalatı ise yüzde 4,9 oranında
arttı.
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Dış ticaretin açığını daraltmada kullanılan turizm gelirleri, pandemi döneminde sıfıra inince, cari açık hızla
büyüdü ve döviz açığının finansmanında dış kaynaklar da etkisiz kaldı.
Böyle olunca açığı TCMB rezervleri
ile karşılamak kaçınılmazlaştı ve rezervler hızla eridi. Bu erime, döviz
fiyatlarını kontrol altında tutmayı da
zorlaştırdı ve özellikle Temmuz’un
son haftasından başlayarak döviz
fiyatları ağır bir yükselme yönlü basınç altına girdi.

lerini karşılama oranının en az yüzde
100 olmasını esas alıyor. İdeal sonuç
ise yüzde 150 olarak kabul ediliyor.

Yan etkiler: Rezervlerde
Erime

Merkez Bankası, Katar ve Çin gibi
ülkelerle yaptığı swap anlaşmalarından sağladığı mevduatı, aktif
kısmında döviz varlığı olarak gösterdiği bilançosunun pasifinde ise TL
mevduat yükümlülüğü olarak kaydediyor. Yurt içi bankalarla yaptığı
döviz ve altın swap anlaşmalarından
kaynaklanan yükümlülüğünü de
bilanço yerine nazım hesaplarında
izlediği için, swapla sağladığı döviz
“yükümlülük” olarak kaydedilmiyor.
Dolayısıyla da (“dış varlıklar- dış yükümlülükler =Net rezerv” olarak hesaplanan) net döviz rezervi swap anlaşmaları kadar, olduğundan yüksek
gözüküyor.

Artan cari işlemler açığı, net sermaye
çıkışı ve yurt içindeki dolarizasyon
eğiliminin baskısı altındaki Merkez
Bankası’nın net rezervi hızla azaldı.
Merkez Bankası’nın döviz rezervi 24
Temmuz haftası 50,9 milyar doları
döviz, 42,1 milyar doları altın olmak
üzere, 93 milyar dolar olarak saptandı.
Döviz fiyatlarını kontrol altında tutmak için TCMB’nin rezervlerini kamu
bankaları üstünden piyasaya sürdüğü ve bu yoldan 90 milyar dolara
yakın dövizin eritildiği biliniyor. Bu
durum rezervlerin dış borç yükümlülükleri karşısında karşılama oranını
da geriletiyor.
Bu yılbaşında yüzde 86 olan Merkez Bankası’nın döviz rezervinin
Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunu
karşılama oranı ise 24 Temmuz itibariyle yüzde 75,3’e geriledi. Vadesine
bir yıldan az süre kalan, diğer bir ifadeyle bir yıl içerisinde geri ödenecek
olan dış borcu karşılama oranı ise
yüzde 63’ten yüzde 54,9’a indi.
Uluslararası kuruluşlar ülkelerin
brüt rezervinin yeterliliğini ölçerken
merkez bankalarının brüt rezervinin
(altın + dövizi) ülkenin vadesine bir
yıldan az kalmış döviz yükümlülük-
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TCMB, döviz fiyatını kontrol etmek
için harcadığı rezervlerini bir anlamda kiralayıp, borçlandığı (swap) döviz ile doldurmaya çalışıyor. Bankacılık sektörü ve bazı ülkelerle yapılan
swap işlemleriyle şişirilen net rezerv,
24 Temmuz’da 2,2 milyar dolar daha
azalarak 20,9 milyar dolara kadar
indi.

Merkez Bankası’nın ayda bir açıkladığı Katar ve Çin Merkez Bankaları ile
diğer bankalarla yaptığı swap anlaşmalarından doğan yükümlülüğü Haziran ayı sonu itibariyle (altın swapları da dahil) 58,9 milyar dolara çıktı.
Bu rakam dikkate alınıp hesaplama
yapıldığında net rezerv eksiye (- 38
milyar dolara) düşüyor.
Diğer bir ifadeyle Merkez Bankası’nın
döviz ve altın borçları, döviz ve altın
varlıklarının 38 milyar dolar üzerinde
bulunuyor.

Yan etki: Dolarizasyon,
döviz tırmanışı
Ucuz kredi ile yaşanan tehlikeli ısınmanın yarattığı yan etkilerden birisi
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de portföy çıkışı ve dolarizasyon.
TL’ye güvensizlik ve döviz ihtiyacının
girişleri çok aşmasının getirdiği sonuç dövizde tırmanma eğilimini artırmakta ve kontrolden çıkışı ortaya
koymaktadır.
Yılın ilk 7 ayında yabancıların TL
portföy çıkışları 11,8 milyar doları buldu. Yurtiçi yerleşiklerin döviz
mevduatı ise 204 milyar dolar ile rekor seviyede kaldı.
Temmuz sonunda mevduatlar 14
milyar lira artarak 1 trilyon 579 milyar liraya yükselirken, döviz cinsinden mevduatlar ise 34,8 milyar lira
artarak 1 trilyon 598 milyar liraya
(234,4 milyar dolara) çıktı.
Toplam mevduattaki dolarizasyon
oranı yüzde 50,3 olurkenbankalardaki toplam mevduatın yarısından
çoğunu yabancı para cinsinden açılmış mevduatlar oluşturdu.
Dolarizasyon, diğer bir deyimle döviz cinsinden tutulan mevduatların
toplam mevduat içindeki payı, gerçek kişilere ait mevduatlarda yüzde
53,1’e kadar yükseldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatı 148,4 milyar
dolara çıktı. Gerçek kişilerin döviz
mevduatında yaşanan bu artış, vatandaşların ihtiyacı olmasa da tüketici kredisi kullanarak döviz ya da
altın mevduatı yaptığına ilişkin iddiaları doğrular nitelikte.
Enflasyon beklentilerinin yükselmesi
ve iktidarın zorlamasıyla TL mevduata negatif reel faiz uygulanması,
tasarrufların, Dolar, Avro ve altına
yönlenmesine yol açıyor.
İçeride enflasyona karşı korunma
saikiyle tasarrufların dövize meyletmesinin yanında, ihracat ve turizmden kaynaklı döviz girişlerinin çok
azalması ve ithalatın tırmanması, dış
borç yükümlülüklerinin eldeki dövizle karşılanamamasına neden olu-

yor. İç ve dış riskler artıyor, dışarıdan
kredinin maliyeti yükseliyor, bütün
bunlar döviz fiyatının bütün kontrol
çabalarına rağmen artışını zorluyor.
Ekonomideki ısınma görünümüne
rağmen dışarıda güven sağlamıyor ve Türkiye’nin risk katsayısını da
gösteren risk pirimi, CDS’ler, 500 baz
puanı aşmış durumda.Türkiye bu verisiyle, benzer yükselen ülkeleri çok
gerilerde bırakmış durumda.
Merkez Bankası’nın kamu bankaları
üstünden döviz fiyatını kotrol altında tutmak amacıyla 2019 ortalarından itibaren piyasaya döviz satışları,
döviz fiyatını belli dönemlerde yatay
seyir halinde tutsa da eğilim hep
yukarı yönlü oldu. Merkez Bankası
döviz rezervlerinin erimesi, swap
işlemleri ile adeta “tahta bacaklı”
görünüm alması, TL’ye güveni daha
da azaltırken döviz fiyatlarını daha
güçlü biçimde yukarı itiyor. ABD’de
yaşanan olumsuz şartların dünyada
dolar fiyatını aşağı çekmesine karşın,
Türkiye’de dolar fiyatları gerilemedi
ve Temmuz sonunda 7 TL eşiğinde
gezinmeye başladı, Ağustos ayında
ise 7,30 seviyesini aştı. Avro fiyatının
8 TL’yi aşması da birçok ithalatçı ve
dış borç yükümlüsü firmaya önemli
kur zararları çıkarttı.
Yaşanan kur zararlarının firmaların
bağışıklık sistemlerini iyice sarsması,
dövizdeki tırmanışın tüketici fiyatlarını maliyetleri yükselterek artırıcı
etki göstermesi kaçınılmaz.

Isıtılırken sakatlama
2018 ortalarında başlayan küresel
finans sermayesinin Türkiye’den
uzaklaşması, sonraki mevsimlerde
de sürdü ve yaşanan döviz türbülansları ile ekonomi 2018 ikinci yarısı
ve 2019 ilk yarısını “soğuk” iklimde
geçirdi.Ekonominin tüm maliye ön-

lemleri ile gedikleri kapatma yoluna
gidilmesine rağmen, yüzde 1 dolayında küçülme yaşandı.
2019 ortasında Merkez Bankası’nı
tamamen kontrole geçirip enflasyona rağmen faizleri düşürme, böylece
ekonomiyi ısındırma yoluna koyulan
iktidar, sadece TL faizleri değil, döviz fiyatını da belirlemeye meyletti.
Bunun için, Merkez Bankası rezervleri “arka kapıdan” kamu bankaları
aracılığıyla piyasaya verildi. Kimi
firmalar bu bastırılmış dövizi alarak
borç daralttılar, kimileri de ucuz ithalat gerçekleştirdiler. Hızla eriyen
Merkez Bankası rezervlerinin yerini,
swap yoluyla doldurmaya çalışan bir
takas-borçlanma işlemine girildi ve
bu yolda 60 milyar dolara yakın “dolgu” yapıldı. Bunun 16 milyar doları
Katar ve Çin’den, kalanları da içerideki bankalardan gerçekleştirildi. Merkez Bankası rezervlerindeki bu kalite
kaybı, hem dış para otoritelerinin,
uluslararası finans medyasının, hem
de IMF’nin dikkatini çekip uyarılara
neden olunca yabancı çıkışları daha
da hızlandı.
Yabancıların hızlı ve büyük meblağlarla çıkışları, dış kaynak bağımlılığı
yüksek, dış borç stoku milli gelirinin
yüzde 60’ına kadar dayanmış Türkiye
ekonomisi için kısmi felç geçirmek
gibi birşey. Nitekim, Ağustos başında yaşanan türbülansın ardından,
ülke risk priminin 550-600 aralığına
yerleşmesi, en yakın emsal ülkelerden G.Afrika’nın bile riskini yüzde
100’e yakın geride bırakması, ülke
izolasyonunu gösteren önemli bir
parametre.
Şimdi merak edilen, ekonomiyi ısındırmak isterken yaşanan ağır sakatlanmanın ne kadar süreceği ve
bundan sonra dengelerin yeni bir
büyüme patikasına geçiş vermesi
için neler yapılacağı.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



AĞUSTOS 2020



www.mmo.org.tr

20

İMALAT

SOĞUK METAL TRANSFERİ TEKNOLOJİSİ
İLE TEL BESLEMELİ ARK EKLEMELİ
ÜRETİM YÖNTEMLERİNDE KAYNAK HIZI
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Gökhan Saraç1

1. GİRİŞ
Son yıllarda gelişen üç boyutlu yazıcıların etkisi ile tel eklemeli üretim yöntemleri de gelişimini sürdürmektedir.
Kaynak ekipmanları robota veya otomasyon sistemine
entegre edilerek prototip veya gerçek iş parçası üretimine çok kısa sürede geçiş yapılabilir. Eklemeli üretim
yöntemlerinin geliştirilmesi sonucunda, karmaşık tasarımlı parçaların doğrudan üretiminin yapabilme imkanı
endüstriyel topluluğun dikkatini çekmiştir. Son yıllarda
1
2
3

sarac.gokhan@fronius.com
“Wire Arc Additive Manufacturing”
“Cold Metal Transfer”
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bu teknik sadece prototip ürünlerin üretimi ile kalmayıp
gerçek iş parçalarının da üretiminin yapılmasına imkan
sağlamıştır. Buna istinaden son zamanlarda tel eklemeli
üretim yöntemlerine ilgi artmıştır. Metalik malzemelerin
Tel Beslemeli Ark Eklemeli Üretim (WAAM2) yöntemlerinde Soğuk Metal Transferi (CMT3) kaynak teknolojisinin kullanılması büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu
avantajlar; yüksek dolgu oranı, düşük ısı girdisi, yüksek
kaynak hızı, karmaşık şekillerin kolay üretimi ve en düşük maliyetli üretim olarak sıralanabilir. Temel olarak son
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Resim 1. İnce Cidarlı Alüminyum Yapı Üretimi			

ürün, akım taşıyıcı ve ark oluşturucu olarak görev yapan
kaynak telinden oluşmaktadır. Tel eklemeli üretim yöntemlerinde elektron ışın veya lazer kaynak yöntemleri de
kullanılabilir fakat yatırım maliyetleri, kullanım maliyetleri ve kolay tedarik edilebilir olmamasından dolayı CMT
kaynak teknolojisi bir adım daha öne çıkmaktadır. CMT
kaynak teknolojisi ile çelik, paslanmaz çelik, titanyum,
alüminyum, magnezyum vb. gibi birçok malzemenin
kullanımı ile üretim kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca ince cidarlı karmaşık parçalardan kalın cidarlı parçalara kadar
çok geniş aralıktaki parçaların üretimi kolaylıkla yapılabilir. İnce cidarlı parçalar üst üste tek paso yığma ile yapılırken kalın cidarlı parçalar yan yana atılacak çok paso
ile yapılabilir. Aşağıda verilen Resim 1 ve Resim 2’de CMT
kaynak teknolojisi ile yapılan örnekler görülmektedir.

Resim 2. Boru Üzerine Kaynatılan Kanatçıklar

Resim 1’de ince cidarlı üç boyutlu alüminyum yapı görülürken Resim 2’de boru üzerine kaynatılan kanatçıklar
görülmektedir. Bu ve buna benzer çok farklı malzeme ve
tasarım çeşitlerinde bu yöntem kolaylıkla kullanılabilir.
Bu çalışmada, 1,2 mm AlSi5 kaynak teli kullanılarak aynı
parametre (akım, tel hızı, voltaj vb.) ile farklı hızlardaki
cidar kalınlığının değişimi ve kaynaktaki değişimler tahribatsız muayene yöntemleri ile incelenmiştir.

2. KULLANILAN SİSTEMİN TANITIMI
Bu çalışma Fronius Tps/i kaynak makinesinin CMT kaynak
teknolojisi kullanılarak Fronius İstanbul sahasında yapılmıştır. Çalışmada kullanılan ekipmanlar aşağıda Resim
3’te gösterilmiştir.

Resim 3. Çalışmada Kullanılan Ekipmanlar
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Tablo 1. İlk Üç Paso ve Sonraki Pasoların Kaynak Parametreleri
İlk üç paso parametreleri
Parametre

Torç Açısı

Kaynak Hızı

Tel Hızı

Akım (A)

Voltaj (V)

Ark Boyu

Pulse Din.
Op.

