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BASIN AÇIKLAMASI

ÇEVRE-TOPLUM SAĞLIĞI VE ÜLKEMİZİN EKOLOJİK
GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA!
Oda Başkanı Yunus
Yener, 5 Haziran
Dünya Çevre Günü
dolayısıyla “ÇevreToplum Sağlığı ve
Ülkemizin Ekolojik
Geleceği Tehdit
Altında!” başlıklı bir
açıklama yaptı.
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ülkemizde çevre tahribatının had
safhaya ulaştığını bir kez daha belirtmeliyiz. Bu tahribat “iklim krizi”nin
daha da derinleşmesine, doğal çevre,
doğal yaşam, tarımsal üretim, kırsalkentsel tüm toplumsal yaşamı, kısaca
ülkemizin bugünü ile sosyo ekolojik
geleceğini tehdit edici boyutlardadır.

gibi birçok alanda yanlış politikalar
izlenmektedir. Türkiye’nin ormanları, dağları, koruma ve tarımsal üretim
alanları sürekli olarak imara-betonlaşmaya açılmakta, verilen yeni maden
ruhsatları ile dağ ve ormanlarımız ile
su kaynakları ve tarımsal alanlar tahrip
edilmektedir.
Yanlış ulaşım, trafik ve enerji politikaları
ile plansız sanayileşmenin sonucu oluşan atıkların (kanalizasyon, çöp, hava
kirliliği vs) yol açtığı tahribat, çevre ve
halk sağlığı sorunlarını artırmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün
2021 Nisan ayı kuraklık analizine göre
Türkiye’nin üçte ikisi şiddetli kuraklıkacil durum düzeyindedir. NASA verileri de aynı yöndedir. Keza hava kirliliği
göstergeleri de had safhadadır.

Kazdağları, Kuzey Marmara ormanları,
Doğu Karadeniz’in dağ ve ormanları
ile ülke genelindeki halk direnişleri bu
nedenledir.

Burdur Gölünün, Salda Gölünün, Marmara Denizinin mevcut durumu içler
acısıdır. Ege, Marmara, İç Anadolu’daki
göllerin tamamı kirlenmiştir, denizlerimiz korumasız durumdadır.

Bu duruma sermaye ve iktidar yandaşlarının azami kâr güdüsü ile doğa ve
kentsel-kırsal alanlar üzerindeki rant
talanı yol açmaktadır.

Sanayi, tarım, imar/yapı, ulaşım, enerji,
maden, orman, hazine arazileri, koruma alanları, mera ve çayırlar, kıyılar,
doğal kaynaklar, yeraltı-yerüstü su
kaynakları, denizler, barajlar, göller
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Kamucu politikaların, kamusal denetim ve yaptırımlar ile kamu yararı yaklaşımının tasfiyesi bu tahribatı daha
da artırmaktadır. Bu noktada çevre
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tahribatı ve sömürüsüne son verecek,
iklim krizinin çözümüne katkı sağlayacak bilimsel, toplumsal, siyasal irade
oluşumu için çaba göstermeli ve mücadele etmeliyiz.
Toplumsal gereksinimlere yönelik bir
ekonomi ve planlı sosyal kalkınma
yaklaşımı acil bir gerekliliktir. Sanayi,
teknoloji, tarım, enerji, maden, ulaşım,
sağlık, eğitim ve diğer alanlara yönelik
politikalar ile çevre politikası bir bütünlük içinde ele alınmadan doğayı
ve insanı bir bütün olarak gözeten bir
ekoloji oluşturulamaz.
Odamız kamusal sorumlulukla, bu çerçevedeki sanayi, enerji, çevre konulu
kongre, sempozyum vb. etkinliklerle
toplumsal bilinçlenmeye katkı koymayı sürdürecektir.
Başta İkizdere olmak üzere talana, tahribata direnen halkın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ederiz.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı

EĞİTİMLERİMİZ

1

Haziran ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.
Eğitim Adı
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ŞŞSB

Şube

Eğitim Tarihi

Denizli

7-9.06.2021

İzmir

8-11.06.2021

Eskişehir

26-29.06.2021

İzmir

30.04-02.05.2021

Ankara

7-9.06.2021

Bursa

25-27.06.2021

Bursa

29-30.06.2021

İzmir

7-8.06.2021

Adana

3-4.06.2021

İzmir

3-4.06.2021

Kocaeli

1-2.06.2021

Bursa

8-11.06.2021

Eskişehir

22-25.06.2021

Kayseri

5-6.06.2021

Ankara

28-29.06.2021

Eskişehir

17-18.06.2021

Eskişehir

15-16.06.2021

Adana

10-11.06.2021

Bursa

10-11.06.2021

Kayseri

27-28.06.2021

Ankara

22-23.06.2021

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi EKB

EĞİTİM KURS PROGRAMI

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)
LOS

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)
Kursu LDOP

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi AYSS

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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MKE’NİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ,
KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLECEĞİNİN HABERCİSİDİR
Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener,
Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu'nun
şirkete dönüştürülmesi
girişimi ile ilgili olarak
bir basın açıklaması
yaptı.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Anonim Şirkete Dönüştürülmesi, Kurumun
Özelleştirileceğinin Habercisidir
Bilindiği üzere iktidar, “eski Türkiye”yi
sürekli karalamaktadır. Ancak “eski”
denilen Türkiye’de kamusal üretim ve
kamu işletmeciliğinin sembolleri olan
kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler), ülkemizin iktisadi sosyal gelişmesinde
önemli roller üstlenmişlerdi.
KİT’leri ve bütün kamusal hizmet kurumlarını serbestleştirme-özelleştirme
şampiyonu olan iktidar için sıranın savunma sanayiine geldiği, Sakarya’daki
Tank Palet Fabrikasının Türk Telekom ve
birçok özelleştirmede başvurulan “İşletme Hakkı Devri” yöntemiyle Katar’a
tahsis edilerek özelleştirilmesinden
belli idi. Bu örnekler ve daha birçoğu,
halkımızın alınteri olan KİT’lerin yerli
ve yabancı sermayeyeye hibe edildiğini, dolayısıyla iktidarın “yerli ve milli”
söyleminin savunma sanayii de dahil,
gerçekte bir aldatmaca olduğunu göstermektedir.
İktidar şimdi de 15 Mart 1950 tarihinde
KİT olarak bir kanun ile kurulan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu-MKE/
MKEK’nin özelleştirilmesi sürecini başlattı. AKP milletvekillerinin geçen hafta
TBMM’ye sundukları “Makine ve Kimya

Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi”nin amacı, birçok büyük KİT
özelleştirmesinde olduğu gibi şirketleştirme-anonim şirkete dönüştürme yöntemiyle özelleştirmeyi amaçlamaktadır.
Amaçlanan anonim şirket, Türk Ticaret
Kanunu’ndaki denetim hükümleri ile
Kamu İhale Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere 17 Kanundan muaf ve özel hukuk hükümleri
ile Cumhurbaşkanlığı kararlarına tabi
olacak. Sayıştay denetiminden de çıkarılacak olan MKE, “bağımsız denetim
kuruluşları”nın yani piyasa denetim kuruluşlarının sözde denetimine tabi olacak. Bu işleyişin özelleştirmeyi amaçladığı ve kurum kaynaklarını, diğer
kurum ve kuruluşlarda gördüğümüz
üzere iktidar keyfiyetine tabi kılacağı
açıktır.
KİT’lerde yapılan bütün kurumsal düzenlemelerin özelleştirmelere yönelik olması gibi bu özelleştirmede de
kamusal kaynak ve varlıkların talanı
söz konusu olacaktır. TEK, PTT, TCDD
ve daha birçok örnekte yapıldığı gibi,
büyük kamu işletmeleri önce anonim
şirkete dönüştürülmekte, ardından

parçalama, küçültme yöntemleriyle
özelleştirilerek özel sektöre ve yabancı
sermayeye peşkeş çekilmekte veya son
dönemde gördüğümüz üzere iktidar
arpalığı olmaktadır. MKE’nin başına
gelecek olan da ne yazık ki böylesi bir
süreçte yok ediliştir.
Başından bu yana özelleştirmelere karşı
çıkarak kamusal üretim, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet ve denetimi savunup ülke ve halk çıkarlarının yanında
tavır alan Makina Mühendisleri Odası
olarak, MKE’nin özelleştirilmesi sürecini başlatan bu kanun teklifinin kamu
ve toplum çıkarlarına tamamen aykırı
olduğunu düşünüyoruz. Odamız, her
zaman olduğu gibi ülke ve halk çıkarları ile meslektaşlarımız ve bütün MKE
çalışanlarının yanında saf tutacaktır.
Türkiye’nin geleceği, iktidar politikalarının yıkıcılığının aksine kamu işletmeciliğinde, planlama, kalkınma, kesintisiz
sanayileşme, tam istihdam ve adil bölüşüm politikalarındadır.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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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
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veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2021 yılı Haziran sayısının konusu “Tahribatsız Muayene”
olarak belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış beş yazı ile birlikte, Basın Açıklaması,
Birlik’ten, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer verilmiştir.
Tahribatsız Muayene bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Ersan Gönül, Burak Bayraktaroğlu tarafından hazırlanan “Tahribatsız Muayene Uygulamalarıyla Servis Araçlarının Güvenliği” başlıklı
yazıdır. Yazıda, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasında 06.06.2018 tarihinde başlatılan Servis Araçlarında Şase Sistemi Yorulma Testi ile Fren Sistemi
ve Araç Uygunluk Denetimleri çalışması sonuçları paylaşılmakta, trafik kazalarının önlenmesi boyutunda, bilimsel esaslara dayanan tahribatsız muayene denetimlerinin sadece servis ve yük araçları
değil, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu ve yük taşıyan araçlar ile okul servisleri içinde yapılması
gerekliliği vurgulanmıştır.
Tahribatsız Muayene bölümünde yer alan ikinci yazımız, H. İlker Yelbay, Tuğçe Kaleli, İbrahim
Aydın, C. Hakan Gür tarafından hazırlanan “Boruların Kalite Kontrolünde Dijital Radyografi Uygulamaları” başlıklı yazıdır. Boru hattında oluşabilecek herhangi bir hasar veya sızıntı, ciddi çevre
sorunlarına ve mali kayıplara neden olabilir. Hem boru imalatı hem de boru hatlarının kurulumu ve
kullanımı sırasında yapısal bütünlük kontrolü için tahribatsız muayene uygulamaları kritik önemdedir. Yazıda, yapılan bu tahribatsız muayene uygulamaları anlatılmaktadır.
B bölümünde yer alan yazılarımızın üçüncüsü C. Hakan Gür tarafından hazırlanan ODTÜ Kaynak
Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Uygulama Merkezi çalışmalarıdır.
Ersan Gönül, Burak Bayraktaroğlu tarafından hazırlanan “Halatlı Taşıma Sistemlerinde Yorulma
Kontrolleri ve Önemi” başlıklı dördüncü yazımızda, halatlı taşıma sistemlerinde; görsel muayene,
manyetik parçacık muayenesi, penetrant muayene, ultrasonik muayene, yorulma kontrolleri, kontrol
süreleri, değerlendirme ölçütleri başlıkları detaylıca anlatılmıştır.
Ersan Gönül tarafından hazırlanan beşinci yazıda, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak
Eğitim ve Muayene Merkezi, eğitim ve belgelendirme hizmetlerimiz anlatılmaktadır.
Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla “Çevre-Toplum Sağlığı ve Ülkemizin Ekolojik Geleceği Tehdit Altında!” başlıklı
açıklamaya ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu’nun şirkete dönüştürülmesi girişimi ile ilgili olarak
“MKE’nin Anonim Şirkete Dönüştürülmesi, Kurumun Özelleşeceğinin Habercisidir” başlıklı açıklamaya yer verilmiştir.
Birlik’ten bölümünde, 31 Temmuz- 1 Ağustos tarihinde Ankara’da gerçekleşecek olan TMMOB 46.
Olağan Genel Kurulu’nun haberine, “25.07.2019 Tarih 30842 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te İptal Kararı” başlıklı habere
yer verilmiştir. Ayrıca TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın Birgün Gazetesindeki kösesinde yazdığı “Müsilaj” ve “Sinoptaki Nükleer Yalan” başlıklı yazılara yer verilmiştir.
Ayrıca bu sayımızda; Haziran ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Haziran ayı içerisinde gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

