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Sunuþ
Merhaba,

Bültenimizin bu sayýsýný hazýrlarken, ülke ve Dünya gündemi yine oldukça hareketliydi.

Adýna “enerji savaþlarý” dediðimiz, emperyalist sistemin merkezinde yer alan ülkelerin 
özel olarak Ortadoðu-Kafkaslar bölgesinde, genel olarak tüm Dünyada enerji kaynaklarýný 
kontrol altýna alma, pazar ve etki alanlarýný geniþletme kavgasý yeni savaþ bölgeleri 
yaratarak tüm þiddetiyle Dünya halklarýna zarar vermeye devam ediyor. Üstelik 
çýkardýklarý savaþlarý kendi aralarýnda deðil, sömürü aðý içinde, denetimleri altýndaki 
ülkeleri kullanarak yapýyorlar. Bölgemizdeki enerji kaynaklarýný denetimi altýnda tutmak 
isteyen ABD, Afganistan ve Irak'ý cehenneme çeviren iþgallerinin yaný sýra, Eski Sovyet 
Cumhuriyetlerinde bizzat müdahil olduðu “Kadife Devrim”lerle kendine yakýn, iþbirlikçi 
iktidarlar oluþturmaya çalýþýyor. Emperyalist sistemin “yeni delikanlýsý” Rusya da 
kontrolu altýnda tuttuðu zengin enerji kaynaklarýnýn verdiði güçle, bölgede ve Dünyada 
etki alanýný ve pazarlarýný büyütme çabasýnda. Bunun son örneðini ABD'nin bölgedeki 
yeni “müttefiki” Gürcistan'ýn Osetya'ya girmesi ve Rusya'nýn sert müdahalesiyle yaþadýk. 
Her savaþta olduðu gibi, zarar gören yine bölge ülkelerin halklarý oldu. Türkiye de bu 
savaþýn dýþýnda kalmadý. AKP iktidarý,  izlediði ABD ve AB iþbirlikçisi politikanýn 
gereðini yaptý ve ABD savaþ gemilerinin boðazlardan geçiþine izin vererek hepimizi ateþin 
içine sürükledi.

Yaratýlan bu istikrarsýzlýk ortamý ve hep daha fazla kâra þartlanmýþ “piyasa”nýn 
açgözlülüðü bir yandan petrol, doðalgaz vb. enerji kaynaklarýnýn fiyatlarýný hýzla 
týrmandýrýrken, buna baðlý olarak, yýllardýr sürekli olarak dile getirdiðimiz önemli bir sorun 
etkisini göstermeye baþladý: Enerji politikalarýnda dýþa baðýmlýlýk ve elektrik üretiminde 
ülkemizdeki zengin yenilenebilir enerji kaynaklarý yerine doðalgaza yönelen, enerjinin 
üretim, alým ve daðýtýmýný kamunun denetiminden alýp özelleþtirerek yeni rant alanlarý 
yaratan piyasacý zihniyet, günlük hayatýmýza yeni zamlar olarak yansýdý. Doðalgaza ve 
elektriðe önemli miktarda zamlar geldi. Üstelik bu zamlar otomatiðe baðlandý, yani 
bundan sonra da canýmýzý yakmaya devam edecek. Odamýz bu konuyla ilgili bir basýn 
açýklamasý yaparak, nedenleri ve alternatif çözüm önerileriyle konuyu bir kez daha 
kamuoyu gündemine getirdi

Temmuz ayý, on beþ yýldýr 2 Temmuz 1993 Sivas katliamýnýn acýsýyla anýlýr oldu. Yazar, 
ozan, aydýn 33 deðerli insanýmýzýn katledildiði bu gerici saldýrýnýn ateþi halâ yüreklerimizi 
yakarken, bugün geldiðimiz noktanýn daha da karanlýk olduðunu görüyoruz. Sokaklarda, 
üniversite kampüslerinde, hayatýmýzýn her alanýnda demokrat, yurtsever, devrimci aydýn 
insanlarýmýza yönelik gerici, yobaz, faþist saldýrýlar ve provakatif eylemler günlük 
hayatýmýzýn içine girdi. Bu nedenle hep bir aðýzdan barýþýn dilini haykýrmamýzýn, ülkemizi 
þiddete, çatýþmaya ve ayrýlýklara sürükleyen tüm sorunlara, þiddeti týrmandýran politikalara 
karþý demokratik çözüm yollarýnda ýsrarcý olmamýzýn, barýþtan ve kardeþlikten yana saf 
tutmamýzýn önemi çok daha büyük.

17 Aðustos 1999 büyük depreminin üzerinden 9 yýl geçti. Her yýl olduðu gibi, bu yýl da 
“unutmadýk, unutturmayacaðýz” þiarýyla deprem, yol açtýðý ölümler ve nedenleri 
anlatýlmaya, hafýzalar canlý tutulmaya çalýþýldý. Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nýn 
önderliðinde “Depreme Duyarlýlýk Yürüyüþleri” yapýldý. Ama deprem konusunda da 
geçmiþten bugüne baktýðýmýzda, hiçbir þeyin olumlu yönde deðiþmediðini, aksine yeni bir 
depremin yine çok büyük bir faciaya yol açacaðýný görebiliyoruz. Baþta büyük þehirler 
olmak üzere, hemen her kentimizde benzer manzaralar var : Yeni Dünya Düzeni denen 
neoliberal, daha fazla kâra endeksli, talancý politikalar yerel yönetimleri de etkisi altýna 
almýþ durumda. Kentsel dönüþüm adý verilen uygulamalarda kentin ve içinde yaþayan 
insanlarýn ihtiyaçlarý ve kamusal yarar, güvenlik gibi gereksinimler tümüyle ihmal 
ediliyor. Ne yazýk ki tüm hesaplar elde edilecek büyük rantlar üzerine yapýlýyor ve 
tamamen denetimsiz, plansýz, çarpýk bir kentleþme anlayýþý egemen olmaya devam ediyor.

Saðlýklý, mutlu, baþarýlý, aydýnlýk ve güzel günler dileklerimizle, yeniden buluþmak üzere.

  Hoþçakalýn.
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MMO Eskiþehir Þubesi Adýna

Sahibi : R. Erhan KUTLU

Yönetim Kurulu :

R. Erhan KUTLU (Baþkan), Tayyar

ÇAYDERE (Baþkan Vekili), M. Simavi

BAKIR(Sekreter), Ýbrahim ÖZÇAKIR

(Sayman), Suat BALCI (Üye),

Oðuz KEPEZ (Üye),

Nergis UYGUN BaÞ (Üye)

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü :

M. Simavi BAKIR

Yayýna Hazýrlayanlar :

M. Haydar TÝFTÝKÇÝ, Suat BALCI, Ferhat GÜL

Taner CÝVELEK, K. Levent GÜLER, 

Marife Elçin YONTUNÇ

Yönetim Yeri : MMO Eskiþehir

Hoþnudiye Mh. K. Mahmut Pehlivan Cd.