Serbest Tel
Boyu

Rob. Yük.
Değeri

Uyg.1

0°

60 cm/dk

6,0 m/dk

91 A

13,6 V

1,5

2,5

15 mm

1,3 mm

Uyg.2

0°

90 cm/dk

6,0 m/dk

91 A

13,6 V

1,5

2,5

15 mm

1,1 mm

Uyg.3

0°

120 cm/dk

6,0 m/dk

91 A

13,6 V

1,5

2,5

15 mm

0,9 mm

Ark Boyu

Pulse Din.
Op.

Serbest Tel
Boyu

Rob. Yük.
Değeri

Uygulama

Üç pasodan sonraki parametreler
Parametre

Voltaj

Torç Açısı

Kaynak Hızı

Tel Hızı

Akım (A)

Uyg. 1

0°

60 cm/dk

3,8 m/dk

56 A

11,1 V

1,5

2,5

15 mm

1,3 mm

Uyg. 2

0°

90 cm/dk

3,8 m/dk

56 A

11,1 V

1,5

2,5

15 mm

1,1 mm

Uyg. 3

0°

120 cm/dk

3,8 m/dk

56 A

11,1 V

1,5

2,5

15 mm

0,9 mm

Uygulama

3. UYGULAMA DETAYLARI
Tps/i CMT Universal karakteristiği kullanılarak 5 mm kalınlığındaki 6061 kalite alüminyum plakalar üzerine akım
ve voltaj değerleri sabit tutularak farklı kaynak hızları ile
silindirik parçalar oluşturulmuştur. Birinci deneme 60 cm/
dk, ikinci deneme 90 cm/dk ve üçüncü deneme ise 120
cm/dk kaynak hızları ile yapılmıştır. Her denemede soğuk
malzeme üzerine yapılan kaynaklarda ergime noksanlığı
ve dikiş hatası olmaması için ilk 3 pasoda daha yüksek
akımlarla kaynak yapılmıştır. Çalışmada %100 argon gazı
ile 1,2 mm AlSi5 (4043) ilave metali kullanılarak akım (I)

Resim 4. Tel Beslemeli Ark Eklemeli Üretim Yöntemi ile
Üretimi Yapılan Bir Parça
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(V)

voltaj (V) sabit tutularak kaynak hızı değiştirilmiş ve kaynaktaki değişimler incelenmiştir. Aşağıdaki Tablo-1’de her
bir denemenin ilk üç pasosunda ve sonraki pasolarda kullanılan kaynak parametreleri yer almaktadır. Tel beslemeli
ark eklemeli üretim yöntemi ile üretimi yapılan silindir
parçalara tahribatsız muayeneler uygulanarak parçadaki
değişimler incelenmiştir. Tahribatsız muayene yöntemlerinden sıvı penetrant muayenesi (PT), radyografi muayenesi (RT), sertlik ölçümü ve kalınlık ölçümü uygulanmıştır.
Aşağıdaki Resim 4 ve Resim 5’te uygulama ile ilgili görüntüler bulunmaktadır. 1 ve 2 numaralı uygulamada silindir

Resim 5. Tel Beslemeli Ark Eklemeli Üretim Yöntemi ile
Üretimi Yapılan Diğer Bir Parça
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Uygulama-1				

Uygulama-2				

Uygulama-3

Uygulama-1				

Uygulama-2				

Uygulama-3

Resim 6. Sıvı Penetrant Test Resimleri

yüksekliği 120 mm civarında iken 3 numaralı uygulamada silindir yüksekliği 90-100 mm civarındadır. 1 numaralı
uygulama 45 dakika, 2 numaralı uygulama 35 dakika, 3
numaralı uygulama ise 25 dakika civarında sürmüştür.
Ayrıca silimdir çapı 110 mm’dir.

4. UYGULANAN MUAYENE YÖNTEMLERİ
Tel beslemeli ark eklemeli üretim yöntemi (WAAM) ile
üretimi yapılan silindirik alüminyum parçalara; sıvı penetrant (PT), radyografik (RT), sertlik ölçümü ve kalınlık
ölçüm muayene yöntemleri uygulanmıştır.
4.1 Sıvı Penetrant Muayenesi
Penetrant ya da sıvı penetrant olarak adlandırılan bu
yöntem yüzey hatalarının tespit edilmesi için kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Bu muayenede
önemli olan nokta kusurun muayene yapılacak yüzeye
açık olması gerekmektedir. Yüzeye kapalı olan hacimsel
hatalar bu yöntem ile tespit edilemez. Yüzeye uygulanan
penetrant sıvısının ardından uygulanan geliştirici (“developer”), penetrant sıvıyı tekrar yüzeye çeker ve kusur
belirtileri gözlenir. Bu belirtiler çatlak türü (çizgisel) ya da

gözenek türü (yuvarlak) olabilmektedirler. Bu parçalarda
penetrant süresi 15 dakika, geliştirici süresi 5 dakika olarak uygulanmıştır.
Yapılan testler sonucunda kaynakta dış yüzeye açık gözenek veya çatlak tespit edilmemiştir.
4.2 Radyografik Muayene
Test parçası bir kaynaktan çıkan radyasyon demeti (X
veya gama ışınları) ile ışınlanır. Radyasyon malzeme içinden geçerken malzemenin özelliğine bağlı olarak belli
oranda yutularak kayıba uğrar ve sonra parçanın arka
yüzeyine yerleştirilmiş olan filme ulaşarak filmi etkiler.
Süreksizlikler radyasyonu farklı zayıflatacaklarından, süreksizliklerin olduğu bölgelerden geçen radyasyonun
şiddeti ve film üzerinde oluşturacağı kararma da farklı
olacaktır. Radyografi muayene yöntemi ile kaynak içerisindeki dış yüzeye kapalı hacimsel hataların tespiti yapılmaktadır. Yapılan bu uygulamada Resim 7’de gösterilen
bölge değerlendirilmiştir.
Uygulanan RT testi sonucuna göre bir numaralı uygulamada %0,3 ile %0,5 arasında gözenek varken, iki ve üç
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Resim 7. RT Değerlendirme Görselleri

numaralı uygulamada %0,1 ile %0,3 arasında gözenek
olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2.
Uygulama

Uygulama 1

Uygulama 2

Uygulama 3

Bölge

Ortalama Sertik
Değeri

Üst

180 HL

Orta

216 HL

Alt

307,3 HL

Üst

177 HL

Orta

207 HL

Alt

295 HL

Üst

170 HL

Orta

246 HL

Alt

277 HL

4.3 Sertlik Muayenesi
Sertlik genel anlamda malzemenin deformasyona karşı
gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Sertlik doğrudan bir
büyüklük olmayıp daha yüksek dayanımda bir malzemenin kendisinden daha düşük dayanımda diğer bir malzeme üzerinde yapmış olduğu deformasyon üzerinden
hesaplanmaktadır. Yapılan bu testte üç farklı bölgeden
beşer adet ölçüm alınmış ve aşağıdaki listede ölçüm noktalarındaki ortalama değerler verilmiştir.
Yapılan bu testte ısıl işleme maruz kalma süresi arttıkça
sertliğin arttığı tespit edilmiştir.
4.4 Kalınlık Ölçümü
Yaptığımız uygulamada aynı akım, voltaj değerlerinde
farklı hızların kullanılması beklendiği gibi farklı cidar kalınlıları elde etmemizi sağlamıştır. Aşağıdaki Resim 9’da
ilgili resimler bulunmaktadır. Ayrıca uygulamalarda elde
edilen cidar kalınlıları aşağıdaki Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3. Kalınlık Ölçüm Sonuçları Uygulama
Ortalama Cidar Kalınlığı

Resim 8. Sertlik Muayene Ölçüm Noktaları ve Değerleri
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Uygulama-1

7 mm

Uygulama-2

5 mm

Uygulama-3

4 mm

25

Uygulama-1				

Uygulama-2				

Uygulama-3

Resim 9. Kalınlık Ölçüm Resimleri

5. SONUÇ
Tel beslemeli ark eklemeli üretim yöntemi ile sabit akım
– sabit voltajda kaynağı yapılan silindir parçalarda sıvı
penetrant muayenesi sonuçlarını incelediğimizde; uygulanan parametre aralıklarında cidarda yüzeye açık herhangi bir çatlak veya gözenek tespit edilmemiştir. Yüzey
kalitesi bakımından bu parametre aralıklarında çalışmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Fakat radyografi test
sonuçlarını incelediğimizde bir numaralı uygulamada
%0,2 oranında daha fazla gözenek olduğu fakat bunun
kalite seviyesini karşıladığı tespit edilmiştir. Yüzeye kapalı çatlak ve gözenek bakımından da bu parametre aralıklarının kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Farklı
bölgelerden alınan sertlik değerleri incelendiğinde daha
uzun süre üst pasoların ısıl işlemine (yaşlandırılmasına)
maruz kalan bölgelerde sertleşmenin daha fazla olduğu
tespit edilmiştir. Sertlik sonuçlarında sadece 1 numaralı bölge değerlendirilmeye alınmıştır. 2 ve 3 numaralı
bölgede sertlik ölçümü sırasında esneme olduğu ve değerlerin yanıltma ihtimali düşünüldüğü için bu noktalar
değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuç olarak daha uzun

süre ısı girdisine maruz kalan bölgelerde sertleşmenin
daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kalınlık ölçüm sonuçlarına göre ise 6 mm cidar kalınlığı için bir numaralı uygulama, 5 mm cidar kalınlığı için iki numaralı uygulama,
4 mm cidar kalınlığı için üç numaralı uygulama kullanılabilir.
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İMALAT

TEL BESLEMELİ ARK EKLEMELİ İMALAT
YÖNTEMİNDE SOĞUK METAL TRANSFERİ
TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
Ali Fuat Tekeli 1, Burak Seçkin 2

1. GİRİŞ
Üretim, genelde hammaddenin çeşitli imalat yöntemlerinden geçerek son halini alması şeklinde ilerlemektedir.
Savunma ve havacılık sektörlerinde birçok üretim yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden talaşlı imalat,
lazer kesim, robotik kaynak yöntemi vb. gibi yöntemler
temelde bilgisayar tabanlı yöntemlerdir. En yaygın kullanılan yöntemlerden talaşlı imalatı ele alınacak olursa;
CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım/Bilgisayar Destekli Üretim) teknolojilerinin piyasaya entegre olmasıyla
1
2

Uluslararası Kaynak Mühendisi, Nurol Makina ve Sanayii A.Ş. - fuat.tekeli@nurolmakina.com.tr
Makina Mühendisi, Nurol Makina ve Sanayii A.Ş. - burak.seckin@nurolmakina.com.tr
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üreticiler eskiye göre daha hızlı, daha hassas ölçülerde
ve daha ekonomik üretim kabiliyetine sahip olmuşlardır.
Bundan dolayı sanayide üretilen ürünlerin daha ekonomik ve daha hatasız üretimleri mümkün olmuştur. Kullanılan talaşlı imalat yöntemlerinde fire oluşmaktadır ve
bundan dolayı kullanılan hammaddenin bir kısmı hurda
olarak düşük ücretlerle de olsa elden çıkartılarak zararın
minimum olmasına çalışılmaktadır. Ancak havacılık gibi
yüksek teknoloji kullanılan sektörlerde oluşan fireler çok
büyük bir maliyet demektir. Özellikle havacılık sektöründe kullanılan ham malzemelerin özel seri aluminyumlar

27

Şekil 1. Metal Eklemeli İmalat Yapan 3D Yazıcı [1]

ve titanyum alaşımları gibi pahalı ham malzemeler olması oluşan fire maliyetlerinin yüksek olmasının sebebidir.
Bunlar göz önünde bulundurulduğunda araştırmalar 3D
yazıcı teknolojileri üzerine yoğunlaşmıştır. Başlarda 3D
yazıcılarda hammadde olarak genelde plastik türevleri kullanılsa da, metal üretim yapan 3D yazıcılarda gün
geçtikçe artmaktadır.

2. ÖRNEK BİR UYGULAMA VE BU UYGULAMANIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Katmanlı imalat sayesinde, 3D model verisi kullanılarak
malzemelerin genelde katmanlar halinde üst üste eklenerek birleştirilmesi sayesinde fonksiyonel parçaların,
prototiplerin veya kalıpların oluşturulması veya aşınmış
parçalar üstünde gerekli ilave malzemelerin eklenmesi ile
tamiri sağlanmaktadır. Metal malzemeler için kullanılan
katmanlı imalat teknolojilerine bakıldığında, Yönlendirilmiş Enerji Yığma Yöntemi (‘’Direct Energy Deposition’’)
bu parçalar özelinde uygun yöntem olarak belirlenmiştir.
Çok eksenli robotik uygulamaları ile serbestlik derecesi
açısından sınırlandırılmamış olması, tamir ve unsur ekleme için uygunluk, tek parça üzerinde çok malzeme kullanım imkanı ve yüksek yığma hızlarından dolayı özellikle
büyük parçalar açısından avantajlı proseslerdir.
Yönlendirilmiş Enerji Yığma yöntemi prensibine sahip
tel besleme tabanlı Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat
(WAAM3) yöntemi kök pasodan itibaren bindirmeli kaynaklar halinde taban malzeme üzerine koruyucu gaz
atmosferi altında gerçekleştirilen metal eklemeli imalat
yöntemidir.
3

Şekil 2. Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat Yöntemiyle
Kaynağı Yapılan Örnek Parça [2]

Literatürde bu konu üzerine birçok akademik ve endüstriyel çalışma olduğu görülmektedir. Güncel çalışmalar
göz önüne alındığında metal ürün üretiminde kaynak
teknolojisi üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir.
Damen Shipyards Group, Ramlab Promarin, Autodesk
ve Bureau Veritas’ın ortak bir çalışmayla, gemiye itici güç
sağlayan pervane prototipini (Şekil 3) Tel Beslemeli Ark
Eklemeli İmalat kullanarak üretimini gerçekleştirmeyi başardıklarından bahsetmiştir. Çalışma kapsamında çeşitli
araştırma ve laboratuvar testlerinden sonra sistemin son
hale geldiği ve üretimi süren ikinci pervanenin üretimi tamamlandığında kıyı römorkörlerine monte edilebilecek
kalitede olacağının öngörüldüğü belirtilmektedir [3].

Şekil 3. Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat Yöntemiyle
Kaynağı Yapılan Pervane Prototipi [3]

“Wire Arc Additive Manufacturing”
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2.1 Uygulama
CMT yöntemi ile teçhiz edilmiş bir kaynak makinası kullanılarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen Deneme Parçası imalatı gerçekleştirilmiştir.