BİRLİK'TEN
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TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANIYOR!
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu‘nun
çoğunluklu olarak 24 Temmuz 2021
tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB’de
(Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu toplantıda
çoğunluk sağlanamadığı takdirde
Genel Kurulun 31 Temmuz 2021 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal
Tesisinde (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle)
çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki
gündemle toplanmasına; seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 25
Temmuz 2021, çoğunluk aranmaksızın 1 Ağustos 2021 Pazar günü
Saat 09:00-17:00 arasında TMMOB
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sos-

yal Tesisleri (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle)
yapılmasına karar verildi.

-

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
Komisyonu

7.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması,
Görüşülmesi,

8.

45. Dönem Yönetim Kurulu‘nun
Aklanması,

9.

Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

GÜNDEM
1.

Açılış ve Divan Seçimleri,

2.

Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,

3.

Gündemin Karara Bağlanması,

4.

Yönetim Kurulu
Açış Konuşması,

5.

Konukların Konuşmaları,

6.

Komisyonların Seçimi,

Başkanı‘nın

-

Yönetmelikler Komisyonu

-

Kararlar Komisyonu

-

Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

10. Yönetim Kurulu, Denetleme
Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu
Adaylarının Açıklanması,
11. Dilek ve Öneriler
12. Seçimler

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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25.07.2019 TARİH 30842 SAYILI RESMİ
GAZETEDE YAYIMLANAN PLANLI ALANLAR İMAR
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK’TE İPTAL KARARI!
25.07.2019 tarih 30842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen düzenlemenin
“Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği eki yapı ruhsatı formunda "yapı sahibinin,
yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin
ıslak imzalarının" kaldırılmasına ve "inşaata başlama tarihi de işlenerek onaylı
örneklerinin bir ay içinde ilgili meslek odasına gönderilmesine" şeklinde eksik
düzenlenen kısmı yönünden İPTALİNE” karar verilmiştir.
02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan
TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma
İzin Belgesi Standardına ve TS 8737
Yapı Ruhsatı Standardına ilişkin Tebliğ ile Yapı Ruhsatlarında değişiklik yapılmış ve yapı sahibinin, yapı
müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı
denetçilerinin ve proje müelliflerinin
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ıslak imzaları ruhsat formundan kaldırılmıştı. Bunun üzerine Birliğimiz
tarafından açılan davada Danıştay
Dairesince 17/04/2019 tarihli karar
ile “yapılaşmaya ilişkin sürecin can
ve mal güvenliği açısından hayati
olduğu dikkate alındığında, fenni
mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında
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imzalarının bulunması son derece
önem arz etmektedir.” gerekçesiyle
yürütmenin durdurulmasına karar
verilmişti.
Davanın
devamı
esnasında;
27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile yapı ruhsatı formu ile yapı
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kullanma izin belgesi, Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliğine Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve Ek-9 Yapı Kullanım İzin
Belgesi olarak eklenmişti. Yönetmelik ekinde yer alan Yapı Ruhsatı
Formunda da yapı sahibinin, yapı
müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı
denetçilerinin ve proje müelliflerinin
imza hanelerine yer verilmemiş; her
iki formun açıklama bölümünden de
daha önceki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi formu açıklamalarında yer alan “İdareler sorumluluk
alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk
haftası içinde ilgili meslek odalarına
bildirir." hükmü çıkarılmıştı. Hukuka
ve kamu yararına aykırı bu düzenlemenin iptaliyle açtığımız davada
da Danıştay Dairesince 24/04/2019
tarihli karar ile deprem kuşağında
yer alan ülkemiz açısından sağlıklı
bir çevre ile can ve mal güvenliğinin
sağlanabilmesinin önemi vurgulanarak “yapı ruhsatı formu ve yapı kullanma izni formu eki föylerde yer alan
uyuşmazlık konusu ifadelerin, dava
konusu işlemle kaldırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna
ulaşılmıştır….” gerekçesiyle dava konusu düzenlemelerin yürütmesinin
durdurulmasına karar verilmişti.
Anayasanın 138. maddesinde; “Yasama ve yürütme organları ile idare,
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme
kararlarını hiçbir suretle değiştiremez
ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” kuralı öngörülmüş; Yine
2577 sayılı Yasanın 28. maddesinde
de; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin
esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına
göre İDARE, GECİKMEKSİZİN İŞLEM
TESİS ETMEYE VEYA EYLEMDE BULUNMAYA MECBURDUR.” ifadesine
yer verilmiştir. Kaldı ki, bu durumun
Anayasanın 2. maddesinde öngörülen hukuk devleti ilkesinin gereği
olduğu da kuşkusuzdur.