Altýn Sk. No: 1 Kat : 3 ESKÝÞEHÝR

Tel        : 0.222 230 93 60

Faks     : 0.222 231 38 54

e-posta : eskisehir@mmo.org.tr

http:\\eskisehir.mmo.org.tr

Tasarým ve  Baský

KUÞAK OFSET MATBAACILIK

Büro :

M. Kemalpaþa Mh. Deðirmen Sk.

Tozman Çarþýsý No: 8

T E P E B A  Þ I - E S K Ý Þ  E H Ý R

Tel & Faks : 0.222 220 92 75

Matbaa :

Matbaacýlar Sitesi Alpu Yolu Kavþaðý No : 24

O D U N P A Z A R I - E S K Ý Þ E H Ý R

Kültür ve Turizm Bakanlýðý Sertifika No:

Kuþak Ofset Matbaacýlýk  10402 

Baský Adeti :2000

Baský Tarihi : 25.09.2008

Bülten TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Eskiþehir Þubesi

üyelerine ve Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fakültesi Makina

ve Endüstri Mühendisliði son sýnýf öðrencilerine bedelsiz

olarak gönderilir. Gönderilen yazýlarýn yayýnlanýp

yayýnlanmamasýna TMMOB Makina Mühendisleri Odasý

Eskiþehir Þubesi Yönetim Kurulu karar verir. Yayýnlanan 

yazýlardaki sorumluluk yazarlarýna, ilan ve reklamlardaki

sorumluluk ilaný veren kiþi ve/veya kuruluþa aittir. Bültene

gönderilen çeviri yazýlarýnýn kaynaðý mutlaka belirtilir.

Gönderilen yazýlar yazarlarýna geri verilmez.

Afyon Ýl Temsilciliði : 

Afyon Belediye Çarþýsý Baðýmsýz A Blok Kat : 4

Tel & Faks : 0.272 215 91 70

Bilecik Ýl Temsilciliði :

Cumhuriyet Mh. Ali Rýza ÖZBAY Cd. No : 32 / C

Tel & Faks : 0.228 212 68 18

Kütahya Ýl Temsilciliði :

Ali Paþa Mh. Uygun Sk. Gözde Apt. Kat :1 Daire : 1

Tel & Faks : 0.274 224 09 38
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Araçlarýn LPG'ye Dönüþümü Mühendis Yetki- 

lendirme Kursu'nu 30 Haziran - 2 Temmuz 2008 

tarihleri arasýnda Þubemiz Eðitim ve Kültür 

Merkezinde gerçekleþtirilen kurs MÝEM eðiticile- 

rinden Mak. Müh. Þerif ÖZSAKARYA tarafýndan 

verilmiþtir. Kursa katýlan 12 üyemiz kurs sonunda 

yapýlan sýnavda baþarýlý olmuþtur.

ARAÇLARIN LPG 'YE DÖNÜÞÜMÜ

MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

LPG PÝYASASINDA GÖREV YAPAN 
PERSONELE YÖNELÝK EÐÝTÝMLER DÜZENLENDÝ

LPG Piyasasýnda görev yapan sorumlu müdür, tüp dolum 

personeli, tüp daðýtým araçlarýnýn þoförleri ve tüp daðýtým 

personeli, otogaz LPG dolum personeli, pompacýlara 

yönelik eðitimler gerçekleþtirildi. Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol 

Piyasasý Eðitim Yönetmeliðine göre eðitim ve belgelen- 

dirilmesi zorunlu olan ve uzman üyelerimizin bilgi 

birikimi ve deneyimlerinin kamu yararý doðrultusunda 

aktarýlmasýnýn hedeflendiði eðitim programlarýna 29 kiþi 

katýlarak belge aldý.

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS 

YETKÝLENDÝRME KURSU  GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 

Üyelerimizden gelen talepler doðrultusunda 11 - 14 

Temmuz 2008 tarihlerinde düzenlenen Doðalgaz Ýç 

Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu'nu Þubemiz 

Eðitim Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirdik. 

Hakan YAVUZ'un eðitmen olarak katýldýðý kursa 22 

üyemiz katýldý ve kurs sonunda yapýlan sýnavlarda 

baþarýlý olanlar Doðalgaz Ýç Tesisat Mühendis Yetki 

Belgesi almaya hak kazandýlar. 
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TÜRKÝYE HAZIRLIKSIZ OLDUÐU YENÝ BÝR DEPREMÝ BEKLÝYOR 

& 1999 depremlerinden bu yana geçen zaman diliminde 

önlemlerle ilgili köklü, kalýcý deðiþiklikler gerçekleþtirilmemiþ, 

güçlendirme çalýþmalarý yetersiz kalmýþ, ihtiyaç duyulan 

mevzuat düzenlemeleri yapýlmamýþtýr.

& Deprem, ülkemizin önemli ve yakýcý sorunudur ancak bu 

gerçeklik siyasi iktidar tarafýndan yok sayýlmaktadýr.

& Hükümet programýnda ve Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda 

deprem ve deprem önlemlerinin olmamasýný anlamak ve 

kabullenmek mümkün deðildir.  

& Yapý Denetim, Ýmar, Belediyeler, Afet, Doðal Afet Sigortasý, 

Mühendislik, Mimarlýk yasalarý acilen deðiþmelidir.

 99 depreminin 9. yýlýndayýz 
17 Aðustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 9 yýl geçti. Geriye 
dönüp baktýðýmýzda, bu dramatik ve acý olaydan ne yazýk ki yeterince 
ders alýnmamýþtýr. Binlerce insanýmýzýn ölmesi, ülke ekonomisinin 
telafisi mümkün olmayacak þekilde tahribata uðramasý bile sonucu 
deðiþtirmemiþ, köklü, kalýcý çözüm noktasýnda, aradan geçen onca 
zamana karþýn adým atýlmamýþtýr. Ne yazýk ki Türkiye kaderine razý 
bir þekilde yeni bir depremi beklemektedir.  

Türkiye gibi topraklarýnýn yüzde 93'ünün aktif 
deprem kuþaðý üzerinde bulunduðu ve nüfusunun 
yüzde 98'inin deprem riski altýnda yaþadýðý bir ülke- 
de, toplumsal yaþamýn bu çerçevede düzenlenmesi, 
ilgili tüm yasal deðiþikliklerin bir an önce gerçekleþ- 
tirilmesi gerekliliðine dikkat çekmek durumunda 
kalmak bile baþlý baþýna tuhaflýða iþaret etmektedir.