DENEME PARÇASI

Boy: 380 mm

• İşlem sırasında kaynak sıçrantısı olmaması,
• Yüksek kalitede ürün üretiyor olması,
• Düşük sıcaklıkta çalışması,
• Neredeyse hiç cüruf oluşturmaması olarak sıralanabilir.

Boy: 150 mm

Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat yöntemlerinde eklemeli
imalat sistemlerinden farklı şekilde elektrik arkı ısı kaynağı olarak tel beslemesi de hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu sistemde kaynak yöntemi olarak MIG/MAG,
TIG, Plazma veya CMT4 kullanılabilmektedir. CMT yöntemi
Soğuk Metal Transferi diye de adlandırılıyor olup, kaynak
makinası özel bir torç ve özel bir tel sürme mekanizmasına sahiptir. Bu çalışmada diğer yöntemlere göre aşağıda belirtilen çeşitli avantajlarından dolayı Soğuk Metal
Transferi kullanılmıştır.

Deneme parçası imalatı sırasında dolgu malzemesi olarak AlMg5 (5356) dolgu malzemesi kullanılmıştır. İlave
malzeme özellikleri aşağıda yer almaktadır
• Mn = 0,125
• Cr = 0,125
• Mg = 4,75
• Akma Dayanımı (N/mm²) = > 110
• Çekme Dayanımı (N/mm²) = > 235
• Uzama (%) = > 17
İşlem koruyucu gaz atmosferinde Argon gazı kullanılarak
gerçekleştirilmiş olup kaynak parametresi olarak aşağıda
belirtilen değerlerde çalışılmıştır ;
• Amper = 180A - 200A

Şekil 4. Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli
İmalat Yöntemi Sırasında Çekilmiş Olan Yakın Görüntü [4]

• Voltaj = 22V - 23V
• Tel Sürme = 9 - 10 m/dk

Şekil 5. Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat Yöntemiyle Üretilmiş Olan Deneme Parçası ve Mikro
İnceleme için Kesilen Parça
4

“Cold Metal Transfer”
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Şekil 6. Kesitten Elde Edilen Mikro Yapı Görüntüsü

Şekil 7. Kesitten Elde Edilen Vickers Sertlik Grafiği

Tablo 1. Test Çubuklarından Elde Edilen Sonuçlar
Numune No

Boyutlar

Maksimum Yük

Çekmek Dayancı

Akma Dayancı

(Test specimen

(Dimensions)

(Maximum load

(Tensile strenght

(Yield strenght)

No)

mm

Fm) N

Rm) N/mm2

Rp 0.2 N/mm2

T1

4,20x20,00

14525

172,9

121,0

7,6

T2

3,87x19,98

13284

171,8

113,6

7,5

A%Uzama (%
Elongation)

Notlar, Çatlak, Kırılma
Görünüşü (Remarks e.g.
fracture apperance)
Süreksizlik yok
(No imperfections)
Süreksizlik Yok
(No imperfections)

Şekil 8. Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat Yöntemiyle İmal Edilmiş Olan Test Numunesinden Çıkartılan
Çekme Çubukları

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



AĞUSTOS 2020



www.mmo.org.tr

30
2.2 Test ve Sonuçları
Yaptığımız uygulamada, Fronius firmasıyla beraber
bir deneme parçası üzerinde çalışılmıştır. Soğuk Metal
Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli imalat yöntemiyle kaynatılmış deneme parçası üzerinden, mikro/makro
yapı testleri için akma dayancı, çekme dayancı gibi değerlerin belirlenmesi amaçlı 2 adet çekme çubuğu ve 1
adet sertlik değerlerinin belirlenmesi için kesit çıkarılmıştır.

3. TEKNİĞİN FİRMA İÇERİSİNDE KULLANIMI
• Çalışmanın ilerleyen safhalarında, fabrikamız bünyesinde üretilen zırhlı araçlar üzerine montajlanan bir
parçanın Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark
Eklemeli İmalat Yöntemiyle üretilip gerçek parça olma
durumunun Ar-Ge departmanımızla değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
• Çalışmanın ilerleyen safhalarında, araç üzerine montajlanan ve balistik isteri olan zırh çeliğinden imal
edilmiş bir parçanın yerine, yapı çeliğinden üretilmiş
olan bir malzemeye uygun bir dolgu teli kullanılarak
Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli
İmalat Yöntemiyle kaplama kaynağı yapılması ve balistik özellik kazandırılmaya çalışılması hedeflenmektedir.

Yapılan deneme üretimlerinden alınmış olan numunelerin testleri sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır :
• Test numunesi gözle muayeneye tabi tutulduğunda
kaynak dikişlerinin görüntüsünün her yerde eşit ve
düzgün olduğu gözlemlenmiştir.
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• Testlere tabi tutulan iki numunede de benzer değerlerin gözlemlenmesi parçaların kararlı mekanik özellikleri olduğunu göstermektedir.
• Mikro yapı fotoğrafından görüleceği üzere Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat yöntemiyle üretilen parçanın homojen bir yapıda olduğu
ve porozitenin oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir.
• Yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler neticesinde
Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli
İmalat Yöntemi, hızlı protipleme imalatları ve karmaşık geometriye sahip parçaların imalatında kullanılabileceği görüşüne ulaşılmıştır.

TEŞEKKÜR
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde değerli bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşan danışman hocamız Sn. Dr.
Öğr. Üyesi Evren YASA’ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
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• Çekme testi sonucunda akma değeri sonuçları, dolgu malzemesinin nominal değerlerine yakın çıkmış,
çekme ve uzama değerleri düşük çıkmıştır. Bu sonuç,
çekme testi esnasında numunede çentik etkisine dayalı bir kırılma olduğu ve bu sebeple çekme ve uzama
değerlerinin düşük çıktığı şeklinde yorumlanmıştır.
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İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE
EKLEMELİ ÜRETİM
Ceren Vatansever1, Alper Mete Genç2, Ziya Haktan Karadeniz3

1. GİRİŞ
Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, 2040 yılına kadar
dünya enerji talebi her yıl %1,3 artmaktadır [1]. Artan
enerji talebini azaltmak için dünya genelinde kullanılan
tüm sistemlerin enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu sistemlerden biri de
havalandırma sistemleridir. Hava sızdırmaz binalar için
günümüzde bir gereklilik olarak sunulan mekanik havalandırma sistemleri yeni konutlarda ve bina restorasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır [2]. Bu sistemler
ısıl konfor ve iç hava kalitesi bakımından kararlı bir ortam oluşturarak kullanıcıların sağlıklı şekilde yaşayabilecekleri hacimler oluşturulmasını sağlarlar. Havalandırma
sistemlerinin verimi, kullanıcıların fizyolojik ihtiyaçları1
2
3

nın ve iklimsel değişkenlerin doğru belirlenmesi yoluyla
havalandırma yük hesaplarının gerçekçi şekilde yapılması ve sistemlerin doğru işletilmesine bağlıdır. Bunun
yanında tüm havalandırma sistemi bileşenlerinin de sistem verimi yükseltecek doğrultuda ve birbiriyle uyumlu
tasarlanması gerekir.

2. HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ
VERİMLİLİLİĞİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Havalandırma sistemlerinin enerji verimliliklerini ve enerji tasarrufunu büyük ölçüde etkileyen en önemli elemanlardan biri olan ısı değiştiricileri, genellikle metal ya da
seramik malzemelerden yapılmaktadır. Isı değiştiricileri,
günümüz mühendislik yaklaşımları olan talaşlı imalat ya

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çiğli, İzmir - cerennvatansever@gmail.com
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çiğli, İzmir - alper.m.genc@gmail.com
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Çiğli, İzmir - zhaktan.karadeniz@ikc.edu.tr
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da metal şekillendirme gibi geleneksel üretim teknolojisi
kullanılarak üretilmektedir. Geleneksel üretim teknolojisi ile üretilen ısı değiştiricileri ile ulaşılabilecek verimlilik
sınırlıdır ve bu teknoloji bir mimarın estetik ihtiyaçlarını
karşılayacak kadar esnek olmaktan çok uzaktır. Ayrıca,
prototip ve numune üretimleri için gerekli olan makine
ve kalıp tedariğinin uzun sürmesi ve daha sonrasında olası tasarım değişikliği nedeniyle kalıplarda revizyon veya
değişim maliyetlerinin yüksekliği gibi etkenler de geleneksel üretim yöntemlerinin kısıtları arasındadır.
Mühendislik tasarımları, sadece fiziksel olguların matematiksel çözümleri ile değil, üretim yöntem ve araçlarının
yetenekleri ile de sınırlanmaktadır. Bu durum, olası en iyi
çözüm yerine ulaşılabilen en iyi çözüm ile yetinmemize
neden olmaktadır. Hâlbuki tam işlevsel kişiselleştirilmiş
ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi için, tüm mühendislik yeteneklerimizi en etkin şekilde kullanmamız gerekmektedir. İçinde yaşadığımız dijital dünyanın endüstride yarattığı dönüşüm “Dijitalleşme” veya “Endüstri 4.0”
kavramlarıyla yoğun olarak ele alınmaktadır. Dördüncü
sanayi devrimi olan Endüstri 4.0 ile birlikte, eklemeli üretim, akıllı otomasyon teknolojisindeki son harekettir. Bu
yeni dönemde, yeni bilgi teknolojilerinin entegre edilmesi bağlamında modern üretim becerilerinin kullanılması,
ekonomik rekabet gücü üzerinde önemli bir rol oynamaktadır [3]. Günümüzde akıllı fabrikaların mevcut üretim sistemleri, geleneksel sistemlerin kabiliyetiyle sınırlıdır. Yapay zekânın elleri olarak tanımlanabilecek eklemeli
üretim yöntemi, en esnek üretim şekli olmasının yanında,
en hızlı üretim yöntemi olmaya da her geçen gün daha
hızlı yaklaşmaktadır. Onlarca çeşit eklemeli üretim yöntemi, farklı üretim süreçleri için sürekli olarak sınanmakta
ve iyileştirilmektedir. Bu alana yönelik 2016 yılı sonunda
TÜBİTAK tarafından sunulan "Yeni Sanayi Devrimi Akıllı
Üretim Sistemleri Teknolojisi Yol Haritası" ülkemizdeki ilk
stratejik çalışma olarak kabul edilebilir. Yol haritasında
eklemeli üretimin en fazla katma değer sağlayacağı düşünülen ve geleceğin fabrikalarının temel unsurlarından
biri olarak gösterilen üç teknolojiden biri olduğu ortaya
konmuştur [5]. Gelişmiş özelliklere (yeni malzemeler, şekiller) sahip karmaşık yapıdaki nesneleri yaratma kabiliyeti nedeniyle eklemeli üretim, özelleştirilmiş ürünler
üretmek için anahtar bir teknoloji haline gelmiştir [6].
Artan ürün kalitesi sayesinde, eklemeli üretim şu anda
havacılık, biyomedikal, imalat ve havalandırma sistemleri
gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır [7, 8].
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Eklemeli üretimin iklimlendirme sanayiinde kullanımını,
“yüksek performans için eklemeli üretim” ve “bütünleşik
tasarım için eklemeli üretim” olarak iki başlıkta düşünebiliriz. Bu iki alanın gerçekleşmesini farklı zaman ölçeklerinde düşünebiliriz. Aslında, ısı değiştiriciler ve fanlar gibi
yüksek performanslı bileşenler hâlihazırda üç boyutlu
(3B) yazıcılar kullanılarak üretilmektedir. Son yirmi yılda
eklemeli üretim teknolojisi ve endüstrisinin hızlı büyümesi göz önüne alındığında, 3B yazıcıların HVAC sektörüne
güvenilir bir üretim aracı olarak entegrasyonu oldukça
yakındır. Ancak, tüm HVAC bileşenlerinin bütünleşik tasarım ile binaların inşası sırasında, 3B eklemeli üretim yöntemiyle üretilmesi ve kullanımı için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Enerji verimliliği politikaları, İç Çevre Kalitesi
hassasiyetinin ve Yüksek Performanslı Bina uygulamalarının artması, mühendisliğin sınırlarını zorlamakta; bu nedenle, geleneksel mühendislik yöntemleri (hem tasarım
hem de üretim için), yüksek performans ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalmaktadır. Verimliliği artırmak için,
tasarım ve üretim süreçlerini anlama yöntemimizi değiştirmemiz gerektiği açıktır.

3. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE EKLEMELİ
ÜRETİMİN KULLANIMI ÖRNEĞİ
Havalandırma sistemlerinde verimliliği artırmak için
önemli parametrelerden biri ısı değiştiricilerdir. Geleneksel kanallı ısı değiştirici geometrileri dışında literatürde
ve ticari pazarda çok farklı tasarımlar bulunmaktadır. Bu
tasarımlar genelde ince prizmatik hacimlerin üç yönde
periyodik olarak genişletilmesi ile elde edilir. Bu tip geleneksel geometrilerin eklemeli üretim ile üretilmeleri
geleneksel kesme birleştirme yöntemleri ile üretilmelerinden daha zordur. Bunun nedeni, alışılageldik tasarımların geleneksel üretim yöntemlerine uygun olarak geliştirilmiş olmasıdır.
Isı değiştirici tasarım problemini tamamen eklemeli üretim yöntemine odaklanarak yeniden ele almak gerektiği
açıktır. Bu anlamda tasarıma başlangıç için kullanılabilecek temel geometrilerden biri hücresel yapı ailesinden,
hafif, yüksek mukavemetli yapılar oluşturmak için üç boyutlu olarak tekrarlanabilen birim hücrelerden oluşan üç
yönlü periyodik minimal yüzey (ÜYPMY) gözenekli yapılardır [9]. Bu gözenekli yapıların, potansiyel ısı değiştirici