Anayasal ve Yasal düzenlemeler uyarınca Danıştay kararlarının gereğinin
gecikmeksizin yerine getirilmesi; hukuka aykırılığı ortaya konan ve yürütmesi durdurulan düzenlemelere
dayalı uygulamalara bir an evvel son
verilmesi; kararlarda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılması gerekirken; Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca 25.07.2019
tarih 30842 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Danıştayca
verilen yürütmenin durdurulması
karar gerekleri yerine getirilmemiş,
aksine Daire kararlarında hukuka
aykırılığı açıkça ortaya konan ve yürütmesi durdurulan düzenlemeler
25.07.2019 tarihli değişiklik ile aynı
şekilde yeniden yürürlüğe konmuştu. Birliğimiz tarafından Anayasaya
ve kamu yararına aykırı bu düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada
da Danıştay Dairesince “Anayasanın
138. ve İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesi uyarınca davalı idarece yargı kararını gecikmeksizin yerine getirmek zorunda olmasına karşın
Danıştay Altıncı Dairesinin 17.04.2019
tarih ve E:2018/5260 sayılı kararı ile bu
karara yapılan itirazın reddine ilişkin
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/09/2019 tarih ve E:2019/899
sayılı kararına, Danıştay Altıncı Dairesinin 18.02.2019 tarih ve E:2018/4999
sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulunun 19/09/2019 tarih
ve E:2019/845 sayılı kararına ve Danıştay Altıncı Dairesinin 24.04.2019 tarih
ve E:2018/9566 sayılı kararı ile bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Danıştay İdari dava Daireleri Kurulunun 16.10.2019 tarih ve E:2019/901
sayılı kararına aykırı olarak yapılan
düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.
Danıştay’ın üçüncü kez verdiği yü-

rütmenin durdurulması kararının ardından Bakanlıkça, 11.03.2020 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ile yapı ruhsatları yeniden düzenlenmiş ve formlarda imza hanelerine ve
ruhsat formlarının meslek odalarına
gönderilmesi kuralına yeniden yer
verilmişti.
Danıştay Dairesince yapılan inceleme
neticesinde yürütmenin durdurulması
kararına paralel olarak “Bu durumda,
dava konusu yönetmelik değişikliği
ile Planlı Alanlar Yönetmeliği ekinde
yer alan "Ek 10 Yapı Ruhsatı Formu
ve eki föyler" de yapı sahibinin, yapı
müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı
denetçilerinin ve proje müelliflerinin
ıslak imzalarının kaldırıldığı ve "inşaata başlama tarihi de işlenerek onaylı
örneklerinin bir ay içinde ilgili meslek
odasına gönderilmesine" ibaresine
yer verilmediği anlaşılmakla, Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliği eki yapı ruhsatı formunda "yapı sahibinin, yapı
müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı
denetçilerinin ve proje müelliflerinin
ıslak imzalarının" kaldırılmasına ve
"inşaata başlama tarihi de işlenerek
onaylı örneklerinin bir ay içinde ilgili
meslek odasına gönderilmesine" şeklindeki eksik düzenlemede hukuka ve
imar mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle 25.07.2019
tarih 30842 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik ile getirilen düzenlemenin “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği eki yapı ruhsatı formunda "yapı
sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje
müelliflerinin ıslak imzalarının" kaldırılmasına ve "inşaata başlama tarihi
de işlenerek onaylı örneklerinin bir ay
içinde ilgili meslek odasına gönderilmesine" şeklinde eksik düzenlenen
kısmı yönünden İPTALİNE” karar verilmiştir. 
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BİRLİK'TEN

EMİN KORAMAZ YAZDI: "MÜSİLAJ"
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 11 Haziran
2021 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, Marmara
Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorunu ve çözüm önerileri
üzerine yazdı.
1979 yılı Kasım ayında İstanbul
Boğazı’nda yaşanan gemi kazası
sonrasında ham petrol yüklü Independenta isimli gemide başlayan
ve gökyüzüne yükselen kara dumanıyla 27 gün boyunca devam
eden yangın, o dönemde yangın
yerine dönen ülkenin durumuyla
benzeştirildi uzun yıllar boyunca.

çevre felaketi olan müsilaj da içinden geçtiğimiz dönemde su yüzüne çıkan iktidarın kirli ilişkilerinin
dışa vurumuyla benzeştirilebilir
belki de… Yılların birikimine dayanan, koşulların sürdürülemez
hale gelmesiyle birden bire ortaya
çıkan, hızla etrafa yayılan ve çevresindeki yaşamı yok eden vıcık
vıcık ilişkiler ağını bu denli temsil
edebilecek başka bir görüntü bulmak zor olurdu.

Bugün yine aynı yerde, Marmara
Denizi’nde, ortaya çıkan bir diğer

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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İlk olarak geçtiğimiz Kasım ayında
deniz tabanında tespit edilmeye
başlayan, bahar aylarından itibaren
ise deniz yüzeyinde yaygınlaşan
müsilaj, yarattığı görsel kirlilik bir
yana, Marmara Denizi’nin canlılığı
açısından taşıdığı tehdit nedeniyle
en önemli gündemlerimizden birisi haline geldi.
SORUNUN NEDENİ
Denizde
nizmalar

bulunan mikroorgatarafından salgılanan
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müsilaj aslında dünyanın bütün
denizlerinde ve okyanuslarında
görülen doğal bir olaydır. Denizlerdeki ekosistemin devamı için
de önemli olan bu salgının Marmara Denizi’nde bir çevre felaketine dönüşmesine neden olan şey,
kontrolsüz boyutlarda üremeye ve
yaygınlaşmaya başlamasıdır. Salgının sümüksü yapısı nedeniyle bir
araya gelerek deniz yüzeyinde kalın tabakalar oluşturması, denizin
atmosferle bağını keserek bölgedeki deniz canlılığını büyük oranda azaltmaya başlamıştır.
İklim değişikliği sonucunda deniz
suyu sıcaklığının artması ve Marmara Denizi’ndeki kirliliğin sürdürülemez boyutlara ulaşması nedeniyle başlayan bu yoğun müsilajın,
uzun zamandan beri göz ardı edilen bir dizi sorunun sonucu olduğu
konusunda tüm bilim insanları görüş birliğinde.
Türkiye nüfusunun neredeyse üçte
birinin yaşadığı, ülke sanayisinin
neredeyse üçte ikisinin bulunduğu
Marmara Denizi, uzun yıllardan bu
yana evsel ve endüstriyel atıklarla
kirletilmektedir. Meslek örgütlerinin, üniversitelerin ve bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen
yanlış atık politikaları ve yetersiz
arıtma nedeniyle Marmara Denizi
kendini yenileyemeyecek bir kirlilik düzeyine ulaşmış görünüyor.
Yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yöneten,