Ne yazýk ki;

1999 yýlýnda yaþanan depremlerde büyük kayýplara 
neden olan; kentleþme, planlama ve yapýlaþma süreç- 
lerimize iliþkin hiçbir sorunumuz çözümlenmedi… 
Evrensel bir hak olan, “ saðlýklý ve güvenli bir 
çevrede yaþama hakkýmýz” hala ciddiye alýnmýyor….

“ Dokuzuncu Kalkýnma Planý” nda, afete karþý 
hazýrlýk ve afet zararlarýyla mücadele konusunda yer 
verilmemesi dikkat çekicidir. 2007 - 2013 yýllarýnýn 
temel hedefleri arasýnda deprem ve depreme karþý 
alýnacak önlemler yoktur. 

60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin programýnda 

deprem ve deprem önlemlerinin olmamasý dikkat 

çekicidir. Hükümet programýnda kentlerimizi dep- 

reme karþý hazýr hale getirmek için, kentsel deðerleri 

yabancý sermayeye peþkeþ çekmeyi hedefleyen 

kentsel dönüþüm projesi, depreme karþý alýnacak 

temel önlem olarak görülmektedir. Depreme Ha- 

zýrlanmak yerine, kentlerimizi yabancý sermayenin 

kâr dürtüsünün insafýna býrakmak çözüm olarak 

sunulmaktadýr. 

Türkiye'nin köklü, kalýcý, önleyici ve zararý azaltýcý 

önlemlere ihtiyacý bulunmaktadýr. Eðer bu irade 

kullanýlmaz, kentleþmeye ve yapýlaþmaya dair 

geliþmiþ ülkeler düzeyinde yasal düzenleme ve 

denetim sistemi uygulamaya alýnmazsa, ilerde 

yaþayacaðýmýz yýkýmýn, þimdiye kadar yaþananlarý 

aratacaðý bilinmelidir. 
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15. yýlýnda Sivas'ta katledilen 33 can için Eskiþehir'de 

bir anma etkinliði düzenlendi. Ýlk etkinlik saat 

18:00'da KESK binasý önünden baþlayýp Hamamyo- 

lunda sona eren bir yürüyüþle baþladý.
TMMOB'ninde yer aldýðý yürüyüþe sendikalar, 

meslek odalarý, siyasi partiler ve çeþitli demokratik 

kitle örgütleri destek verdi. Hamamyolu mevkiine 

gelen grup burada bir basýn açýklamasý yaptý. Basýn 

açýklamasýný T. Harb-Ýþ Sendikasý Eskiþehir Þubesi 

Baþkaný Hasan Atak yaptý. Atak konuþmasýnda: 

"Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen Sivas 

katliamýnýn üzerinden 15 yýl geçti. Toplumumuzun, 

insanlarýmýzýn belleklerinde acýsýný ve tazeliðini hala 

koruyor. Geçmiþte Çorum'da, Maraþ'ta yaþanan 

vahþetlerin bir devamý olarak gerçekleþen Sivas 

katliamý ülkemizin ve halkýmýzýn umudu ve aydýnlýk 

geleceði yazar, sanatçý ve aydýnlarýn da içinde bulun- 

duðu 33 insanýmýzýn gerici güçlerce katlediliþiyle 

sonuçlanmýþtý. Sivas katliamýný; Türkiye'nin aydýn- 

lýðýna, çaðdaþlýðýna, demokrasiye, eþitliðe, özgürlü- 

ðe ve bir arada yaþama kültürüne yapýlan bir saldýrý 

olarak görüyoruz. Sivas'ta yakýnlarýný yitirmiþ olan- 

larýn acýlarýný bir kez daha paylaþýyoruz" dedi.

Ýkinci etkinlik ise saat 19:30'da Eskiþehir Halkevi ve 

Gültepe Halkevi tarafýndan düzenlendi. Gültepe 

Mahallesi Özcan Sokak'ta yapýlan ve bu yýl 

dördüncüsü gerçekleþtirilen etkinlik Gültepe Halkevi 

Þube Baþkaný Gülþah ÖZTÜRK tarafýndan yapýlan 

konuþmayla baþladý. Öztürk konuþmasýnda; "AKP 

attýðý her adýmda toplumu gericileþtirmeye çalýþýyor, 

mevzu kapatma davasý olunca ise demokrasi havarisi 

kesiliyor. AKP, Alevi toplumuna dönük yalan 

söylemekten baþka hiçbir þey yapmamýþtýr. 2 

Temmuz katliamý gibi nice katliamlarýn sorumlula- 

rýndan ise hala hesap sorulmamýþtýr. Katliamlara, 

gericiliðe ve faþizme karþý tek güç "Halk Gücü"dür. 

Sivas'ta yaþanan bu katliamý unutmayacaðýz, unuttur- 

mayacaðýz." dedi. Daha sonra Deniz Günel Sivas þe- 

hitleri için bir þiir okudu. Mahalle sakinlerinden  

Eyüp Amca ise Sivas þehitleri için kendi yazmýþ ol- 

duðu deyiþi sözlü olarak okudu. Ardýndan Halkevleri 

tiyatro grubu bir gösteri sergiledi. Etkinliðe hep bir 

aðýzdan söylenen türkülerle devam edildi. Sivas kat- 

liamýnýn konu edildiði slayt gösterisinin ardýndan 

etkinlik sona erdi.

ESKÝÞEHÝR 2 TEMMUZ'DA 
GERÝCÝLÝÐE VE FAÞÝZME KARÞI YÜRÜDÜ
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Eyüp amcamýzýn etkinlikte okuduðu deyiþ;

Bana sitem etme ey yalan dünya
Muhammed'in diþini kýran ben miyim
Þükredip Allah'a sabýr diledim
Ali'ye hançeri vuran ben miyim

Muhammed'i sevdim geri dönmedim
Þah Ýmam Hasan'a zehir vermedim
Kerbela çölünde cana kýymadým
Þah Hüseyin'in baþýný kesen ben miyim

Münkir zalim gibi yola gitmedim
Ehl-i beyt sevdik sitem etmedim
Çaldýranda mazlum kaný dökmedim
Pir Sultan'ý asan softa ben miyim

Kalbim kan aðlar gözlerim yaþta
Ankara Erzurum üçyüz Maraþ'ta
Vahþiler kudurmuþ kanlý Sivas'ta
Otuz yedi ozanlarý Madýmak'ta yakan ben miyim

Uslu fakir aðlar, aðlar Fatma ana
Emevi hanesi dönsün virane
Muhammed ümmeti kýyar mý cana
Kerbela'da Ehl_i beyt soyuna kýyanlar ben miyim?