33
geometri tasarımları arasında yer almasındaki en büyük
nedenlerden biri yüksek yüzey alanı/ hacim oranına
sahip olmalarıdır. Bu yapıların performansının ilerideki
çalışmalarda araştırılması gerekmekle birlikte, verimli
ısı transferi için gereken yüzey alanında artış ile düşük
oranda basınç düşümü sağlayabilmeleri mümkündür. Ek
olarak, geniş alan/hacim oranı, sürekli bağlı yüzey, doğal yapısal bütünlük ve iyi karıştırma potansiyeli, onları
eklemeli üretim ile üretilebilen ısı değiştirici uygulamaları için de uygun bir çözüm haline getirmektedir [10].
ÜYPMY'nin en çok çalışılan varyasyonları elmas, pirimitif
ve gyroid yapılardır. Bu tip yapılar, sürekli fakat birbiri ile
kesişmeyen iki ayrı alana sahiptir. Bu özellik ile iki farklı
sıcaklıkta akışkanın birbirine karışmadan geçebileceği iki
ayrı kanal sağlanabilmekte ve iklimlendirme sektöründe
ısı değiştirici geometrisi olarak verimli kullanıma olanak
sağlayan bir yapı oluşturmaktadır. Şekil 1’de literatürde
en çok bilinen Schwarz P, Schwarz D ve Shoen’s Gyroid
ÜYPMY yüzey modelleri gösterilmektedir.
Üç yönlü periyodik minimal yüzeyler, yapıları gereğince, akışkanların her noktaya dağılabileceği bir alan sağlamaktadır. Bu sebeple, akış her yöne hareket etmekte
özgür davranacak, böylelikle de hidrodinamik direnç ve
basınç düşümü, ÜYPMY için düşük seviyede olacaktır
[11]. Oluşturulan bu karmaşık yapıda, akış anında kanallar içerisinde oluşacak girdaplar, ısı transferini arttırmaya
yardımcı olurken aynı zamanda da özellikle hava soğutmalı ısı değiştiricilerde karşılaşılan kirlilik problemini de
azaltacaktır [11].
Eklemeli üretim teknolojisinin gelişmesi ile bu yapıların
üretilebilirliğinin mümkün olması, iklimlendirme sektörü

için önemli gelişmelerin önünü açabilecektir. Üç yönlü
periyodik minimal yüzeyler, eklemeli üretim ile bütün
bir parça olarak, kaynak veya lehimlemeye ihtiyaç duyulmadan üretilebilmektedirler. Eğrilerden meydana gelmiş
yapısı gereğince, bu geometriler, yüzeylerin iki yanından
uygulanan basıncı eşitleme eğilimi gösterirler. Bu sebeple, geometrik olarak incelendiğinde yüksek basınca dayanıklı yapılardır. Üç boyutlu yazıcılar ile gerçekleştirilen eklemeli üretim yönteminde, çoğu yapıda aynı ya da farklı
bir malzemeden destek kullanılarak ürünlerin basılması
gerekmektedir. Üç yönlü periyodik yüzeyler, destek geometrisine ihtiyaç duymadan, katmanlı üretim yapan üç
boyutlu yazıcılarda da üretilebilmektedir. Zaman kaybına
yol açan destek geometrisinden arındırma süreci de böylelikle söz konusu olmaktan çıkmaktadır [11].
Üç yönlü periyodik minimal yüzeyler, ısı değiştirici geometrisi olarak üretileceği durumda, katı model oluşturma
tasarım aşamasından geçmektedirler. Bu süreç, en uygun
duvar kalınlığı, istenen sınır şartlarına ve kullanılacak alana uygun tasarım gibi parametreleri kapsamaktadır. İyi
bir ısı transferi için, 3B yazıcı ile başarılı bir üretim gerçekleşebilecek minimum duvar kalınlığı seçilmelidir. Şekil
2’de Schwarz D yüzeyinin farklı duvar kalınlıklarında 3B
yazıcı ile üretilmiş örnekleri gösterilmektedir.
Duvar kalınlığına ek olarak, 3B yazıcı parametreleri de tasarımın ve üretimin büyük bir parçasını oluşturmaktadır.
Katman kalınlığı, 3B yazıcı ile üretimde parçanın ve malzemenin bütünleşik, boşluksuz ve kusuru en az şekilde
üretilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ejektör ve yatak
sıcaklığı da kullanılan malzemenin iyi kalitede bir ürün çıkarabilmesi açısından optimize edilmesi gereken özellik-

Şekil 1. Schwarz D (Diamond), Schoen’s Gyroid, Schwarz P (Primitive) Yüzey Modelleri
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Şekil 2. Farklı Duvar Kalınlıklarında 3B Yazıcı ile Üretilmiş Schwarz D Yüzey Modelleri

Şekil 3. ÜYPMY Schwarz D Geometrisinden
Elde Edilen Çapraz Akışlı Isı Değiştirici Tasarımı

ler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip geometriler hem
karışımlı hem de karışımsız ısı değiştiriciler için kullanılabilir. Yüksek mukavemetli ve düşük yoğunluklu yapılar
olmaları nedeniyle binaların yapısal bileşenlerinin (duvarlar, taşıyıcı elemanlar vb.) çift işlevli üretilmeleri, hem
ısı değiştirici hem de bina bileşeni olarak kullanılmalarını
mümkün kılacaktır.
Kullanılacak ve entegre edilecek sisteme uygunluğu, geometrinin boyutları, akışkan giriş çıkış şartları gibi parametrelerle desteklenerek tasarım sürecine dahil olmalıdır.
Havadan havaya zorlanmış çapraz akışlı ısı geri kazanım
cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanan Schwarz D yüzey geometrisinin içyapısının bir deneme baskısı Şekil
3’te gösterilmektedir. Entegre edilecek sistem gereğince, bir yüzeyden girişi gerçekleştirilecek akışkanın, karşı
yüzeyden çıkışı gerçekleşecektir. Şekil 3’te gösterilen yapıda giriş ve çıkış kanalları belirlenmemiştir. Birbirine iki
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Şekil 4. ÜYPMY Schwarz D Çapraz Akışlı Isı Değiştirici
Tasarımının 3B Yazıcı ile Üretilmiş Test Prototipi ve Kesit
Görüntüsü

komşu yüzeyden gerçekleşen iki akışkan girişi olan senaryoda, bir akışkanın ısı değiştiriciye girmeden önceki
ortamına, diğer akışkan karışabilmektedir. Çünkü yüzeyler yalnız bir akışkanın geçişini sağlayacak şekilde henüz
tasarlanmamıştır. Bunu engellemek adına, akışkan geçiş
yollarını belirlemek üzerine düzenlenen tasarımın CAD
modellemesi Şekil 3’te gösterilmiştir. Aynı modelin 3B yazıcı ile üretilmiş hali ve içyapısının kesit görüntüsü Şekil
4’te gösterilmektedir.
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Bu yapıların, aslında uzun zamandır ısı-akış özellikleri
ayrıntılı olarak çalışılan ve yaygın olarak kullanılan gözenekli ortamlara benzerliği ortadadır. Ancak şimdilik periyodik yapılar olarak üretilen ve kullanılması düşünülen
bu geometriler, ilgilenilen mühendislik problemindeki
ihtiyaçları tam olarak karşılayabilecek şekilde periyodik
olmayan formlarda da tasarlanabilir ve üretilebilir. Bu
durumu gözenekli ortamın her bir hücresinin o noktadaki yerel ihtiyaçlara göre tasarlanması üretilebilmesi
olarak hayal edebiliriz. Bu seviye bir mühendislik çalışmasının ortalama yaklaşımlar yerine yoğun bir bilgisayar
benzetimi süreci ile yapılabileceği açıktır.
Günümüzde eklemeli üretim kapsamında, çok sayıda
üretim teknolojileri mevcuttur. Görsellerde gösterilen
örnekler PLA (“polylactic acid”) malzemesi kullanılarak
katmanlı üretim yapabilen 3B yazıcı ile üretilmişlerdir. Bu
üretim yönteminin yanı sıra, eklemeli üretim teknolojisi
metal ürünlerin de üretilebilmesine olanak sağlamaktadır. SLS (“selective laser sintering”), SLM (“selective laser
melting”) ve SEBM (“selective electron beam melting”)
yöntemleri ile lazer ya da elektron ışınları enerji kaynağı
olarak kullanılarak ve metal toz bütünü sinterlenerek ya
da eritilerek, istenilen geometride metal yapıların oluşturulması sağlanmaktadır.

4. SONUÇ
Bu bilgiler ışığında, eklemeli üretimin esnek, doğrusal
olmayan formlarda ve entegre üretime olanak sağlaması nedeniyle karmaşık geometrilere sahip ısı değiştirici,
kolaylıkla bir havalandırma sistemine entegre edilebilecek ve iç hava kalitesinin artırılması sağlanabilecektir.
Bu sayede, ısı transfer yüzeyi artırılmış bir ısı değiştirici
tasarımı ile enerji verimliliği yüksek bir sistemin basit ve
hızlı bir şekilde üretimi ve montajı sağlanmış olacaktır.
İklimlendirme endüstrisinin tüm bileşenleri bu değişimin bir parçası olacak ve yeni rollerine evrilecektir.
Teknolojinin olgunlaşmasından sonra, üreticiler özel bir
HVAC ekipmanı veya sistem üreticisi olmalarını gerektirmeyen esnek üretim hatlarına sahip olacaklardır. Çünkü
bir otomobil yedek parçası üretimi yaparken, gerektiğinde bir iklimlendirme ekipmanı üretimine kolayca
geçiş yapabilecektir. Eklemeli üretimin getireceği büyük
esneklik, standardizasyonun sınırlarını zorlayacaktır.

KAYNAKÇA
1.

IEA (2019), World Energy Outlook 2019, IEA, Paris https://
www.iea.org/reports/world-energy-outlook

2019,

03.11.2020.
2.

Government of Canada. 2019. “Natural Resources Canada’s
Office of Energy Efficiency” https://www.nrcan.gc.ca/
energy-efficiency/10832, 03.11.2020.

3.

Dilberoglu, U. M., Gharehpapagh, B., Yaman, U., & Dolen, M. 2017. “The role of additive manufacturing in the era
of industry 4.0”, Procedia Manufacturing, 11, 545-554.

4.

Karadeniz, Z.H. 2019. “İklimlendirme Sistemlerinde 3b Eklemeli Üretim Uygulamaları” 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi, 17-20 Nisan, İzmir.

5.

Zender–Świercz, E. 2020. “Improvement of indoor air quality by way of using decentralised ventilation”, Journal of
Building Engineering, 101663.

6.

ASHRAE, 2016. Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, Standard 62.1, ANSI/ASHRAE.

7.

Ayar, O., Yalçınkaya, M. A., Karadeniz, Z. H., Gezgin, E.
2017. “Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları İçin 3 Boyutlu Yazıcı ile Üretilebilecek Isı Değiştirici Tasarımı ve İmalatı” 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 19-22 Nisan,
İzmir.

8.

Thompson, M. K., Moroni, G., Vaneker, T., Fadel, G.,
Campbell, R. I., Gibson, I., ... & Martina, F. 2016. “Design
for Additive Manufacturing: Trends, opportunities, considerations, and constraints”, CIRP annals: manufacturing technology, 65(2), 737-760.

9.

Panesar, A., Abdi, M., Hickman, D., Aschroft, I. 2018.
“Strategies for functionally graded lattice structures derived
using topology optimisation for additive manufacturing”,
Additive Manufacturing, 19, 81–94.

10.

Wadsö, I., Holmqvist, S. 2020. “Additively Manufactured
Heat Exchangers”, Master Thesis, Lund University, LundSweden.

11.

Peng, H., Gao, F., Hu, W. 2019. “Design, Modelling and
Characterization of Triply Periodic Minimal Surface Heat
Exchangers with Additive Manufacturing”, 30th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium, 12-14
August, Texas-USA.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



AĞUSTOS 2020



www.mmo.org.tr

36

İMALAT

DÜŞÜK BASINÇLI SEMENTASYON1
YÖNTEMİ İLE MALZEMELERİN
MEKANİK VE METALOGRAFİK
ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ayşe Erkan2, Dr. Ümmihan Yılmaz3, Şerife Helvacıoğlu3,
Halis Günay3, Rauf Aydoğan3, Çelebi Ersoy3

1. GİRİŞ
Günümüz teknolojisinde otomotiv ve savunma sanayiinde çok kullanılan dişlilerin ömrünü uzatmak için ısıl
işlem uygulanmaktadır. Mevcut kullanılan sementasyon
işlemi ile yüzeye C (karbon) difüze edilerek sertlik alması
sağlanmaktadır. Geleneksel yöntem olarak bilinen atmosfer kontrollü kamaralı fırında yapılan sementasyon

1
2
3

“Low Pressure Carburizing (LPC)”
ayse.erkan@doksanisilislem.com
Döksan Isıl İşlem A.Ş., Ankara

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



AĞUSTOS 2020



www.mmo.org.tr

işleminde soğutma, yağda gerçekleşmektedir. Soğutma
sırasında ısının bir kısmı ve ısıtma kısmındaki gaz karışımın bir kısmı soğutma kısmına transfer olur. Taşınan gaz
zehirli bir gaz olduğu için soğutma kısmındaki bacadan
dışarı yakılarak atılır. Bu da hem insan sağlığına hem de
çevreye zarar vermektedir [1]. Kamaralı fırınlar ayrıca
yüksek enerji tüketimi nedeniyle de işlemin maliyetini
arttırmaktadır.
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2. DÜŞÜK BASINÇLI SEMENTASYON
Düşük basınçlı sementasyon (karbürizasyon) işlemi, geleneksel sementasyon işlemine göre verimlilik açısından
daha üstündür [2,3]. Uygulanacak Düşük Basınçlı Sementasyon (DBS ) işlemi ile ortamdaki hava boşaltılarak
işlem sonucunda kurumsuz ve kaliteli yüzey oluşturulur,
homojen sert doku derinliğine imkân verilir [4,5]. Düşük
basınçlı sementasyon yöntemi iç oksidasyonu azaltması,
oluşan yeni tabakaların yüksek oranda aynı olması, yani
tekrarlanabilirliğinin yüksek olması gibi avantajlarının
yanında, işlem sonrasındaki boyutsal değişimin minimum olduğu ürünler elde edilmesine olanak sağlamaktadır [6].
Düşük basınçlı sementasyon işleminden sonra yağda soğutma işlemi de yapılabilmektedir. Ancak bu yöntemde
de deformasyon söz konusu olmaktadır. Juri ve arkadaşları gaz soğutma ile yaptıkları çalışmada, dişli parçaların
sementasyonu ve deformasyonunun yağdaki soğutmaya
göre çok daha küçük olduğunu tespit etmişlerdir [7]. Bu
nedenle, bu çalışmada da düşük basınçlı sementasyon
işleminden sonra gaz soğutma gerçekleştirilmiştir. DBS
yöntemi ile yapılan işlemlerde; asetilen gazının sahip
olduğu yüksek %C konsantrasyonu, taneler arası sıfır
oksidasyon (temiz malzeme yüzeyi), yüksek kalite, güvenilirlik, tekrarlanabilirlik, yüzeyde homojen sert doku
derinliği, yüksek sıcaklıklarda işleme imkân verirken, işlem sürelerinin kısalmasını sağlaması, ek işlem gerektir-

memesi, düşük deformasyon, yüksek aşınma ve yorulma
mukavemeti sağlaması gibi avantajları bakımından geleneksel yönteme göre üstünlük sağlamaktadır.
Yüzeyde karbon zenginleştirmeyi amaçlayan düşük basınçlı sementasyon işlemi, asetilen gazı verme (“boost”)
aşamalarını takip eden “difüzyon” adımlarından oluşan
bir çevrim içermektedir. Bu esnada fırına belli süre ile
karbon kaynağı olarak asetilen gazı verilmekte, verilen
gazın çelik yüzeyinden absorblanması için belli süre difüzyon aşamasında beklenmekte ve daha sonra ortamdaki gazı uzaklaştırmak için vakum uygulanmaktadır. Şekil 1’den de görülebileceği gibi, bu üç basamaklı çevrim
sayısı, gaz verme süresi, difüzyon süresi ya da fırın sıcaklığı değiştirilerek çeliğe çeşitli mekanik özellikler kazandırılabilir. Bu konuda yapılmış pek çok patentli çalışma
bulunmaktadır [8, 9,10].
DBS yöntemi aşağıdaki adımlardan meydana gelmektedir:
1- Çelik sementasyon sıcaklığına (östenit sıcaklığı) kadar
ısıtılmakta ve çelikte homojen sıcaklık elde edilene kadar
beklenmektedir.
2- Malzeme östenit fazdayken karbon miktarını arttırmak için karbonca zengin hidrokarbon gazı veya gazları
vakum ortamında hesaplanan debide verilerek karbürizasyon gerçekleştirilmektedir. Genel olarak karbonlama
amacı ile asetilen (C2H2) gazı kullanılmaktadır. Hidrokar-