25 yıl boyunca da İstanbul’u yöneten siyasi iktidar ise suçu ve sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
AKP grup toplantısında Ekrem
İmamoğlu’nu hedef göstermesi,
iktidarın konuya yaklaşımını göstermektedir.
SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Müsilajdan politik rant devşirmeye yönelik bir diğer açıklama ise
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu’ndan geldi. Bakan,
bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda, sorunun kaynağına hiç değinmeksizin, Kanal
İstanbul’un yapılmasıyla Marmara
Denizi’ndeki müsilaj sorununun da
çözüleceğini iddia etti.
Oysa Kanal İstanbul’a ilişkin bilim insanları tarafından yapılan
eleştirilerin en başında Marmara
Denizi’nin uzun yıllara dayanan
ekolojik dengesinin bozulmaması gerektiği konusu yer alıyordu.
Karadeniz’den açılacak yeni bir su
yolunun bu dengeyi hızla değiştireceği, denizin bu hızlı değişime
tepki vereceği açık biçimde dile
getiriliyordu.
Bir kez daha hatırlatacak olursak,
Karadeniz ile Akdeniz’den gelen
suların karşılaşma ve birleşme
noktası olarak Marmara Denizi, iki
farklı su kütlesine sahip bir iç deniz
özelliği taşımaktadır. Bu yüzden

Marmara Denizi, iki farklı su tabakasıyla her iki deniz suyunun özelliklerini barındıran ve binlerce yıllık
döngü ile bugünkü dengesini bulmuş olan hassas bir ekosisteme sahiptir. İstanbul Boğazı ve Marmara
Denizi’nde hızlı akıntılar, farklı nitelikteki ortamlar arasında karışım
sağlar; bu da denizdeki tüm canlı
yaşamına yansır.
Karadeniz ile Marmara Denizi arasında açılacak yeni bir kanal, su
akışını ve yeni organik maddelerin miktarını artıracak, Marmara
Denizi’nin doğal yapısını bozacaktır. Organik yapıların ve kirliliğin
Marmara Denizi derin suyuna çökelmesi ile birlikte, buradaki yetersiz oksijen miktarı daha da azalacak ve metan, hidrojen sülfür, azot
miktarı aşırı derecede artacaktır.
Bakanın sorumsuz açıklamaları
bilimsel zeminden uzak olduğu
gibi yangına adeta körükle gitme
çabasını da göstermektedir. İhtiyacımız olan Marmara Denizi’nin
ekosisteminin tümüyle bozulması
değil, dengeye kavuşturulmasıdır.
Bunun öncelikli ve acil çözümü
atık politikasının hızla düzeltilmesidir. Endüstriyel ve evsel atıkların
etkili biçimde arıtılmasıdır. Mevcut
atıksu tesislerinin hızla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi haline getirilmesidir. Kanal İstanbul gibi ekosistemi tahrip edecek projelerden
vazgeçilmesidir.
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BİRLİK'TEN

EMİN KORAMAZ YAZDI: "SİNOP'TAKİ
NÜKLEER YALAN"
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 4 Haziran 2021
tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, önümüzdeki günlerde
yapılacak olan bilirkişi incelemesi öncesinde, Sinop'ta yapılması
planlanan Nükleer Enerji Santrali üzerine yazdı.
Öner, Soner ve Güneş’in anısına…

çabası, bu hayallerin en tehlikelilerinden birisi durumunda.

Ülke ve dünya gerçekliğinden uzak
hayallere yapılan yatırımlar, AKP
iktidarının alamet-i farikalarından
birisi haline geldi. “Nükleer Güç”
olma hevesiyle ülkemizin en güzel
yerlerine nükleer santraller yapma

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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2018 yılında temeli atılan ve inşaat çalışmaları skandallarla devam eden Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yanı sıra
Sinop İnceburun’da ve Kırklareli
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İğneada’da Nükleer Enerji Santrali
yapılması yönünde çalışmalar sürüyor.
Akkuyu’da yapımı devam eden
Nükleer Santral, temelindeki çatlaklarla gündeme gelmişti. Sinop’ta
kurulması düşünülen nükleer sant-
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raldeki çatlak ise daha temeli bile
atılmadan ortaya çıktı.
Sinop’ta yapılacak santrale ilişkin
anlaşma, 2013 yılında Erdoğan’ın
Japonya ziyareti sırasında yapılmıştı. İki hükümet arasındaki anlaşma
uyarınca santralin temeli 2017 yılında atılacak ve santral 2023 yılında
hizmete girecekti.
Ne var ki 2018 yılında tamamlanabilen fizibilite çalışmaları sonucunda ortaya çıkan maliyet üzerinde
uzlaşmaya varılamaması nedeniyle
Japonya ile işbirliği sona erdi. 2018
yılından bu yana projeyi üstelenebilecek yeni bir ülke ve şirket de
bulunamadı. Santralin kimin tarafından yapılacağı konusu tümüyle
belirsiz durumda.
Projeyi sahipsiz hale getirilen bu temel soruna rağmen, santrale ilişkin
hukuki prosedür hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor.