ASANSÖR SEMPOZYUMU 
2008 

ÝZMÝR 'DE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý ve Makina 

Mühendisleri Odasý tarafýndan Ýzmir'de düzenlenen 

"Asansör Sempozyumu 2008" 23-25 Mayýs 2008 

tarihleri arasýnda Ýzmir Kültür park Fuar alanýnda 

gerçekleþtirilmiþtir.

Sempozyum 15 kurum ve kuruluþ tarafýndan 

desteklenmiþtir. Sempozyum boyunca 10 oturumda 

34 bildiri, 3 poster bildiri sunumu, 1 panel, 2 çalýþtay, 

1 seminer yapýlmýþ, ilköðretim çaðýndaki çocuklarýn 

bilinçlendirilmesi amacýyla "asansör ve yürüyen 

merdivenlerin güvenli kullanýmý" konusunda eðitim 

çalýþmasý gerçekleþtirilmiþtir. Sempozyumda genç- 

lerin bilgi birikimlerinin geliþtirilmesi,  sanatçý ruhla-

rýnýn açýða çýkarýlmasý amacý ile "Asansör ve Yü- 

rüyen Merdivenlerin Güvenli Kullanýmý" liselerarasý 

poster yarýþmasý düzenlenmiþ, dereceye giren pos- 

terler 3 gün boyunca sergilenmiþtir. Sempozyumun 

üçüncü günü poster yarýþmasýnda dereceye giren 

öðrencilere ödülleri verilmiþtir. Oturumlarda asansör 

alanýnda bilimsel, teknik ve AR-GE kapsamýnda 

sektörel ve akademik çalýþmalarýn yaný sýra mevzuat, 

eðitim ve uygulamaya iliþkin özgün bilgi ve de- 

neyimlerin paylaþýldýðý ortamlar yaratýlmýþtýr.

Sempozyum kapsamýnda düzenlenen "Ülkemizde 

Asansörlerin Geleceði" baþlýklý panelde; Sanayi ve 

Ticaret Bakanlýðý, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, 

Makina Mühendisleri Odasý, Elektrik Mühendisleri 

Odasý ve Türkiye Asansör Platformu temsilcilerinin 

katýlýmýyla konu mevzuat, belgelendirme, denetim, 

gözetim, hukuk ve uygulamalar açýsýndan ayrýntýlý 

olarak tartýþýlmýþ, görüþ ve öneriler üretilerek 

paylaþýlmýþtýr. Sempozyum sonucunda aþaðýdaki 

konularýn kamuoyuna sunulmasý karar altýna 

alýnmýþtýr.

SONUÇ BÝLDÝRGESÝSONUÇ BÝLDÝRGESÝ

& Ülkemizde Ýmar Kanunu ve Tip Ýmar Yönet- 

meliðinin yaný sýra 15 Büyükþehir Belediyesinin 

12 tanesinde de kendi Büyükþehir Ýmar Yönet- 

melikleri bulunmaktadýr. Tip Ýmar Yönetmeliði 

ve Büyükþehir Ýmar Yönetmeliklerinin asansör 

de dahil olmak üzere bir çok teknik konuda farklý 

düzenlemeleri içerdiði tespiti yapýlarak, hazýr- 

lýklarý süren Ýmar Kanunu çalýþmalarý ve baðlý 

yönetmeliklerinde özellikle teknik konulardaki 

farklýlýklarýn giderilmesi ve bu konularýn ortak- 

laþtýrýlmasý gerektiði vurgulanmýþtýr. 

& Günümüzde her alanda olduðu gibi asansör 

teknolojileri alanýnda da çok hýzlý bir geliþme ve 

deðiþim yaþanmaktadýr. Bu geliþmelere uyum 

saðlamak,  ürün  ve  hizmet  kalitesini  artýrmak,                                                                                       
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rekabet edebilme gücünü sürekli olarak saðla- 
yabilmek için sektörde bilgi, beceri ve iþ alýþkan- 
lýklarýna sahip nitelikli insan gücüne gereksinim 
vardýr. Nitelikli insan gücü saðlamak konusunda 
üniversiteler, ara teknik eleman yetiþtiren okul- 
lara ve meslek odalarýna önemli görevler düþ- 
mektedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde 
Asansör Teknolojisi seçmeli ders olarak yer 
almalý, meslek liselerinde ve meslek yüksek 
okullarýnda bu alandaki ders sayýlarý arttýrýlma- 
lýdýr.

& Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan  13 - 07  
2004 tarihinde oluþturulan Asansör Teknik Ko- 
mitesi tarafýndan yapýlan görevlendirme uya- 
rýnca EMO ve MMO'nun birlikte hazýrladýðý ve 
Bakanlýðýn onayýna sunduðu “Asansör Tesis, 
Ýþletme ve Bakým Yönetmeliði” taslaðýnýn deðer- 
lendirilerek ivedilikle Asansör mevzuatýna yansý- 
týlmasý gerektiði belirtilmiþtir. 

& Ülkemiz asansör sektörünün hýzla geliþen bir 
imalat sektörüne dönüþtüðü, yapýlan imalatlarýn 
birçoðunun ihraç edilmeye baþlandýðý, yoðun 
rekabet ortamýnda sektörün ihracat yeteneðini 
sürdürüp geliþtirebilmesi için AR-GE çalýþma- 
larýna önem vererek teknolojisini geliþtirmesinin 
gerekliliði saptanmýþtýr. Yerli üretimin ulusal ve 
uluslararasý rekabet ortamýnda etkinliðinin 
arttýrýlmasý için AR-GE ve yüksek üretim tekno- 
lojisine yönelik yatýrýmlara destek verilmesinin 
devlet politikasý olmasý gerektiði vurgulanmýþtýr. 

                                      

&  Sektörde finansman, sermaye yetersizliði, düþük 
verimlilik, kalifiye iþ gücü, teknolojik ve 
endüstriyel birikim ve paylaþým sorunlarýna 
iliþkin kalýcý, köklü çözüm mekanizmalarýnýn 
iþlerliðinin artýrýlmasý gereksinimi vardýr. 
Sektörde sahip olunan bilgi ve deney birikiminin 
uygulamaya ve katma deðere dönüþtürülmesi 
için sistem tasarýmýnda ulaþýlan seviyenin 
geliþtirilerek yaygýn kullanýmýnýn saðlanmasý, 
yerli malzeme üretim ve kullanýmýnýn teþvik 
edilmesi gerekmektedir.                                                   

& AB Teknik Mevzuatýnýn uyumlaþtýrýlmasý, 
standartlara uygun üretim ve haksýz rekabet 
koþullarýnýn giderilmesi konularýnýn sektörün ilk 
gündem maddelerini oluþturmasýna karþýn 
mevcut sorunlarýn çözümüne iliþkin etkin 
koordinasyon zeminlerinin istenilen oranda 
yaratýlamadýðý ve/veya deðerlendirilemediði 
saptanmýþtýr. Bu nedenle öncelikle Bakanlýk, 
Üniversite, TMMOB'ye baðlý Meslek Odalarý ve 
Sektör Derneklerinin sürekli iþbirliði ortamýnýn 
geliþtirilmesi gerekmektedir.