Difüzyon

Difüzyon

Basınç (mBar)

P asetilen
12 mBar
BOOST
BOOST
2 dakika

Vakum

Vakum
2 dakika

Zaman (dakika)
Şekil 1. Düşük Basınçlı Sementasyon İşlem Adımları
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bon olarak asetilen gazının tercih edilme sebebi, asetilen
gazının katalitik olarak kolayca ayrışabilmesi ve asetilende karbon yoğunluğunun fazla olmasıdır. Bu aşama “boost-difüzyon-vakum”, bir adım olarak adlandırılmaktadır.
3- İkinci adım süresince yüzeyde toplanan karbonun içlere difüzyonu ve kinetik reaksiyonların gerçekleşmesi
için yeterli miktarda beklenilerek difüzyonun gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Difüzyona etki eden faktörler, sıcaklık, süre, karbon konsantrasyonu ve çeliğin kimyasal
kompozisyonudur.
4- Sementasyon adımları, fırın ve malzeme parametreleri
dikkate alınarak yinelenmektedir.
5- Sementasyon sonrası malzemenin sertleşmesi için
(martenzit oluşturmak için) azot gazı ile soğutma işlemi
yapılmaktadır [11].
Geleneksel atmosfer kontrollü fırınlarda gerçekleştirilen
sementasyon sırasında dişli malzemelerde gözlenen en
büyük sorun difüzyon sırasında, karbonun diş dibinde
ve diş kökünde aynı hız ve seviyede difüze olmaması
sonucu üniform sertlik elde edilememesidir. Bu da dişlinin mukavemetinin düşük olmasına neden olmaktadır.
Yapılan literatür araştırmalarında sementasyon işleminin
vakumda uygulanması ve soğutma işleminin gaz ile gerçekleştirilmesi durumunda bu sorunun ortadan kalktığı
görülmektedir [7].
Çalışmalarda, atmosfer kontrollü kamaralı fırında sementasyon işlem süresi ile vakum ortamında düşük basınçlı
sementasyon işlem süresi karşılaştırılmıştır. Düşük basınçlı sementasyonda ısıtma süresi, işlem görecek malzemenin et kalınlığı, işlem görecek çeliğin kimyasal kompozisyonu, yüzey sertliği ve sert doku derinliği değerleri,
mikro yapı incelemeleri, karbonlama süresi, karbonlama
sıcaklığı, karbon oranı, dengeleme sıcaklığı, soğutma hızı,
deformasyon miktarı belirleme çalışmaları disk numunelerde ön denemeleri yapılıp, uygun sonuçlar veren işlem
parametreleri farklı diş boyutuna sahip dişli numunelere
uygulanmıştır.
Dişlilere özellikle ince kesitli dişlilere atmosfer kontrolü
fırınlarda uygulanan sementasyon işlemlerinde boyutsal

4

“Coordinate Measuring Machine”
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deformasyonların oldukça büyük olduğu tespit edilmiştir [12]. Dişli numunelerde düşük basınçlı sementasyon
(termokimyasal işlemler), gaz ile soğutma ve temperleme sonrasında oluşabilecek deformasyonun miktarını tespit etmek için hem işlemden önce hem de sonra
Koordinat Ölçme Makinesi (CMM4)’nde boyutsal kontrol
yapılmıştır.
Literatür çalışmaları ile elde edilen bilgi birikimi sayesinde, sementasyon işleminin süresi, ısıtma süresi ve sıcaklığı, karbonlama süresi ve sıcaklığı, azot gazının basıncı,
C konsantrasyonu, asetilen gazı besleme ve difüzyon
süresi, soğutma süresi, dengeleme sıcaklığı belirlenerek
vakum sementasyon fırınının çalışma parametreleri belirlenmiştir. Parametreler, işlem gören parçaların et kalınlığı
ve kimyasal kompozisyonuna uygun belirlenerek uygulanmıştır.
Çalışmalar sonucu;
 İşlem süresi azaltılmıştır
 Oksidasyon engellenmiştir
 Deformasyon miktarı minimuma indirilmiştir
 Diş yanağı ve diş kökü arasında homojen sert doku
derinliği elde edilmiştir
 3-5 mm kalınlığındaki hassas ve ince dişlilere de işlem
yapılabilme yeteneği kazandırılmıştır.

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
3. 1 Malzeme ve Numune Seçimi
Vakum sementasyon ısıl işlem çalışmaları SAE/AISI 8620,
SAE/AISI 5120, DIN 17CrNiMo6 çeliklerine firmamızda uygulanabilmektedir. Bu sayede hizmet vermiş olduğumuz
makine, otomotiv, savunma sanayii ve havacılık sektörlerinde kullanılan ring dişli parçalarda en çok kullanılan
sementasyon çelikleri araştırılmış ve çalışmalarda sektöre
geniş alanda hizmet veren SAE/AISI 8620 çeliğinin kullanılmasına karar verilmiştir. Kullanımına karar verilen SAE/
AISI 8620 çeliğinin Spektrolab marka OES spektrometre
ile kimyasal analizi yapılarak malzeme doğrulaması ya-
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pılmıştır. Isıl işlem ile kazandırılacak mekanik değerleri
doğrulayabilmek için Emcotest sertlik ölçme cihazında
ısıl işlemsiz (ham) malzemeye 1 kgf (HV1) yük uygulanarak 27 HRC sertlik değeri bulunmuştur. SAE/AISI 8620
malzemeli numunenin Tablo 1’de kimyasal kompozisyon
analizi sonucu verilmiştir.

Tablo 2. 920°C ve 980°C DBS Numunelerine Ait İşlem
Parametreleri

Karbonlama Sıcaklığı

920°C ve 980°C

Tablo 1. 8620 Çeliğinin Kimyasal Kompozisyonu

Karbonlama Gazı

C2H2 (Asetilen)

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

0,21

0,25

0,78

0,02

0,03

0,5

0,22

0,53

3.2 Düşük Basınçlı Sementasyon Yönteminde Farklı Sıcaklıklarda Uygulanan İşlem Parametreleri
Düşük (920°C) ve yüksek sıcaklıklarda (980°C) uygulanan
sementasyon basamakları ile parçalardaki yüzey sertliği,
sert doku derinliği, deformasyon miktarı, içyapı görüntülerindeki değişimler incelenmiştir. Düşük basınçlı sementasyon yönteminde, fırın işlem adımları Şekil 2’de, uygulanan işlem parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.

Parametreler

Düşük Basınçlı Sementasyon

Vakum Değeri

1x10-1 mbar

Asetilen Debisi

1427 l/saat

Karbürleme ve Difüzyon Basıncı

12 mbar

Karbürleme süresi

34 dakika

Difüzyon süresi A

34 dakika

Difüzyon süresi B

60 dakika

Soğutma Şekli, Sıcaklığı ve Basıncı

N2, 13bar

Meneviş Sıcaklığı ve Süresi

170-180°C, 90 dakika

Toplam İşlem Süresi

300 dakika

Şekil 2. Düşük Basınçlı Sementasyon Yönteminde Fırın İşlem Adımları
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3. 3 Uygulanan Mekanik ve Metalografik Testler
Parçaların yüzey sertlik değerlerini ölçmek için yüzey
sertliği, tokluk özelliğini tespit etmek için çekirdek sertliği ölçülmüştür. Sertlik ölçümü kalite kontrol laboratuvarımızda bulunan Emcotest vickers sertlik ölçüm cihazı
ile gerçekleştirilmiştir. Yüzey ve çekirdek ölçümleri 1kgf
(HV1) yük uygulanarak ölçülmüştür. Sert doku derinliği
ölçümleri de 1 kgf (HV1) yük uygulanarak, 550 HV’ye göre
belirlenmiştir.
Numuneler, içyapı incelemeleri için önce farklı boyutlarda (320-1200 µm) SiC zımpara kağıtları ile temizlenmiş,
1 µm monokristalin elmas süspansiyon ile parlatılmıştır.
Sonra %3 nital çözelti ile dağlanarak hazırlanmıştır.
Mikroyapı görüntüleri kalite kontrol laboratuvarımızda
bulunan Leica DM 2700 marka optik mikroskopta alınmıştır. Aşınma testleri UTS TRIBOMETER T10/20 marka
cihazda, 120 devir/dakika dönme hızında ve toplam test
süresi 90 dakika (10800 tur) olacak şekilde yağlamasız
(kuru kayma) olarak gerçekleştirilmiştir. Parçanın teknik
resim toleranslarına girip girmediğini tespit ederek deformasyon miktarını belirlemek için Brown & Sharpe, Dea
Mistral marka CMM ile ölçüm yapılmıştır.

4. SONUÇLAR
Isıl işlemi tamamlanan parçaların yüzey sertlik değerlerini
ölçmek için yüzey sertliği, tokluk özelliğini tespit etmek
için çekirdek sertliği, karbon difüzyon miktarını tespit
etmek için sert doku derinliği, parçanın teknik resim toleranslarına girip girmediğini tespit ederek deformasyon
miktarını belirlemek için CMM ölçümleri, yüzey sertliğini
ve çalışma şartlarında dayanımını tespit etmek için aşınma testi yapılmıştır.
4.1 Yüzey sertliği ve Sert Doku Derinliği
 Sertlik ölçüm sonuçları, sıcaklık artışı ile sert doku derinliğinde artış olduğunu kanıtlamıştır.
 920°C’de sert doku derinliği 0,401 mm iken 980°C’de bu
değer neredeyse iki katına çıkarak 0,798 mm derinliğe
ulaşmıştır (Tablo 3).

Şekil 3. 920°C ve 980°C DBS Yöntemlerine Ait Sertlik Ölçüm Sonuçları
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Tablo 3. 920°C ve 980°C DBS Numunelerine Ait İşlem
Parametreleri
Yüzey Sertliği
(HV1)

Sert Doku Derinliği
(mm)

920°C

720

0,401

980°C

717

0,798
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 Artan sıcaklık ile difüzyon hızı ve kafes yapısındaki boşluk artmış bu da karbonun çeliğin içerisine difüzyonunu arttırmıştır. Bu nedenle 60°C’lik bir sıcaklık artışı ile
sert doku derinliği yaklaşık olarak %100 artmıştır.

4.2.2 Çekirdek Bölgesi İç Yapı Görüntüleri


Çekirdek sertlik sonuçları ise aynı çıkmıştır. Bunun nedeni sementasyondan etkilenmeyen bölgede aynı tür malzemede aynı boyutlarda ve aynı
fırın koşulunda çalışılmasıdır.



Çekirdeğin mikroyapısı ferritik ve beynitik özellik
göstermiştir.

4.2 İç Yapı Görüntüleri
4.2.1 Sementasyon Bölgesi İç Yapı Görüntüleri
 Sertlik ölçüm sonucunda elde edilen sert doku derinliğindeki artış mikroyapı görüntülerinde de açıkça
görülmüştür.
 Sıcaklık artışı ile difüzyon hızı artmış ve daha fazla karbonun parça içerisine difüzyonu sağlanmıştır. Böylece
daha yüksek sert doku derinliği elde edilmiştir.
 Martenzitin mikroyapıda göründüğü derinlik, sıcaklık
artışı ile artmıştır.
 980°C’de parça yüzeyine daha çok karbonun nüfuz
etmesi diğer tüm koşulların aynı olduğu numunede,
yüzeyde karbon oranının daha fazla olmasına neden
olmaktadır.

4.3 Aşınma Testi
 Artan sıcaklık ile malzemenin aşınma hızında artış tespit edilmiştir. Ancak sementasyon parçalarının aşınma
davranışlarının birbirine yakın çıkması dikkat çekmiştir (Tablo 4).
 Artan sıcaklık ile sert doku derinliğinde artış görülmüştür. 980°C DBS numunelerin daha yavaş aşınması beklenirken daha hızlı aşınmıştır. Bu durum
yüzeyde bulunan kalıntı östenitin fazla olması ile
açıklanabilir.

Şekil 4. a) 920°C DBS 50x Büyütme Sementasyon Bölgesi, b) 920°C DBS 100x Büyütme Sementasyon Bölgesi,
c) 920°C DBS 500x Büyütme Sementasyon Bölgesi, d) 980°C DBS 50x Büyütme Sementasyon Bölgesi, e)
980°C DBS 100x Büyütme Sementasyon Bölgesi, f ) 980°C DBS 500x Büyütme Sementasyon Bölgesi Mikroyapı
Görüntüsü
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Şekil 5. g) 920°C DBS 100x Büyütme Çekirdek Bölgesi, h) 920°C DBS 200x Büyütme Çekirdek Bölgesi, i)
920°C DBS 500x Büyütme Çekirdek Bölgesi, j) 980°C DBS 100x Büyütme Çekirdek Bölgesi, k) 980°C DBS 200x
Büyütme Çekirdek Bölgesi, l) 980°C DBS 500x Büyütme Çekirdek Bölgesi Mikroyapı Görüntüsü

Tablo 4. 920°C ve 980°C DBS Yöntemlerine Ait Aşınma Testi Sonucu
Numune

Aşınma İz Çapı
(mm)

Test Öncesi
Ağırlık (g)

Test sonrası
Ağırlık (g)

Aşınma Kaybı
(mg)

Test Mesafesi
(m)

Aşınma Hızı
(g/m)*106

DBS/920°C-1

18,3

56,3488

56,344

4,8

619,2

7,8

DBS/920°C-2

25

56,344

56,3382

5,8

848,2

6,8
7,2

DBS/920°C-Ort

DBS/980°C-1

25,5

52,9397

52,9312

8,5

865,2

9,8

DBS/980°C-2

19,5

52,9312

52,9261

5,1

661,6

7,7
8,9

DBS/980°C-Ort
Ortalama aşınma hızı değerleri toplam aşınma kaybının toplam kayma mesafesine bölünmesiyle elde edilmiştir.