HAYALİ OLAN
Üstlenicisi olmayan projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 yılı Eylül’ünde onaylandı. Rapora göre daha sonra kurulacak “proje şirketi” tarafından
yapılacak santralin sahadaki kazı
çalışmalarının 2021 senesinde başlaması ve ilk reaktörün 2031 senesinde devreye alınması planlanıyor.
Kullanılacak teknoloji bile belli değilken hazırlanan ÇED raporu, santralin çevresel etkilerini değerlen-

diren bilimsel bir rapor olmaktan
çok, bir reklam ajansı tarafından
hazırlanan proje sunumu niteliği
taşıyor. Dolayısıyla söz konusu bölgede “bir santral yapma” fikriyle yaratılmış bu hayali projenin, hayali
çevresel etkilerinin kabul edilmesi
başlı başına skandaldır.
Proje hayali olduğu için, projeye
ilişkin raporda da çok sayıda temel
eksiklik bulunuyor. TMMOB tarafından yapılan incelemeye göre raporda "işletmeden çıkarma aşaması", "radyoaktif atıkların taşınma ve
depolanma işlemleri", "rehabilitasyon süreçleri" gibi çevresel etkiye
ilişkin temel hususlar bile kapsam
dışı bırakılmış durumda. Bunun
yanı sıra kaza, güvenlik, bertaraf
gibi işlemler için yer ve teknoloji alternatifleri de raporda yer almıyor.

Bilirkişi ve mahkeme heyetini, iktidarın yönlendirmesiyle değil, bilimin ışığında çevreyi ve toplum
sağlığını dikkate alarak karar vermesini temenni ediyorum.

İHTİYACIMIZ OLAN
Sinop’ta kurulması planlanan Nükleer Enerji Santrali’nde de görüldüğü gibi ülkemizin nükleer serüveni
başından sonuna kadar yalanlar ve
fiyaskolar üzerine kurulu.
Daha önce çok kez söylediklerimizi bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum: Nükleer Enerji bu
ülkenin gerçek ihtiyacı değildir.
Bu ülkenin ihtiyacı, yenilenebilir
enerji kaynaklarına öncelik verilmesidir. Enerjinin etkin ve verimli
kullanılmasıdır. İhtiyacımız kadar
enerji üretilmesidir.

Yüklenici firma olmayışı, teknolojinin belirlenememesi gibi nedenlerle hükümsüz durumdaki bu rapor hakkında Bakanlık tarafından
verilen ÇED Olumlu Kararı hakkında TMMOB tarafından dava açıldı.

Çevreye en az zarar verecek enerji
kaynaklarına ve üretim teknolojilerine yatırım yapılmasıdır. Üretim
yapılacak alanlarda önce halka danışılmasıdır. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasıdır.

Bir enerji santraline ilişkin ÇED
Raporu’nda mutlaka yer alması
gereken yer seçimine, yakıtların
temin ve taşınmasına, radyoaktif
atıkların taşınması ve bertarafına,
kaza senaryolarına ve acil durum
planlamalarına ilişkin değerlendirmelerin hiçbirinin olmadığı bu
rapora ilişkin bilirkişi incelemesi
önümüzdeki günlerde Sinop’ta
gerçekleştirilecek.

Bu ülkenin ihtiyacı, enerji sektöründe konunun uzmanları ve
meslek örgütlerinin de katılımıyla
hazırlanacak bütünleşik strateji
belgeleri ile geleceğimizi güvence
altına alan bir enerji politikası ortaya çıkartılmasıdır. Bu enerji politikasının temelinde ise rant değil,
toplumsal fayda ve kamusal çıkar
olmalıdır.
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TAHRİBATSIZ MUAYENE

TAHRİBATSIZ MUAYENE
UYGULAMALARIYLA SERVİS
ARAÇLARININ GÜVENLİĞİ
Ersan Gönül1, Burak Bayraktaroğlu2

1. GİRİŞ
Üretici firmalar tarafından tasarımı ve buna göre malzeme
seçimi ile mukavemet hesapları yapılarak üretimi yapılan
yolcu ve yük taşıma araçlarının, ülkemizdeki rekabet koşulları nedeniyle taşıma kapasitesinin çok üzerinde yolcu
ve yük taşımaları ile olumsuz yol koşullarından kaynaklanan titreşim ve darbeler, ana şasi malzemesinin kullanım
süresinden önce, işletme süresinin dolmasına, dolayısıyla
malzemenin yorulması sonucu trafik kazalarına neden olmaktadır.
Trafik kazalarının önlenmesi boyutunda, bilimsel esaslara
dayanan ve 12.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren “Bursa
Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş Minibüs-Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Yönetmeliği” kapsamında, 10
yaşını dolduran servis ve toplu taşıma araçlarına Çalışma
Ruhsatı düzenlenebilmesi için, ilgili yönetmelik gereği istenen Servis Araçlarında Şase Sistemi Yorulma Testi
ile Fren Sistemi ve Araç Uygunluk Denetimleri çalışması,
1
2

Türkiye’de ilk kez Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasında, kurumsal işbirliğiyle 06.06.2018 tarihinde başlatılmıştır. Bu denetim çalışması, 2019 tarihinde, Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından tek taraflı olarak sonlandırılmıştır.
Bu yazıda yapılmış olan denetim sonuçları paylaşılmakta,
bu sonuçlar üzerinden ülkemizde trafik kazalarının önlenmesi boyutunda, bilimsel esaslara dayanan tahribatsız muayene denetimlerinin sadece servis ve yük araçları
değil, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu ve yük taşıyan
araçlar ile okul servisleri için de yapılması gerekliliği vurgulanmaktadır.