& AB Teknik Mevzuatý uyum süreci içersinde, 
ulusal mevzuatýn uyumlaþtýrýlmasý çalýþmasýnýn 
ülkemiz asansör sanayisinin koþullarý da dikkate 
alýnarak ivedi olarak tamamlanmasý gerekmek- 
tedir.

& Asansör Yönetmeliði uyarýnca Makina Mühen- 
disleri Odasý ve Elektrik Mühendisleri Odasý bazý 
belediyelerle ortak protokoller yapmýþtýr. Yapýlan 
yýllýk periyodik denetimler sonucunda, mevcut 
asansörlerde imalat ve montajdan, yetersiz bakým 
ve iþletmeden kaynaklanan olumsuzluklarýn 
oranýnýn oldukça yüksek olduðu tespit edilmiþtir. 
Asansörlerin bakýmýnýn yetkin firmalarca 
yapýlmasýnýn saðlanmasý yaný sýra, ilgili kamu 
kuruluþlarý ve yerel yönetimler; asansör peri- 
yodik kontrollerinin düzenli olarak yaptýrýlmasý 
konusunda daha duyarlý olmalý, denetim 
süreçlerinde Meslek Odalarý ile iþbirliðini 
arttýrmalý ve periyodik kontrollere iliþkin idari 
düzenleme Bakanlýk tarafýndan ivedilikle ger- 
çekleþtirilmelidir. 

& Meslek Odalarýnýn kuruluþ yasalarýnýn verdiði 
görev çerçevesinde, kamu yararýna ve kamu 
adýna sürdürdüðü üretim ve hizmetlerin kalite- 
sinin yükseltilmesi amacýyla, mesleki denetim 
hizmetlerinin önündeki yerel ve merkezi siyasi 
iktidarlarca konulan tüm engeller ve sýnýrlamala- 
rýn kaldýrýlmasý gerektiði ve mesleki denetimin 
olmazsa olmaz koþulunun “uzmanlýk ve 
belgelendirme” olduðu belirtilmiþtir. 
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& Asansörlerin ilk denetimleri belediyelerce veya 

valiliklerce yapýlarak ruhsat verilmekte, Odalarý- 

mýz ise ancak yapýlan protokoller çerçevesinde 

ruhsatlandýrma süreçlerinde devreye girebilmek- 

tedir. Oysa ülkemizde çok sayýda iskansýz bina 

bulunmakta ve bu binalarýn asansör denetimleri 

yasal boþluklar nedeniyle yapýlamamaktadýr. Bu 

durum, birçok binadaki asansörlerin toprak- 

lamasýz, emniyetsiz ve fren tertibatý bulun- 

maksýzýn çalýþmasý anlamýna da gelmektedir. Bu 

binalara ve denetimsiz asansörlerine yönelik 

çalýþmalar da yapýlmasý gerekmektedir. 

& Engelli standartlarýna uyum, bir ülkenin 

çaðdaþlýðýnýn ve insana verdiði deðerin göster- 

gesidir. Engelliler, yaþlýlar ve hamileler baþta 

olmak üzere tüm kesimlerin yapýlarýnda, sokak- 

larýnda, iþ yerlerinde ve asansörlerinde rahatça 

hareket edebildiði bir ülkede yüksek bir yaþam 

kalitesine sahip olunabilir. Fiziksel çevrenin 

engelliler açýsýndan ulaþýlabilir ve yaþanabilir 

kýlýnmasý için imar planlarýnýn yapýlmasýnda 

kentsel, sosyal, teknik altyapý alanlarýnda ve 

yapýlarda engellilerin sosyal yaþam ile üretime 

katýlmalarýný saðlayacak düzenlemeler yapýl- 

malý, var olan standart ve düzenlemelerin uygu- 

lanmasýnda ilgili kurumlar, özellikle belediyeler 

sorumluluklarýný yerine getirmelidir.                                 

& Sektörle ilgili sorunlarýn çözümünde bilginin 

paylaþýlmasýna önem verilmeli, sanayi, üniver- 

site, ilgili kamu kuruluþlarý (Sanayi ve Ticaret 

Bakanlýðý, TSE, Bayýndýrlýk Bakanlýðý) sektör 

dernekleri ve Meslek Odalarý iþbirliði içinde 

çalýþmalýdýrlar.                            

& Asansör Yönetmeliðinde, halen kullanýlmakta 

olan asansörlere iliþkin bir yaptýrým bulunma- 

maktadýr. Mevcut asansörlerin iyileþtirilmesi için 

Bakanlýkça ilgili yönetmeliklerde buna yönelik 

bir düzenleme yapýlmalýdýr.                                        

& Piyasa Denetimi ve Gözetimine iliþkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanlýðýnýn yönetmeliði 16 Mayýs 2008 

tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanarak yürür- 

lüðe girmiþtir. Bakanlýk baþta asansörler olmak 

üzere sorumluluk alanýna giren ürünlere iliþkin 

piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerini yaygýn- 

laþtýrmalý, uygun olmayan ürünler ve kuruluþlara 

yaptýrýmlar uygulamalýdýr.

TMMOB 
ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI

TMMOB 
MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
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DUYURU

Üyelerimizle ilgili

evlilik, doðum, 

vefat, terfi, 

iþyeri deðiþikliði 

haberlerini Odamýza

bildirmenizi bekliyoruz.
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ÇEVRE KOMÝSYONUNDAN

ÇEVRENÝN KORUNMASI VE TASARRUF
Dünyamýzýn nüfusu arttýkça ve teknoloji ilerledikçe 
kaynaklarýn tüketimi de artmaktadýr. Bu þekilde devam 
ederse, kimi uzmanlara göre 30-40 yýl, kimi uzmanlara 
göre 40-50 yýl içinde mevcut enerji kaynaklarýnýn büyük 
oranda azalacaðýný ifade ediliyor. Enerji kaynaklarý 
azaldýkça, arz talep dengesi nedeniyle fiyatlarý artmakta 
dolayýsý ile bizim devlete, devletin de dýþ ülkelere verdiði 
para git gide yükselmektedir.