4.4 CMM Ölçümleri
Parçalar sementasyon işlemi öncesi numaralandırılmış ve
980°’de düşük basınçlı sementasyon işlemi yapılan çember dişlilerin ovallikleri ölçülmüştür (Tablo 5). Şekil 7'de
görülebileceği gibi 1 ve 5 numaralı numuneler fırına ya-
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tay olarak 2,3 ve 4 numaralı numuneler ise dikey olarak
yerleştirilmiştir.
 Fırına yatay konumda yerleştirilen numunelerde en az
deformasyon gözlenirken askı konumunda yerleştirilen numunelerde en fazla deformasyon görülmüştür.
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Şekil 6. Aşınma Testleri Sonrası Numune Yüzeylerinde Oluşan Aşınma İzlerinden Kesitler (solda) ve Karşı Malzeme
Al2O3 Bilye Temas Yüzeylerinin (sağda) Optik Görüntüleri (50x) a) 920°C DBS, b) 980°C DBS.

Tablo 5. Çember Dişli Numunelerinin Ovallik Derecelerinin
Ölçüm Sonuçları
Numuneler

Yumuşak Ölçüm
(mm)

Sert Ölçüm
(mm)

Ovallik
Derecesi

1

80.536

80.413

0,001

2

80.539

80.408

0,007

3

80.518

80.392

0,026

4

80.530

80.420

0,012

5

80.524

80.414

0,005

 En fazla deformasyon olan Numune 3’ te deformasyon %0,026’ dır. Bu deformasyon değeri tolere edilebilebilir bir dereceye sahiptir.

Şekil 7. Çember Dişli Numunelerinin Ovallik Derecelerinin
Karşılaştırması

5. DEĞERLENDİRME
Yapılan çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
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 Artan sıcaklık ile karbon difüzyon hızı artmış, böylece

aynı fırın atmosferinde (vakum ortamı) daha fazla C
difüzyonu ile sert doku derinliği neredeyse %100 artmıştır. Böylece daha yüksek sıcaklıkta istenilen özelliklerin değiştiği gözlemlenmiştir.
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SICAK ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİNDE
DÜZGÜN SICAKLIK DAĞILIMI ELDE EDİLMESİ
İÇİN TASARIM İYİLEŞTİRMELERİ
Erdal Çetkin1, Cahit Sertac Aydogan2, Emre Erol3,
Emre Ateş4, Melih Akgün5, Burak Kaymaz6

1. GİRİŞ
Yeni üretim yöntemleri, gelişmiş cihazlar üretmenin ve
geliştirmenin ana adresi haline gelmiştir, çünkü üretim
süreçleri genellikle optimize edilmiş tasarımları sınırlar.
Optimizasyon tekniklerindeki ilerlemeler, araştırmacıların ve profesyonellerin özellikle sayısal yöntemlerdeki
ilerlemeler nedeniyle farklı uygulamalar için yeni tasarımlar keşfetmelerini sağlamıştır. Bununla birlikte, tasarımların çoğu, uygun üretim yöntemlerinin eksikliği nedeniyle deneysel olarak test edilmemiştir.
Yüksek mukavemetli yeni malzemeler plastik olarak
şekillendirildiğinde sıcak presleme, soğuk preslemeden daha avantajlıdır. Sıcak preslenmiş parçalar soğuk

1
2
3
4
5
6

preslenmiş parçalara göre düşük deformasyonla yüksek
enerjileri emebilir. Sıcak şekillendirme ile üretilen çeliğin
mukavemeti 1.500 MPa değerine kadar çıkabilir [1]. Ayrıca, sıcak presleme ile üretilen parçalar, geleneksel yöntemlerle oluşturulan parçalara göre daha hafiftir. Bu, havacılık ve uzay endüstrisinde önemli olan mukavemet/
ağırlık oranını azaltır.
Sıcak preslemenin diğer yöntemlere kıyasla birçok avantajı olmasına rağmen, sorunsuz uygulaması kolay bir
üretim yöntemi değildir. İşlem sırasında malzeme ve kalıp üzerindeki homojen olmayan sıcaklık dağılımı ve geri
yay etkisi işlemin önemli sorunları arasında sayılabilir. As-
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lında, geri yaylanma etkisinin nedenlerinden biri de eşit
olmayan sıcaklık dağılımıdır. Burada karşılaşılabilecek
olan olası sorunlardan birisi, işlemden çıkan parçaların
hatalı yani istenen üretim toleranslarının dışında kalmasıdır. Bu sorunun giderilmesi için, literatürde kalıplarda
soğutma kanallarının kullanılması ve termal özdirenç
ayarlanması yer almaktadır.

			

(1)

2. PROBLEM TANIMI
Sorun iki ana aşamadan oluşmaktadır: kalıp ısıtma aşaması ve presleme aşaması. Kalıp ısıtma aşaması sırasında
kalıplarda nasıl ısıtıldıklarına bağlı olarak eşit olmayan
sıcaklık dağılımı gözlenir. Örneğin, indüksiyon fırınları
ile ısıtmada keskin köşelerde ısı birikimi meydana gelir
[2]. İkinci olarak, presleme aşamasında, iş parçası üzerindeki mekanik yükleme ve sürtünme (tribolojik etkiler)
nedeniyle iş, ısıya dönüşür. Bunlar aynı zamanda eşit olmayan sıcaklık dağılımı yaratmaktadır. Mevcut projenin
amacı, kalıplardaki sıcaklık dağılımının hem ısıtma hem
de presleme aşamalarında nasıl homojen hale geldiğini
belgelemektir. Bu şekilde hem kalıpların ömrü uzarken
hem de sıcak presleme ile üretilen parçaların kalitesi artırılabilmektedir.

3. GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Her bir ısı akısı akış yolu boyunca, termal dirençleri azaltacak tasarım revizyonları her iki faz sırasında da incelenmelidir. Kalıplar boyunca ısı iletim yoluyla aktarılmaktadır.
Bu nedenle bu çalışmada, ısı akış yolları boyunca termal
direncin nasıl değiştiğini ve nasıl revize edileceğini ortaya
çıkarmak için iletim yolu ile ısı transferi simüle edilmiştir.
İletim yolu ile aktarılan ısı, enerjinin korunumunun yani
termodinamiğin birinci yasasının, basitleştirilmiş versiyonu olan ısı difüzyonu denklemi tarafından yönetilir. Sayısal
simülasyon yazılımları katı parçalar için Denklem 1'de verilen difüzyon denklemini çözer [3]. Denklem 1'de α, termal difüzivitedir ve aynı zamanda malzeme parametreleri
olarak tanımlanan k/ρ.cp'ye eşittir. Projenin ısıtma aşaması için ısı üretimi ihmal edilebildiğinden q=0 olur. Analizler,
üç boyutlu (3B) ortamda yapıldığı için denklemin sol tarafı
kalacak ve sınır koşulları ile başlangıç değerlerine ihtiyaç
duyulacaktır. Problemin çözümünde zamana bağlı çözüm
kullanılmaktadır çünkü problem sabit durumda değildir. Isı difüzyon denklemi, ticari sonlu elemanlar yazılımı
(COMSOL Multiphysics) ile çözülmüştür [4].
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Şekil 1. Sıcaklık Dağılımı a) Keskin Köşeli b) Yuvarlama
Yarıçapı = 0.03 m

İlk başta basit bir kalıp örneği modellenmiştir ve bu model sonlu eleman yazılımında analiz edilmiştir. Isı akısı
tüm yüzeylere tanımlanmış ve kalıbın sıcaklık dağılımı
araştırılmıştır. Bu analiz sonucunda keskin köşelerde ısı
birikimi gözlenmiştir. Bu problemden kaçınmak için, kalıp
modelinin keskin köşelerini yuvarlayarak ısı birikiminin
önlenmesi amaçlanmıştır [5]. Şekil 1b'de köşelerde sıcaklık düşüşünün sağlandığı görülmektedir; bu sayede kalıp
yüzeyindeki sıcaklık dağılımı daha homojen hale gelir. Bu
yöntemin gerçek kalıp modelinde başarılı olacağı tahmin
edilmektedir.
Kalıp malzemesi AISI 304 paslanmaz çeliktir. AISI 304'ün ısı
iletkenliği ve ısı kapasitesi, Denklem 2 ve 3'te görülebileceği gibi sıcaklığa bağlı bir fonksiyon olarak kullanılmıştır.
AISI 304 paslanmaz çeliğin yoğunluğu 23°C'de 7920 kg/
m3'tür [6]. Basılan malzeme titanyum alaşımı Ti-6Al-4V'dir.
Termal İletkenlik Katsayısı AISI 304 (k)=
(2)
Öz Isı AISI 304 (Cp)=
						

(3)

Gerçek kalıp modeli ile gerçekleştirilen simülasyonlar,
maksimum sıcaklığın üst kalıbın keskin çıkıntısında olduğunu gösterir. Sac metalin yüzey alanı Şekil 2'de gösterildiği gibi kalıbın üst yüzey alanından daha küçük olduğu
için bu keskin alanın geometrisi değiştirilebilir. Şekil 3a'da,
hiçbir değişiklik yapılmayan üst kalıp için maksimum ve
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Yarıçap değişikliğinin Şekil 4'te de görüldüğü gibi minimum sıcaklık üzerinde çok az etkisi vardır. Yarıçaptaki artışın etkisi maksimum sıcaklığı azaltır; ancak, yarıçap belli
bir sınır değerini geçtiğinde etkisi azalır. Bu nedenle, uygulamalar sırasında maksimum yarıçap sınır değer olarak
alınabilir.
Şekil 2. a) Kalıp ve Parça Geometrileri b) Preslenmiş Parçanın
Üstten Görünümü

minimum sıcaklık değerleri gösterilmektedir. Ardından,
üst kalıptaki keskin köşeler sıcaklık dağılımını incelemek
için Şekil 3b'deki gibi yuvarlanmıştır. Simülasyonlarda sınır koşulu olarak, 700 ° C fırın sıcaklığına sahip fırındaki ısı
transferini taklit etmek için kalıbın tüm yüzeylerinde 10
saniye boyunca 500 kW/m2 ısı akısı tanımlanmıştır. Ortam
sıcaklığı 293,15 K olarak alınmıştır. Kalıbın diğer eşi için de
aynı prosedür uygulanmıştır.

Şekil 3. a) Keskin Köşeli Üst Kalıp b) Tüm Kenarlarda
Yuvarlama Yarı Çapı=0.005 m olan Üst Kalıp

Düzgün sıcaklık dağılımı elde etmenin bir başka yolu, kalıplardaki nispeten düşük sıcaklıkları arttırmaktır. Üst ve
alt kalıp için kalıp yüzeyindeki hendek bölgelerinde minimum sıcaklık bölgeleri gözlenmiştir. Minimum sıcaklık
bölgelerinin sıcaklığını arttırmak için altlarına kanallar
açılır. Bu kanallar boştur, havayla doludur, bu nedenle termal dirençleri katı alandan çok daha küçüktür. Bu, ısının
kolayca aktığı ve minimum sıcaklık sağlayan bölgeler boyunca azalan termal direnç sağlar. Böylece deliklerin içinden tanımlanan ısı akısı yüzeye gerekli ısıyı taşımaktadır.
Kanalların etkisi aynı analiz prosedürü ile araştırılmıştır.
Bu şekilde, düşük sıcaklıklar artar ve kalıp yüzeyindeki
sıcaklık dağılımı daha homojen hale gelir. İlk olarak, minimum sıcaklık noktaları altındaki alanın altına dikdörtgen bir kanal açılmıştır. Bundan sonra, silindirik bir delik
açılmıştır. Bu analizler alt kalıp için Şekil 5 (a-b)'de gösterilmiştir. Dikdörtgen şeklin köşelerinde sıcaklık birikmesi nedeniyle silindirik delik tercih edilmiştir. Daha sonra,
daha düzgün sıcaklık dağılımları elde etmek için, düz delikler yerine yol takip delikleri ve yüzey yakınsak delikleri
denenmiştir. Açılan kanallar, alt kalıp için Şekil 5 (c-d-ef )’de gösterilmektedir. Deliğin yarıçapı da değiştirilmiş ve

Şekil 4. Keskin Köşelerin Ovalleştirme Yarıçapı vs Tmax
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Şekil 7. Eklenen Malzeme (a-c-e: SiC malzemesi, b-d-f: Tungsten
malzemesi), Eklenen Geometriler (a-b: Sıcak Yolu İzleyen, c-d:
Silindirik, e-f: Prizma)
Şekil 5. Alt Kalıp a) Dikdörtgen Kanallar b) Düz Delik c-d)
Soğuk Alanları İzleyen Yol e-f ) Yüzeye Yakınsak Delik

bu farklı durumlar analiz edilmiştir. Benzer çalışmalar üst
kalıp için de uygulanmıştır.
Kalıplara uygulanan iki farklı çözümün en iyi performans
gösteren kombinasyonu, Şekil 6'da olduğu gibi incelenmiştir. Kanalları delerek, parçalardaki minimum sıcaklığı
artırmak ve keskin kenarları yuvarlayarak maksimum sıcaklıkları azaltmak, sıcaklık aralığını düşürmek ve düzgün

sıcaklık dağılımı özellikleri elde ekmek mümkün olmuştur. Kombinasyon durumundaki alt kalıp için Tmax = 737 K,
Tmin = 480 K, üst kalıp için Tmax = 886,53 K, Tmin = 627,53 K
elde edilmiştir (daha iyi sonuçlar elde edildi, bunlar Tablo
III ve IV’deki sonuçlarla karşılaştırılabilir).
Delme ve yuvarlama daha düzgün sıcaklık dağılımı sağlasa da diğer çözümler de araştırılmıştır. Bu amaçla, ısıtıldıktan sonra biriken ısının damgalanmış yüzeyden başka yüzeylere dağıtılması için, kalıp yüzeyinde yüksek sıcaklığa
sahip bölgelerin altına malzeme eklenmesi planlanmaktadır. Ekleme malzemesi için AISI 304’ten daha yüksek
iletkenliğe sahip malzemeler seçilir. Silikon karbür (SiC)
ve Tungsten (W) yerleştirme malzemesi olarak seçilmiştir. SiC ve W yoğunluğu sırasıyla 3160 kg/m3 ve 19300 kg/
m3'tür. Denklemler 4, 5, 6 ve 7'de sıcaklık ile ilgili SiC ve W
parametreleri gösterilmektedir [7, 8].