2. NEDEN TAHRİBATSIZ MUAYENE?
Aracın ana şasisindeki kaynaklarda oluşan çatlaklar, bilinmeyen bir anda şasinin kırılmasına, ardından da can ve
mal kayıplarına neden olan trafik kazalarına yol açabilmektedir. Servis ve yük araçlarını tamir eden servislerde,

Dr., Makina Mühendisi (Ph.D.,M.Sc.), Kaynak Mühendisi, UT,RT,MT,PT,VT Seviye III, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi -ersan.gonul@mmo.org.tr
Makina Mühendisi (M.Sc.), Kaynak Mühendisi, UT,RT,MT,PT,VT Seviye II, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi - burak.bayraktaroglu@mmo.org.tr
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TAHRİBATSIZ MUAYENE

taşıma kapasitelerinin çok üzerinde taşıdıkları yükler nedeniyle kaynak tamirat ve tadilatlarının çok sıklıkla yapıldığı gözlenmektedir.
Ülkemizde yolcu ve yük taşıyan araçların karıştığı/neden
olduğu trafik kazalarında, kaza tespitlerini olay yerinde
veya sonrasında aracın çekildiği yerde inceleme yapan
trafik polisleri ve bilirkişilerin, tahribatsız muayene ve
kaynak mühendisliği gibi özel uzmanlık alanında teknik
yetkinlikleri genellikle bulunmamaktadır. Dolayısıyla, aracın şasisini oluşturan çelik malzemenin kırılması, kopması, kaynak hataları vb. tespitleri yapamadıkları için de, kazalar “frenlerinin tutmamasından kaynaklı kaza”, “sürücü
hatasından kaynaklı kaza” veya “yol hatasından kaynaklı
kaza” olarak gerekçelendirilmekte ve bu nedenle kaza istatistiklerinde kazanın gerçek nedeni yer almamaktadır.
Kaza nedeni tam olarak ortaya konulamadığı için önlemler de alınamamaktadır.
Araç şasisinin gerek imalatı gerekse kullanımı ve bakımı
aşamasında yapılması gerekli çatlak kontrollerinin ülke
düzeyinde denetimiyle, trafik kazalarının önlenmesi boyutunda önemli bir işlevin yerine getirileeceğini; yapıla-
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cak yasal düzenlemelerle, ülke düzeyinde servis araçları,
otobüs, kamyon ve çekicilere de bu denetimlerin yapılmasıyla, ülkemizde bu nedenle meydana gelen kazaların,
önemli oranda azaltılabileceğini düşünmekteyiz.

3. SERVİS ARAÇLARININ ŞASE SİSTEMİ YORULMA TESTİ
İLE FREN SİSTEMİ VE ARAÇ UYGUNLUK DENETİMLERİ
a. Yorulma Testleri
İnsan ve yük taşıyan araçlarda, kapalı kutu şeklindeki kesitlerin yanı sıra çeşitli profiller içinde dairesel ve eliptik
boru kesitli ana taşıyıcılar da kullanılmaktadır.
Burulmaya mukavim kesitten, ani olarak yumuşak kesite
geçişler, yüksek gerilme yığılmalarına neden olmaktadır.
Kaçınılması gereken bu durum, eğilmeye karşı gerilmeler
için de geçerlidir.
Bu çalışmada, trafiğe çıkışından itibaren 10 yılını doldurmuş yolcu taşıyan araçların şasisinin kritik ve yük binen
bölgelerinin yorulma durumunu değerlendirmek üzere,
çatlak taraması yapılmıştır.

Resim 1. Şasi Kontrol Bölgeleri
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Resim 2. Şasi Kontrol Bölgeleri

Tahribatsız Test Yöntemi: Araç şasilerin tahribatsız
testleri için belirlenen bölgelere %100 olarak manyetik
parçacık testi uygulanmıştır. Bu yöntem için gerekli diğer
şartlar, Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (MMO-KEMM) tarafından belirlenmiştir.
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Firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda, üretim kontrol
talimatları ve EN normları göz önüne alınarak, kabul ve
red kriterleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
•

Şasinin seçilen kontrol bölgelerinde saptanan ve
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kullanım aşamasında meydana geldiğine kanaat getirilen her türlü çatlak reddedilmiş ve şasi için ‘Kullanılamaz’’ raporu verilmiştir.
•

Şasinin seçilen kontrol bölgelerinde hiçbir çatlağa
rastlanmazsa “En fazla 12 aylık bir süre için daha kullanılabileceği” raporu verilmiştir.

•

Şasinin seçilen kontrol bölgelerinde saptanan ve
imalat aşamasında meydana geldiği kanaat getirilen çatlaklar için (Krater oluşumunda meydana gelen çatlak) kaynak kalınlığına bakılmalı, kaynak kalınlığını geçmeyen çatlaklar “Kabul’’ edilmelidir. Bu
durumda şasi için “En fazla 12 aylık bir sure için daha
gözetim şartı ile kullanılabilir’’ raporu verilmiştir.

•

Şasinin seçilen kontrol bölgelerinde tespit edilen
ve imalat aşamasında meydana geldiği kanaat getirilen çatlaklar (Krater oluşumunda meydana gelen
çatlak), kaynak kalınlığını geçti ise şasi için “Kullanılamaz” raporu verilmiştir.

•

Şasi ile ilgili seçilen kontrol bölgelerinde aracın
imalatçısı haricinde herhangi bir tadilata rastlanırsa
“Kullanılamaz” raporu verilmiştir.

Bu denetimler 12 ay sonra tekrarlanmalıdır. Tekrarlanan
kontroller için ise kabul ve red kriterleri aşağıdaki şekilde
oluşturulmuştur.
•

Bir önceki sene seçilen kontrol bölgelerinde saptanan ve imalat aşamasında meydana geldiği kanaat
getirilen çatlakların (Krater oluşumunda meydana
gelen çatlak), bir önceki raporlardaki boyutlarına
göre büyümediği görülürse şasi için “En Fazla 12 Aylık” bir süre için daha, “Gözetim Şartıyla Kullanılabilir”
raporu verilmelidir.