Teknolojinin geliþmesi ile birlikte bir tüketim toplumu 
haline geldik/getirildik. Reklâmla- 
rýmýzýn pek çoðu bile tüketimimi- 
zin artmasýný saðlayacak nitelikte. 
Bireyler olarak neler yapabiliriz? 
Yapýlmasý gereken þey tasarruftur. 
Kýsaca tasarrufun tanýmý, kaynak- 
larýn etkin ve verimli kullanýmýdýr. 
Özveri deðil, özen göstermedir. 
Dikkat etmedir. Nedense toplum 
olarak, pek çok konuda tasarruf ya- 
parken, belki yetiþtiriliþ tarzýmýz- 
dýr, konu enerjiye gelince pek 
önemsemeyiz veya dikkat etmeyiz. 
Örneðin 3 kiþilik bir aile 3+1 
kocaman bir evde oturur. Evin 2 
banyosu ve ayrýca bir tuvaleti vardýr.  
Akþam bakarsýnýz, ýþýklarýn pek çoðu yanmaktadýr. Anne 
yemek yaptýðý için mutfak ýþýðý açýktýr (gayet normal), 
baba oturma odasýnda gazetesini okumaktadýr (gayet 
normal), çocuk ise odasýnda oyun oynamaktadýr ( Bu da 
gayet normaldir). Salonun ýþýðý, koridorlar ve yatak 
odasýnýn ýþýðýnýn neden açýk olduðunun, kýþ günü yatak 
odasýnýn penceresinin neden aralýk olduðunun ise cevabý 
yoktur.

Ev ile ilgili verilen örneðe de baktýðýmýzda; elektrik 
kullanýmý ve ýsýnmanýn enerji kaynaklarý tüketiminin 
temelini oluþturduðu aþikârdýr. Elektriðin ve elektrikli ev 
aletlerinin tasarruflu kullanýlmasý, alýrken nelere dikkat 
etmemiz gerektiði, hem elektronik ortamda gezen 
postalarda, hem de görsel basýnda yer almaktadýr. 
Isýnmada da tasarrufa yönelik pek çok þey yapýlmalýdýr. 
Örneðin bunlar geceleri perdelerin sýký sýkýya kapatýlmasý, 
kullanmadýðýn odanýn peteðinin vanasýný kýsma, ev çok 
ýsýndý ise pencereyi açmak yerine peteðin vanasýný kýsmak 
gibi. Ama olayýn en baþý vardýr. 

Arkadaþlar
dünya hepimizin
onu koruyalým.

Burada kendimize sormamýz gereken þey, benim bu kadar 

büyük eve ihtiyacým var mýydý, bu evin ýsý yalýtýmý var mý, 

nerelerden ýsý kaçaðý olabilir? Eðer bunlarý çözersek 

evimizde ýsýnmaya verdiðimiz paranýn da % 50 ye yakýn 

oranda azalacaðýný görürüz.  Ayrýca, bu paralarýn geri 

dönüþ süresi çok kýsa olacaktýr.

Enerji tasarrufu ile bir baþka katkýmýz daha olacaktýr. O da 

sera gazlarýnýn azaltýlmasýdýr. Enerji elde ettiðimiz 

kaynaklarýn tamamýna yakýn kýsmý fosil 

yakýtlarýn yakýlmasý ile elde edil- 

mektedir ki bu karbondioksit salý- 

nýmýdýr. 

2Yaklaþýk 120 m  gibi orta büyük- 

lükte, yakýt olarak doðalgaz kullanan 

bir evin yýllýk atmosfere saldýðý CO2 

miktarý 35093 tondur. (hesaplamada 

ýsýnma için yýlda 5 ay üzerinden 
3günlük 100m  doðalgaz yakýldýðý, 

banyo ve mutfak için bir yýl boyunca 
3günlük 1,5 m  doðalgaz tüketildiði ve 

ayda 200 kWh elektrik harcandýðý 

öngörülmüþtür.)

Yapacaðýmýz her bir 100 kWh'lik enerji tasarrufu ile 43 kg, 
3her 100m  doðalgaz tasarrufu ile 219 kilogram daha az CO2 

üreteceðinizi ve çevreyi korumaya katkýnýzýn olacaðýný 

unutmayýn.

Biz Makina Mühendisleri Odasý olarak tasarrufun bir 

devlet politikasý olmasý gerektiðine inanýyoruz. Tasarruf 

yapmaya yönelik çalýþmalar devletin önderliðinde 

sürdürülmeli ve tasarruf özendirilmelidir. Tasarruf bilinci 

de ilköðretimde hatta anaokulunda baþlatýlmalýdýr.  Yine 

devlet söyledikleri ile deðil yaptýklarý ile örnek olmalýdýr. 

Sonuç olarak; Millet olarak el ele verelim, tasarruf ya- 

palým, enerji kaynaklarýmýzýn etkin ve verimli kullanýmýna 

katký da bulunalým. ÇÜNKÜ YAÞANACAK BAÞKA BÝR 

DÜNYA YOK…

(Hesaplamalar için kaynak: Http://www.carbonfootprint.com)
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MAKALE
2. BÖLÜM

Can EREL

"KYOTO PROTOKOLÜ IÞIÐINDA HAVACILIK,
ÇEVRE ETKÝLERÝ ve ÖNLEMLER "

Bu makalede T.B.M.M  A.B. Uyum Komisyonu'nda Türkiye'nin katýlmasýnýn 
uygun bulunduðu benimsenen Kyoto Protokolü çerçevesinde havacýlýðýn 
çevresel etkileri ve bu etkileri azaltacak önerilerde bulunulacaktýr.

T.B.M.M  AB Uyum Komisyonu'nda, 11 Aralýk 1997 

tarihinde Japonya'nýn Kyoto kentinde imzalanan, 

Birleþmiþ Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Söz- 

leþmesi'nin Kyoto Protokolü'ne Türkiye'nin katýl- 

masýnýn uygun bulunduðuna iliþkin kanun tasarýsý, 

bugün (27 Haziran 2008) benimsenmiþtir. 

Kyoto Protokolü, küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliði 

ile mücadeleye yönelik bir çerçeve olarak, Birleþmiþ 

Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi 

içinde imzalanmýþtýr. Bu Protokolü imzalayan 

ülkeler, karbondioksit ve sera etkisine neden olan 

diðer beþ gazýn salýnýmýný azaltmaya veya bunun 

yapamýyorlarsa, salýným ticareti yoluyla haklarýný 

arttýrmaya söz vermektedirler. 

Bu protokol, onaylayan ülkelerin 1990'daki sera gazý 

salýnýmlarýnýn yeryüzündeki toplam emisyonun 

%55'ini bulmasý ile yürürlüðe girebileceði ön þartýný 

taþýmaktadýr. Bu nedenle 1997'de imzalanmasýna 

raðmen, protokol 2005'de yürürlüðe girebilmiþtir. 