(4)

Şekil 6. Kanal Açma ve Kenarların Ovalleştirme İşlemlerinin
Kombinasyonu
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(6)

(7)

SiC analizlerinin Şekil 7'nin sol tarafında, W analizleri sağ
tarafta gösterilmektedir. Şekil 7 (a-b) için, eklenen geometriyi takip eden yol gösterilmiştir. Şekil 7 (c-d) için, aşırı
ısınan yolu izleyen düz bir silindir (20 mm çapında) yerleştirilmiştir. Şekil 7 (e-f )’de, prizma gibi görünen kalıba
dik bir ek yapılmıştır. Bunun amacı, ek parçayı aşırı ısınan
yüzeye mümkün olduğunca yakın hale getirmektir.
Projenin presleme kısmı için yapılan çalışmada benzer
bir yol izlenmiştir. Isı akısı kalıbın üst yüzeyinde tanımlanmıştır. Presleme sırasında yüzeyde gözlenen fazla ısı
bu şekilde simüle edilmiştir. Verilen ısı akısının değeri
200 kW/m2'dir. Açığa çıkan ısının yüzeydeki keskin köşelerde biriktiği gözlenmiştir. Gerekli testler yapıldığında,
fazla ısınan bölge bulunmuş ve buna göre başka bir analiz yapılmıştır. Isıyı dağıttığı düşünülen çözümlerden biri,
yüzeydeki ısıyı yan yüzeylere iletmektir, bu bağlamda
yan yüzeyler ısı emici görevi görür. Isı akısı akış çizgileri
ısıyı yan yüzeylere taşımak için spesifik bir kanatçık yapısı tasarlamak üzere incelenmiştır. Şekil 8a, ısıtılan kalıbın
ısı akısı akış hatlarını göstermektedir. Şekil 8a'da olduğu
gibi, ısı buna göre yan yüzeye taşınmaz. Böylece sıcak
yüzeyden başlayıp yan yüzeylerde bitirilmiş bir kanatçık
yapısı tasarlanmıştır. Yapının geometrisi Şekil 8b'de gös-

terilmiştir. Presleme sırasında başlangıç sıcaklığı olarak
993,15 K verilmiştir. Sınır koşulları olarak, presleme yüzeyi dışındaki yüzeylerde konvektif ısı akısı tanımlanmıştır.
Bu ısı yayılımı 30 saniye boyunca sürdürülmüştür. Konveksiyon katsayısı 45 W/m2 olarak verilmiştir. Alt kalıptaki
maksimum sıcaklık herhangi bir işlem olmadan 1022,09
K bulunmuştur. Bu değer W dolgu malzemesi eklenen
yapı için 1015,56 K ve SiC dolgu malzemesi eklenen yapı
için 1015,11 K'dir. ΔT oranı olarak W için %22,56 SiC için
%24,12 azalma gözlenmektedir.

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE ÇIKTILAR
Tablo 1'de, alt kalıp yüzeyinde görülen maksimum ve minimum sıcaklık değerlerinin kalıp kenarlarının ovalleştirilmesi ile nasıl değiştiği gösterilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak, yarıçaptaki artışın maksimum sıcaklık üzerinde büyük
bir etkisi vardır. Keskin köşeli bir cismi ovalleştirmeye başlandığında ilk önce maksimum sıcaklıkta hızlı bir düşüş
elde edildi. Ancak, yarıçapın kenar uzunluğuna oranı artTablo 1. Kenarların Ovalleştirilmesi ile Üst Kalıbın
Tmaks and Tmin Değerleri
Yarıçap (m)

Tmin

Tmaks

0

457,7757401

986,1252698

0,001

457,8186133

888,5512282

0,002

457,7905936

833,0400109

0,003

457,7847615

793,3841185

0,004

457,7405456

762,9775708

0,005

457,7383885

739,8914595

Tablo 2. Kenarların Ovalleştirilmesi ile Üst Kalıbın Tmaks
and Tmin Değerleri
Yarıçap (m)

Şekil 8. Alt Kalıp a) Isı Akısı Akış Çizgisi b) Kalıp ve Fin Geometrisinin
Sıcaklık Dağılımı

Sıcaklık (K)

Sıcaklık (K)
Tmin

Tmaks

0

452,1741756

1279,891747

0,001

452,2256787

1062,638315

0,002

452,23035

969.,256603

0,003

452,1756472

915,1701334

0,004

452,2229844

898,7290633

0,005

452,223432

887,8724124
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Tablo 3. Kanal Açma İşlemlerinden Sonra Alt Kalıbın Tmax ve
Tmin Değerleri

Tablo 6. Malzeme Eklenmesinden Sonra Alt Kalıp İçin Tmax
Değeri

Sıcaklık (K)

Alt Kalıp

Üst Kalıp için Maks. Sıcaklık (K)
Eklenmiş Malzeme Geometrisi

Tmin

Tmaks

Kanal Olmadan

467,45

986,125

Kanal

467,71

984,55

Ekleme Olmadan

Düz Delik

467,79

985,97

İnce Prizma Geometrisi

1266,08466

1269,20578

Yüzeye Yakınsak Delik (r=10 mm)

471,19

985,35

Yüzeye Yakınsak Delik (r=15 mm)

472,92

986,03

Kalın Prizma Geometrisi

1270,7859

1272,685

Yüzeye Yakınsak Delik (r=20 mm)

490,7

1027,24

Yarı Silindirik Geometrisi

1278,56408

1278,73623

Yol (r=15mm)

467,31

985,33

Kubbe Geometrisi

1278,98071

1279,027

Tablo 4. Kanal Açma İşlemlerinden Sonra Üst Kalıbın Tmax ve
Tmin Değerleri
Sıcaklık (K)

Üst Kalıp

Tmin

Tmaks

Kanal Olmadan

452,45

1279,89

Kanal

453,68

1279,93

Düz Delik

478,15

1279,95

Yüzeye Yakınsak Delik (r=10mm)

498,14

1279,59

Yüzeye Yakınsak Delik (r=15mm)

541,4

1279,73

Yüzeye Yakınsak Delik (r=20mm)

626,82

1279,86

Tablo 5. Malzeme Eklenmesinden Sonra Alt Kalıp İçin Tmax
Değeri
Alt Kalıp için Maks. Sıcaklık (K)

Eklenmiş Malzeme Geometrisi

SiC

Ekleme Olmadan

Tungsten
838,71

Sıcak Yolu İzleyen Geometri

833,64

835,73

Silindirik Geometrisi

824,19

827,73

Prizma Geometrisi

821,92

825,60

tıkça, bu maksimum sıcaklıktaki düşüş yavaşlamaktadır.
Son olarak, Tablo 1'de görüldüğü gibi kenarları ovalleştirmenin minimum sıcaklık üzerinde bir etkisi yoktur.
Tablo 2, üst kalıp için köşelere verilen yarıçap değerleriyle
birlikte kalıp yüzeyinde oluşan maksimum ve minimum
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SiC

Tungsten
1279,891747

sıcaklıkları göstermektedir. Tablo 1'de yapılan tüm çıkarımların Tablo 2 için geçerli olduğu görülmektedir.
Şekil 5’te alt kalıp için kanal açarak yapılan çalışmaların
sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda
elde edilen alt kalıbın minimum ve maksimum sıcaklık
değerleri Tablo 3'te gösterilmektedir. Maksimum sıcaklık değeri önemli ölçüde değişmemiştir. Yarıçapı 20 mm
olan yüzeye yakınsak deliğin, delik girişi ile kalıp yüzeyi
arasındaki et kalınlığının az olduğundan dolayı bu alanda yüksek sıcaklık gözlemlenmiştir. Bu sorun delik girişini
-z yönünde kaydırılarak çözülebilir. Tablo 3'te görüldüğü
gibi minimum sıcaklık değeri kanal olmadığı durumdan
ziyade artmaktadır. Bu şekilde, kalıp üzerindeki ΔT değeri
düşürülerek daha düzgün bir sıcaklık dağılımı elde edilir.
Tablo 4, üst kalıp için kanal açma çalışmaları sonucunda
elde edilen sıcaklık değerlerini göstermektedir. Tablo 3'e
benzer yorumlar Tablo 4 için geçerlidir.
Tablo 5'teki değerler incelendiğinde, maksimum sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, bazı özel durumlarda maksimum sıcaklıkta 20 K'e yaklaşan değişiklikler de gözlemlenmiştir. Şekil
9 (c-d-e-f )’de eklenen geometriler maksimum sıcaklığı
12-13 K değiştirmiştir. Tahmin edildiği gibi, SiC ile yapılan eklemeler ısı dağılımı üzerinde daha fazla etkiye sahiptir. Şekil 7 (a-b)'de kullanılan kanallar, çok ince kanal
kullanıldığı için sıcaklık üzerinde etkili değildir. Eklenen
malzemeler ile kalıp malzemesi arasında termal iletkenlik katsayısında yüksek fark olmasına rağmen, sıcaklıkta
çok az değişiklik olması beklenmemiştir.
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Tablo 6, üst kalıp için farklı geometri ve farklı malzemelerin eklenmesi ile elde edilen maksimum sıcaklık
değerlerini göstermektedir. Buradaki değerler kalıbın
orijinal hali ile karşılaştırıldığında, maksimum sıcaklıktaki azalmanın beklenen miktarlarda gerçekleşmediği
görülmektedir. Farklı şekillerin verimlilikleri değişmiştir
ve incelenen en verimli şekil daha ince prizma şeklidir.
Ekleme malzemesi olarak kullanılan W ve SiC’nin termal iletkenlik değerleri, oda sıcaklığında, 173 W/m.K ve
252,32 W/m.K'dir. Bu değerler kalıp malzemesi olan AISI
304'ün termal iletkenliğine göre çok yüksektir. Buradaki
çalışmalar da termal iletkenlik değerleri arasında önemli
bir fark olmasına rağmen, maksimum sıcaklık büyük ölçüde etkilememiştir.
Simülasyonlar, her bir ısı akış yönü boyunca termal direncin sabit hale getirildiğinde, sıcaklık dağılımının ısıtma sırasında daha homojen hale geldiğini göstermiştir.
Sıcaklık dağılımı, keskin köşelerin yuvarlanması, yüksek
iletkenliğe sahip malzemelerin eklenmesi ve soğuk olan
bölgeleri ısıtmak için kanal açılımı ile sağlanmıştır. Genel
olarak, çalışma, eşit sıcaklık dağılımının elde edilebileceğini ancak bu çalışmaların gerçek deneyler ile bulunan
gerçek sınır koşulları ile desteklenmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

5. PROJE EKİBİNİN KAZANIMLARI VE TUSAŞ’A OLASI
KATKILARI
Proje ekibi, sayısal simülasyonlar ve tasarım optimizasyon süreçleri hakkında beceri kazanmıştır. Ekip üyelerinin elde ettiği gerçek mühendislik problemleri konusundaki deneyim, özellikle erken bir aşama olarak, lisans
eğitimi sırasında çok değerlidir.
Mevcut proje, sıcak presleme işlemleri sırasında olası
imalat problemlerini ortadan kaldırmak için kalıp tasarımının nasıl revize edilebileceğini belgelemektedir. TUSAŞ, sıcak presleme ve birçok farklı yöntemle gelişmiş
hava aracı parçaları üretmektedir. Bu nedenle, belgelendirilmiş sonuçlar üretim süreçlerinde uygun revizyonlardan sonra kullanılırsa TUSAŞ üretim verimliliğini artırabilir. Ek olarak, mevcut çalışma, sıcak preslemedeki en
büyük sorunlardan birini, yani sıcak bölge oluşumunu

ortadan kaldırmak için değerli olan ön sonuçları belgelemektedir.

6. ÖNERİLER, ÖĞRENİLEN DERSLER VE GELECEK
ÇALIŞMALAR
Bu proje kapsamında yürütülen çalışmayı iyileştirmek
için test düzenekleri, ortamları hazırlanmalı ve ortaya çıkan sonuçların deneylerle doğrulanmasıyla araştırmanın
güvenilirliği kanıtlanmalıdır. Daha ileri bir çalışma olarak,
simülasyonlarda ve tasarım optimizasyon sürecinde daha
fazla tutarlılık elde etmek için ve daha doğru sınır koşullarını ortaya çıkarmak için deneysel çalışmaların yapılması önerilmektedir. Ardından, optimize edilmiş tasarımlar
üzerinde üretim kalitesinin ve ömrünün revizyonlardan
deneysel olarak nasıl etkilendiği gösterilebilir.
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Çengel, Yunus A., Afshin J. Ghajar. 2015. “Heat and Mass
Transfer: Fundamentals & Applications”. New York, NY:
McGraw-Hill Education.

4.

COMSOL Multiphysics 5.4, COMSOL Inc., 2018.

5.

Chaboudez C, Clain S. , Glardon R. , Mari D, Rappaz
J. , Swierkosz M. 1997. "Numerical modeling in induction heating for axisymmetric geometries," in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 33, no. 1, pp. 739-745, doi:
10.1109/20.560107. 9

6.

Bentz D.P. 2007. “Thermal Performance of Fire Resistive Materials I. Characterization with Respect to Thermal
Performance Models”, https://www.researchgate.net/
publication/241211063_Thermal_Performance_of_Fire_
Resistive_Materials_I_Characterization_with_Respect_to_
Thermal_Performance_Models

7.

“Silicon Carbide (SiC)” (n.d.) http://www. ferp.ucsd.edu/LIB/
PROPS/PANOS/sic.html

8.