Bu protokolü imzalayan ülkeler, sera etkisi yaratan 

gazlarýn salýnýmýný azaltmaya veya bunu yapamý- 

yorlarsa salýným ticareti (Emissions Trading) yoluyla 

haklarýný arttýrma sorumluluðunu da almýþ olmak- 

tadýr. Bu sorumluluk kapsamýnda; 2008 ile 2012 

yýllarý arasýnda emisyonlarýný 1990 yýlýna göre %5,2 

düþürme, belirlenen seviyeden fazla salým yapa- 

caðýný anlayan bir þirketin bir þekilde baþka yer- 

lerden, oluþan karbon borsasý ile “ Karbon Kredisi” 

bulma zorunluluðu mevcuttur. 

Dünyada Kyoto Protokolünün yürürlüðe girmesi 

sonrasý havacýlýk kaynaklý CO emisyonu miktarýnýn 2   

protokol   kapsamýndaki   belirlemelerinin   üzerinde

kalmasý, konuyu havacýlýk ve ilgili endüstrilerin 
dikkatle incelenmesini gerekli kýlmaktadýr. Benzer 
bir deðerlendirmenin enerji endüstrisinin benzer 
teknolojileri kullanan bölümünde de yapýlmasý 
uygun olacaktýr. 

Havacýlýk endüstrisi kullandýðý kaynaklar ve etkileri 
bakýmýndan ayný zamanda iklim deðiþikliði kaynaðý 
kabul edilerek, ayný zamanda en fazla mercek altýnda 
olan endüstrilerden biri olmaktadýr. 

& Havacýlýk dünya ekonomisinin büyümesinde 
hayati bir rol oynamakta, ekonomide küresel- 
leþme ve turizm talebi artýþýna dayalý olarak bu 
rol, her geçen gün daha da hayati rol oynamak- 
tadýr. 

& Turizm sektöründe 2008 yýlýnda 238 milyon 
insanýn (11,9 iþten biri) istihdam edilmesi, yýlda 
5,89 trilyon dolarý yaratýlarak küresel gayrisafi 
yurtiçi hasýlalarýn (GSYÝH) %9,9 kýsmýna 
ulaþýlmasý ve gelecek yýllarda büyümenin 
sürmesi beklenmektedir. 

& Turizm sektörü ile iliþkileri nedeni ile bu sektöre 
paralel geliþme gösteren havacýlýk endüstrisinde,  
doðrudan ve dolaylý olarak 28 milyon insan 
istihdam edilmekte ve yýlda 1,4 trilyon dolar 
yaratýlmaktadýr. Ekonomistler havacýlýðýn kü- 
resel GSYÝH katkýsýnýn %8 seviyesine çýka- 
bileceðini iþaret etmektedir. 

& Hava taþýmacýlýðýnda harcanan her 100 dolar 
ekonomide 325 dolarlýk bir faydanýn, havacýlýk 
endüstrisinde istihdam edilen her 100 kiþi diðer 
endüstrilerde 610 kiþilik bir istihdam olanaðýna 
kavuþulmasýný saðlamaktadýr.

HAVACILIK ENDÜSTRÝSÝ ve ÖNEMÝ
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Çevresel etkilerin olumsuzluklarýna raðmen insan- 

lar uçma ihtiyacýndadýr; uçmayý istemektedir. Sað- 

ladýðý olanaklar nedeni ile vazgeçilmez olan 

havacýlýk endüstrisinde, analitik deðerlendirme- 

lerin ýþýðýnda mevcut durum tespit edilerek önlem- 

ler belirlenmekte, duruma baðlý olarak, bu önlem 

kalemlerinden oluþan karmalarýn uygulamaya 

konulmasý stratejileri ilgili birlikler oluþturulmak- 

tadýr. 

Havacýlýðýn Çevresel Etkileri 

Hava araçlarý doðrudan kullandýðý doðal kaynaklar 

yanýnda, bu kaynaklarýn kullanýmlarýnýn sonucunda 

oluþan su buharý, karbondioksit, azot oksitler gibi 

sera gazlarý, bunlarýn karma sonucu olarak radiyatif 

zorlama ve gürültü yaratmaktadýr. Ancak havacýlýk 

kaynaklý sera gazlarýn emisyonunun %80'inin 1500 

km. den daha fazla uçuþlar yapan hava araçlarý 

nedeni ile oluþtuðunun dikkate alýnmasý gereklidir. 

Sera Gazlarý

Güneþten gelen kýsa dalga radyasyon, yer yüzeyi 

tarafýndan absorbe edilmekte ve yer yüzeyini 

ýsýtmaktadýr. Daha sonra uzun dalga, radyasyon 

olarak geri yansýmakta ve atmosfer ýsýnmaktadýr. 

Atmosferde, su buharý ve karbondioksit vs. gibi sera 

gazlarý nedeniyle uzun dalga yansýmasýnýn bir kýsmý 
0

tutulmakta ve dünya ortalama sýcaklýðý +15 C 

düzeyine gelmektedir. 

Atmosferin doðasýnda olan bir mekanizma olarak 

sera etkisi gereklidir. Atmosferde sera etkisi 
0olmasaydý, dünya ortalama sýcaklýðý -18 C(255 K) 

olurdu.

Sera gazlarýna sahip atýklarý nedeni ile fosil yakýt 

kullanýmýndaki artýþ, sera etkisini artýrarak dünya 

sýcaklýðýný artýrmaktadýr. Bu gün dünyanýn ortalama 
0sýcaklýðýnýn bu etki ile 0.6 C arttýðý tahmin edil- 

mektedir. Bu nedenle, sera etkisi iklim deðiþikliði 

ile birlikte anýlýr olmuþtur.

Karbondioksit (CO ):2

Yanma reaksiyonlarýnda maddeler, içermekte 

olduklarý elementlerin oksitlerini oluþtururlar. Bir 

fosil, (mineral) yakýt olarak ham petrol hidrokarbon 

içerir ve yanma sonucu gaz halde karbondioksit 

(CO ) ve su (H O) oluþur. Dolayýsýyla içten yanmalý 2 2

her bir motor CO kaynaðýdýr.2  

Ekonomik geliþim senaryolarý ile ham petrol ve jet 

yakýtý fiyatlarýna baðlý olarak yapýlan istatistikli 

analizler, 1995 - 2050 yýllarý arasýnda CO emisyonu 2     

miktarýnýn 3-6 kat artacaðýný göstermektedir. 

Yeryüzü Dostlarý (Friend of the Earth,FoE) 

kaynaklarýna göre her yýl 600 milyon ton CO gazý 2 

yayan uçaklar nedeni ile hava taþýmacýlýðý bugün- 

lerde sera gazý kaynaklarý arasýnda en hýzlý büyüyeni 

unvanýna sahiptir. Bu miktar Afrika kýtasý tarafýndan 

yýlda yayýlan CO gazý miktarýna eþittir. 2   

Havacýlýkta kiþi baþýna ortalama CO gazý emisyonu 2     

sýralamasýnda Ýngiltere 603 kg, Ýrlanda 434 kg.  ve 

ABD 275 kg ile ilk üç sýrayý paylaþmaktadýr. Ancak 

havacýlýkla ilgili yapýlan tahminler kýsa vadede bu 

durumun deðiþeceðini, birkaç yýl içinde tüm insanlýk 

tarihinden uçan insan sayýsýndan daha fazla insanýn 

uçuþla tanýþarak gökyüzü ile buluþacaðýný, bu kitlenin 

çoðunun da Asya kökenli olacaðýný göstermektedir. 

Biyoyakýtlarýn hidrokarbon bazlý olmalarýna raðmen, 

atmosferik karbondioksitten elde edilmeleri nedeni 

ile kullanýmlarý sonucu atmosferdeki net karbon- 

dioksit miktarýný arttýrmazlar. Bu nedenle alternatif 

yakýt çabalarý çok önemlidir. 

Azot Oksitler (NO ):x

Fosil esaslý yakýt kullanýmýnda yanma sonucu ortaya 

çýkan ürünlerden biri de NO  gazýdýr.2  

NO veya azot oksitleri, deðiþik oranlarda azot ve 2  

oksijen içeren ve yüksek oranda reaktif  olan gazlarýn 

jenerik adýdýr. 

NOx   en birincil kaynaðý, yanmanýn olduðu motorlu   

araçlar, elektrik üretim tesisleri, yakýtýn kullanýldýðý 

endüstriyel, ticari ve yerleþim bölgeleridir. 
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Hava endüstrisi de sayýsý hýzla artan araçlarý ve bu 

araçlarýn yüksek irtifalara çalýþarak yayýlma ve ser- 

pintiye ilave etkisi nedeni ile önemli No kaynaðýdýr. x  

Pek çok azot oksit türü, renksiz ve kokusuz olsa da, en 

çok bilinen çevre kirleticilerinden azot dioksit, 

özellikle sanayi yoðun yerleþim bölgeleri üzerinde, 

kýrmýzýmsý kahverengi renkte görülür. 

Azot oksitleri sera gazlarý olarak sahip olduklarý etki 

yanýnda, gaz konsantrasyonu ve temas süresine baðlý 

olarak, insan saðlýðý etkileri koku algýlama sýkýntýsý, 

solunum yolu direnci ve akciðer difüzyon kapasitesi 

azalmasý, akciðer fonksiyonlarýnda deðiþime sebep 

olur. Girdiði reaksiyonlarla  sebep olduðu asit yað- 

murlarýna ve bir sera gazý olarak, küresel ýsýnmanýn 

artmasýna da neden olurlar.. 

Su Buharý ve Radiyatif Zorlama:

Hidrokarbon içeren yakýtýn yanmasý sonucu ortaya 

çýkan diðer bir ürün de gaz halindeki sudur. 

Uçak rotasýnda yanma sonucu eksozdan çýkan su 

buharý, yoðuþarak beyaz izler olarak görülen yapýyý 

oluþturur; bunlar “su buharý izi” veya “contrail” 

olarak adlandýrýlýr. 

Buz kristalleri halinde bulunan su buharý, sera gazlarý 

ve partiküllere de sahip contrailler troposferin üst 

katmanlarýnda yalýtým kabiliyeti yüksek bir bulut 

örtüsü katmaný oluþturur. 

Bu bulut katmaný, yapýsý ve özellikleri nedeni ile 

yeryüzünden yansýyan uzun dalga boylu radyasyonu 

bloke edici etkisi ile güneþten yayýlan kýsa dalga 

boylu radyasyon geçiþi miktarýna izafi bir fazlalýk 

kazandýrýr. Bu durum, radyatif zorlama olarak 

adlandýrýlýr.

Birleþmiþ Milletler Örgütü'nün Uluslararasý Ýklim 

Deðiþikliði Panel'i (IPCC), günümüz þartlarýnda 

contrailler nedeni ile uçak kaynaklý emisyonlarýn 

ýsýnma etkisinin sadece CO  gazý kaynaklý etkilerinin 2  

(radiyatif zorlama indexi)1,9 katý olduðu belirle- 

miþtir. 

Artan jet uçaðý trafiði nedeni ile radyatif zorlama, bir 

iklim deðiþimi tehdidi haline gelmiþtir. 

Gürültü:
Kyoto Protokolü kapsamýnda olmamasýna raðmen, 

etki alanýnýn çevre olmasý bakýmýndan, gürültünün de 

dikkate alýnmasý gereklidir. 

Hava araçlarýnda gürültünün deðiþik kaynaklarý 

mevcuttur:

& Aerodinamik kaynaklý gürültü, hava akýþý ile 

hava aracýnýn ve aerodinamik yüzeylerinin 

geometrisi, hava akýþý ile temas halindeki 

yüzeylerin deseni ile oluþur. Hava akýmýndaki 

ayrýlma ve kopmalar, bu türün en önemli 

sebebidir. 
& Mekanik kaynaklý gürültü, daha çok dönme ve 

kayma hareketi ile sistem elemanlarý arasýndaki 

sürtünmeler nedeni ile oluþur. 
& Diðer kaynaklara sahip gürültülerin baþýnda da 

basýnçlandýrma ve hava kaçaklarýnýn yarattýklarý 

gelmektedir. 

Hava araçlarýnýn doðrudan veya dolaylý yarattýðý 

gürültünün, insanlar, yabani ve evcil hayvanlar ve 

diðer çevre varlýklarý üzerinde olumsuz etkileri 

mevcuttur. Ýnsanlara yönelik etkiler arasýnda iþitme 

kayýplarý, yüksek tansiyon, baðýþýklýk sisteminde 

aksaklýklar, nörodermatit (cilt döküntüleri), astým 

gibi stres artýþýna baðlý rahatsýzlýklar sayýlabilir. Bu 

etki gürültü yaratan havacýlýk faaliyetlerine yakýnlýk 

ile artýþ gösterebilir. 

ÖNLEMLER 
Ýnsanlýk adýna ve doðrudan /dolaylý maliyetlerinin 

minimize edilmesi açýsýndan havacýlýðýn çevre 

etkilerinin azaltýlmasý konusunda ilk akla gelenler;

& Yönetsel olarak;

Uygulanabilir havacýlýk çevre etkileri ve önlem- 

leri konusunda planlama ve standartlarýn oluþtu- 

rulmasý,

Çevreyi koruma maliyetlerinin genele yayýlmasý 

yerine, etkiyi yaratana yansýtýlmasýna dayalý, 

kendinden denetim sistemleri oluþturulmasý,

Verimlilik çalýþmalarýnýn teþvik edilmesi,
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