“TUNGSTEN” (n.d.) http://www-ferp.ucsd.edu/LIB/PROPS/
PANOS/w.html

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



AĞUSTOS 2020



www.mmo.org.tr

52

İMALAT

HAVACILIK SANAYİİNDE KULLANILAN
ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KOROZYONA
KARŞI DİRENCİNİ ARTIRMAK ÜZERE YÜZEY
KAPLAMALARININ ARAŞTIRILMASI*
Çağlar Ceylan1, Bahtiyar Duran2, Osman Furkan Koçyiğit3,
Cem Koçer4, Berkay Doğan5, Tuğçe Hacaloğlu6,
Cemal Merih Şengönül7, Bilgin Kaftanoğlu8

1. GİRİŞ
Tasarım sürecinde malzeme seçimi ve son işlemler, uçak
gövdesinde kullanılan alüminyum alaşımlarının korozyon direncine etki eden önemli faktörlerdendir. Farklı
metallerin birbiri ile teması, boşluklu yapılar, gerilmeler ve zayıf tahliye sistemleri de korozyona neden olan
faktörler arasındadır [1]. Ayrıca uçuş koşulları ve bakım
işlemleri uçakların korozyona uğrama sürelerine doğru*

1
2
3
4
5
6
7
8

dan etki eder. Deniz ve tropikal atmosfer koşulları, yüksek nem ve endüstriyel kirlilik içeren hava koşulları uçakların dış yüzeyinde yüksek oranda korozif etkilere yol
açarlar. Yüksek dayanım/ağırlık oranlarından ötürü yüksek dayanımlı alüminyum alaşımları havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu alaşımlar
korozyona oldukça yatkındırlar.
Korozyondan korunmanın en pratik ve etkin yolu uygun

Avantajlarının yanında krom (VI) insan sağlığını ciddi olarak tehdit etmektedir. İşçiler üzerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalar, solunan kromun kanserojen olduğunu ve akciğer kanseri
oluşma riski taşıdığını açıkça ortaya koymuştur [2]. Bu nedenle EPA (Environmental Protection Agency), krom (VI) 'nın insan kanserojeni olarak sınıflandırılması gerektiği sonucuna
varmıştır.
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kaplama uygulamasıdır. Bunun için genellikle anotlanmış (eloksal) yüzey veya yüzey üzerinde kimyasal bir film
oluşturmak için kimyasal dönüşüm kaplamaları tercih
edilmektedir. Endüstride yaygın olarak kullanılan kromik
anotlama işlemi ile alüminyumun korozyon direnci ile
aşınma dayanımı artırılır, görünümü düzgünleştirilir ve
boyanın yapışma kabiliyeti artırılmış olur. Tüm bu Avrupa Birliği’nin REACH standartları kapsamında korozyon
direncinin artırılmasında krom (VI) içeren kaplamaların
kullanımının azaltılması istenmektedir [2]. Dolayısıyla, korozyona karşı korumada krom (VI) içermeyen kaplamaların araştırılması çok önemli bir konu haline gelmiştir.
Bu çalışma kapsamında insan sağlığına zararlı olan altı
değerlikli krom içeren kaplama yöntemlerine alternatif
yöntemler hakkında bilgiler yapılmış olan literatür taramaları sonucunda elde edilmiş ve yöntemlerin korozyon
dayanımı test edilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda çalışmaya yön verebilecek uygun araştırmalardan
bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
İlk çalışmada üç farklı alüminyum alaşımının (AA 2024,
AA 6061, AA 7075), üç farklı korozif ortamda gerilmeli
korozyon dirençleri belirlenmiştir. Alaşımlara klor iyonları içeren asidik, bazik ve nötür ortamlarda gerilmeli
korozyon deneyleri uygulanmış ve hava ortamındaki
değerlerle karşılaştırma yapılmıştır. Elde edilen araştırma
bulgularına göre, en iyi gerilmeli korozyon direnci bazik
ortamda iken en düşük gerilmeli korozyon direnci asidik
ortamdadır [3].
İkinci çalışmada, koruyucu alüminyum oksit oluşturma
potansiyeli, kaplama sıcaklığının ve kaplama süresinin
üretilen oksidin korunması üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Elde edilen kaplamalarda ölçülen Na₂SO₄ve NaCl'nin
EIS diyagramları ve akım-potansiyel eğrileri incelendiğinde, 0,2 M Na₂SO₄ içinde 4 saat boyunca tutulan kaplamaların korunmasının,% 3,5 NaCl'de 2 saat tutulan numunelerin korunmasından üstün olduğu belirlenmiştir
[4]. Bu çalışmada yer alan deneysel çalışmalar, havacılık
sektörü usullerine ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Kaplanacak malzemeler ve test
programı TUSAŞ’ın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. Deneysel çalışmalardan elde edilen veriler değerlendirilmiş ve Krom (VI)’nın yerini alabilecek en uygun
kaplama yöntemi önerilmiştir.

2. YÖNTEM
Çalışma TUSAŞ ile birlikte yapılmış olduğundan, kaplanacak malzeme TUSAŞ ile birlikte belirlenmiştir. Seçilen
malzemeye aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır.
2.1 Bor Nitrür Kaplama
Bor Nitrür yedi farklı kristal yapıya sahiptir. Bunlar arasında hekzagonel bor nitrür ve kübik bor nitrür en yaygın
fazlardır. Hekzagonel bor nitrür (h-BN) düşük sürtünme
katsayısı, yalıtım, termal iletkenlik ve yağlama özelliklerine sahip bir malzemedir. Öte yandan, kübik bor nitrür
(c-BN), üstün mekanik ve kimyasal özellikleri nedeniyle
havacılık endüstrisindeki alüminyum parçaların Cr VI
kaplama uygulamaları yerine uygun bir kaplama malzemesi olarak kullanılabilir [5].
2.2 Fiziksel Buharlaştırma Yöntemi
Kaplama yöntemleri arasında, saçtırma tekniği – bir Fiziksel Buharlaştırma Yöntemiyle Büyütme (FBYB) işlemi
–, düşük sıcaklıkta gerçekleştiği, çok ince kaplamalar
elde edebildiği ve keskin köşeler ile karmaşık geometriler üzerinde büyütülme yapılabildiği için daha çok tercih
edilmektedir. Teknolojisi, tasarımı ve imalatı yerli olarak
yapılan bu kaplama sistemi ile sanayi kuruluşlarından
gelen kesici takımlar, kalıplar ve makine parçaları bu teknik ile kaplanmıştır [6].
2.3 Akımsız Nikel Kaplama
Alüminyum alaşımlarının istenen yüzey özelliklerini
elde etmek için, elektriksiz, anot oksidasyonu, boyama
ve elektro kaplama dâhil olmak üzere çeşitli kaplama
teknikleri geliştirilmiştir. Akımsız Nikel kaplamalar, olağanüstü yüksek sertlikleri, dikkat çekici aşınma ve korozyon direnci özelliklerinden dolayı genellikle mühendislik kaplamaları olarak kabul edilir [7].
2.4 Kalay Kaplama
Kalay kaplama, metalin üstündeki doğal oksit tabakasının kalınlığını arttırmak için kullanılan elektrolitik bir
işlemdir. Kalayın sağlığa zararlı olmaması, iyi iletkenlik
ve korozyon direncine sahip olması bu çalışmada incelenme sebebidir. Her kaplamada olduğu gibi kalay kaplamada da önce alüminyum yüzeyindeki oksit tabakası
temizlenir [8]. Kaplamanın yüzeye daha iyi tutunması
için çinkolama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra
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numune sülfürik asit ve kalay içeren banyoya daldırılarak
kaplama uygulanır [8]. Kaplama hızı ve kalınlığı verilen
akışa göre değişir. Bu çalışmada 2 adet kalay plaka yaklaşık 1A / s elektrik akımı ile kaplanmıştır.
2.5 Nikel Kaplama
Nikel kaplamalar, atmosfer, amonyak, kömür gazı, flor,
hidrojen peroksit, cıva, alkaliler ve erimiş magnezyum
florür gibi birçok kimyasal ortama karşı korozyon dayanımı gösterir. Nikel genellikle çok katmanlı kaplama
sisteminin bir parçası olarak kaplanır. En dıştaki katman
genellikle an malzemeden 120 mV daha aktiftir. Bu nedenle, herhangi bir korozyon meydana gelirse, alt tabaka
anodik olacağından, üst tabaka ile sınırlı olacaktır. Donuk
nikel, parlak nikel ve krom tabakasından oluşan kaplama
sistemine kompozit nikel kaplama denir [9].

Şekil 2. Al Numunelerin BN Kaplama Makinasına Yerleştirilmesi

Her deneye ait ortalama kaplama kalınlık bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her bir numune üzerinden 10 ölçüm alınmış olup, ortalamaları Tablo 1’de verilmiştir [10].
Cihazın ölçüm hassasiyeti 15 nm-70µm’dir.
Tablo 1. Numaralandırılmış Al Numuneleri

3. KAPLAMA DENEYLERİ

AISI D22

2024-serisi

6061-serisi

7075-serisi

3.1 Bor Nitrür Kaplama

DENEY-1

149,4 nm

1496 nm

1405,3 nm

841,1 nm

TUSAŞ tarafından hazırlanan 2, 6 ve 7 serisi Alüminyum
plakaların herbiri 3 adet farklı BN kaplama ile kaplanarak,
korozyon testi sonuçları incelenmiştir. 2, 6 ve 7 serisinden 3’er adet plaka üzerinde uygulama yapılmıştır.

DENEY-2

861 nm

1667,7 nm

1445,5 nm

1038,7 nm

DENEY-3

699,9 nm

1165,4 nm

1310,9 nm

853,5 nm

Şekil 1’de gösterilmiş olduğu üzere, kaplama öncesi her
seriden üçer adet numune 3 farklı deney için numaralandırılmıştır. Daha sonra Bor Nitrür (BN) kaplama için plakalar vakum kazanına yüklenmiştir [10]. Kaplama öncesi
görüntüsü Şekil 2’de verilmiştir.

Hazırlanan test numunelerine ASTM B117'ye göre korozyon testi uygulanmıştır [11]. Bu test ile numuneler 4 saat,
16 saat ve 24 saat tuzlu çözeltiye maruz bırakılarak korozyon direncine verdiği tepkiler incelenmiş ve sonuçlar
Tablo 2’de gösterilmiştir.

Kaplama sonrası kaplama kalınlık ölçümleri tamamen
optik ölçüm yapan, F201 cihazı ile gerçekleştirilmiştir.

BN kaplamaların 4, 16 ve 24 saatlik korozyon test sonucunda numunelerde çok sayıda oyuk ve korozyon çatlakları meydana gelmiştir.
3.2 Diğer Metalik Kaplamalar
Diğer metalik kaplamalarla kaplanmış malzemelerden
hazırlanmış olan test numunelerine ASTM B117'ye göre
korozyon testi uygulanmıştır [11]. Bu test ile numuneler
4 saat, 16 saat ve 24 saat tuzlu çözeltiye maruz bırakılarak korozyon direncine verdiği tepkiler incelenmiş ve
sonuçlar Tablo 3 ve Tablo 4’te gösterilmiştir.

Şekil 1. Numaralandırılmış Al Numuneleri
1

Kalınlık ölçümü F20 Filmetrics cihazı ile optik olarak gerçekleştirilmiştir. Burada ölçüm sırasında, ölçümü gerçekleştirilecek olan malzemenin kırılma endeksi (n) ve sönüm katsayısı (k)
değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bor Nitrür için bu değerler sırasıyla, 1,5 ve 1,7’dir. Kalınlık ölçümleri, numune üzerinden 10 adet ölçüm alınıp, bu 10 verinin ortalaması alınarak sunulmuştur. Cihazın ölçüm aralığı 15nm-70µm.

2

D2, AISI 2379 çeliğinin kısa tanımıdır. Karşılaştırma amaçlı kullanılan çelik test malzemesidir.
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Tablo 2. BN Kaplamaların Korozyon Test Sonuçları
Malzeme

Kaplama Türü

Kod

4 saat

16 saat

24 saat

7075-T6

Bor Nitrür-1.parametre

7-1B

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

7075-T6

Bor Nitrür-2.parametre

7-2B

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

7075-T6

Bor Nitrür-3.parametre

7-3B

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

6061-T6

Bor Nitrür-1.parametre

6-1B

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

6061-T6

Bor Nitrür-2.parametre

6-2B

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

6061-T6

Bor Nitrür-3.parametre

6-3B

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

2024-T3

Bor Nitrür-1.parametre

2-1B

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

2024-T3

Bor Nitrür-2.parametre

2-2B

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

2024-T3

Bor Nitrür-3.parametre

2-3B

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Tablo 3. Metalik Kaplamaların Korozyon Test Sonuçları
Malzeme

Kaplama Türü

Kod

4 saat

16 saat

24 saat

6061-T6

Titanyum Nitrür(PVD)

6-TiN

Çukur gözlenmedi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

7075-T6

Akımsız Nikel+ Titanyum Nitrür (PVD)

7 AN+ TiN Çukur gözlenmedi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

2024-T3

Akımsız Nikel+ Titanyum Nitrür (PVD)

2-AN+TiN

Çukur gözlenmedi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

7075-T6

Akımsız Nikel

7-AN

Çukur gözlenmedi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

2024-T3

Titanyum Nitrür

2-TiN

Çukur gözlenmedi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

7075-T6

Titanyum Nitrür(PVD)

7-TiN

Çukur gözlenmedi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

2024-T3

Nikel Kaplama

2-N

Çukur gözlenmedi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

6061-T6

Nikel Kaplama

6-N

Çukur gözlenmedi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

7075-T6

Nikel Kaplama

7-N

Çukur gözlenmedi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

2024-T3

Kalay Kaplama

2-Tin

Çukur gözlenmedi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

Çok sayıda çukur gözlemlendi

7075-T6

Kalay Kaplama

7-Tin

Çukur gözlenmedi

Çukur gözlenmedi

Çok sayıda çukur gözlemlendi
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4. SONUÇ

2.

formation System (IRIS) on Chromium VI”. National Center

Havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılan alüminyum alaşımlarında meydana gelen korozyon türleri ve
sebepleri araştırılmış ve günümüzde korozyonu önlemek için kullanılan yöntemler değerlendirilmiştir. Krom
(VI)’un insan sağlığına verdiği zararlar belirtilmiş ve altı
değerlikli krom içermeyen kaplama yöntemleri araştırılmıştır. TUSAŞ ile birlikte korozyon testleri yapılmış ve
krom (VI) içermeyen kaplamaların ASTM B117 standardına göre korozyon dayanımı incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda, BN kaplamaların korozyon testine dayanıklılığı
olmadığı, diğer metalik kaplamaların 4 saatlik korozyon
testinde başarılı sonuç alınmış, ne var ki kalay kaplanmış
Al 7075dışındaki tüm numunelerde 16 saatlik test sonucunda korozyon çatlakları meydana geldiği gözlenmiştir. Bununla beraber Al 7075 üzeri kalay kaplamanın 24
saatlik test sonucunda üzerinde korozyon çatlakları ve
çukurlarının meydana geldiği gözlenmiştir.
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