•

Şasinin bir önceki sene seçilen kontrol bölgelerinde
tespit edilmeyen fakat ikinci kontrol aşamasında bulunan ve işletme aşamasında meydana geldiği kanaat getirilen her türlü çatlak reddedilmeli ve şasi için
“Kullanılamaz” raporu verilmelidir.

•

Şasinin bir önceki sene seçilen kontrol bölgelerinde
hiçbir çatlağa tekrar rastlanmazsa “En Fazla 12 Aylık”
bir süre için daha “Kullanılabilir” raporu verilmelidir.

b. Fren Testleri
Araçların fren sistemleri pnömatik, pnömatik yardımlı
hidrolik veya tam hidrolik olarak 3 şekilde olabilmektedir. Sistemin kontrolü için araç güvenli bir şekilde lift ile

Resim 3. Aracın Lift İle Kaldırılarak Test Edilmesi

kaldırılmalı veya kanala alınmalıdır. Fren sisteminin gözle
kontrolü gerçekleştirilmelidir. Ayrıca fren testleri ve aracın fiziki uygunluk incelemesi yapılarak Teknik Uygunluk
Raporu düzenlenmelidir.

4. DENETİM SONUÇLARI
Bursa’da 06.06.2018.-26.03.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen şase sistemi yorulma testi ile fren sistemi ve araç
uygunluk denetimleri çalışmasında, 26 adet toplu taşımaservis aracı, test ve denetimlere gelmiştir. 18 adet araç
yorulma testinden geçemediği için kullanımı “Sakıncalı”
bulunmuştur. Yorulma testinden geçebilen 8 adet araç ise
fren sistemi ve araç uygunluk denetimleri sonucu saptanan eksiklikleri gidermelerinin ardından, 1 yıl süreyle taşımacılık izni alabilmeleri “Uygun” görülmüş, hologramlı
raporları düzenlenerek araç sahiplerine teslim edilmiştir.
Şase sistemi yorulma testi, aracın kendi markasına ait serviste randevulu olarak yapılmıştır. Araç, bakım servisinde,
lift üzerinde kaldırılmış, birinci aşama kontrol için araç alt
bölgesi tahribatsız muayene yapmak amacıyla metal yüzeye kadar temizlenmiş, penetrant ve manyetik muayene
cihazlarıyla, ana şasi malzemesindeki yük taşıma kritik
bölgelerinde çatlak taraması yapılmıştır.
Yorulma testinden geçemeyen araçlar, toplu taşıma için
“uygunsuz” olduğundan, ikincı aşama testlere alınmamıştır.
Tahribatsız muayenedeki yorulma (çatlak) testinden başarıyla geçen araçlar, ikinci aşama kontrol için akredite
fren test ve ölçüm merkezinde fren testlerine tabi tutulmuştur. Aynı merkezde fren boru hattı, bağlantı parçalarının durumu da incelenmiştir. Ayrıca aracın göstergeleri
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ile iç ve dış güvenlik donanımlarının uygunluk denetimi
gerçekleştirilmiştir. İkinci aşama kontrolün son aşamasında ise aracın yol koşullarındaki davranışı gözlenmiştir.
İkinci aşama kontrolü yapılan araçlarda, fren sisteminde
ve/veya araçta diğer uygunsuzluklarla karşılaşılması durumunda, eksikliklerin giderilmesi ve onarımların yapılması istenmiştir. Bu eksikliklerin giderilmesi, onarımların
yapılması sonrasında kontrol tekrarlanmış, “uygun” ise
hologramlı raporları düzenlenmiştir.
Bu süreçte denetime gelen araçlarda saptanan ana hatalar, aşağıda özetlenmiştir.
Yorulma Analizi Hataları

aşırı korozyona uğradığı görülmüştür. Aşırı korozyon
sonucu fren hattının herhangi bir noktasında belirsiz
bir zamanda delinme oluşacak, dolayısıyla fren tutmayacaktır. Bu durumda da kaza kaçınılmaz olacaktır.
Yorulma analizi hataları maddesi içeriğinde saptanan eksiklikler, araçların TUVTURK istasyonlarında yapılan periyodik muayenelerinde incelenmemektedir.
Fren sistemi ve araç uygunsuzlukları maddesi içeriğinde
saptanan eksiklikler ise, ana hatlarıyla TUVTURK istasyonlarında yapılan periyodik muayenelerinde her yıl incelenmektedir.
Genel olarak bakıldığında, yorulma analizi hataları nedeniyle MMO'ya denetime gelen araçların %50''si geri döndürülemeyecek şekilde uygun değildir.

1. Krater ve Krater Çatlağı,
2. Yarıklar ve Çatlaklar.

Resim 4. Gözlemlenmiş Olan Şasi Çatlakları

Fren Sistemi ve Araç Uygunsuzlukları
1. Denetime gelen araçların hemen tamamında, sağ ve
sol teker fren kuvvetleri arasında fark, standartlarda
sınır değeri olarak kabul edilen %25 değerinin üzerinde gözlenmiştir. Denetimlerde sağ ve sol teker fren
kuvvetleri arasındaki en yüksek fark %56 olarak saptanmıştır. Bu durumda yüksek hızlarda taşıtın devrilmesi kaçınılmazdır.
2. Denetime gelen araçların hemen tamamında, el freninin sağlıklı çalışmadığı belirlenmiştir.
3. Denetime gelen bir adet araçta, ABS freninin söküldüğü gözlemlenmiştir. (Aracın iç göstergelerde ABS fren
hata uyarı lambasının yandığı buna rağmen denetime
getirildiği görülmüştür.)
4. Bazı araçlarda, uyarı lambasını söndürmek üzere, ABS
fren sisteminin onarımı yerine, ek bir röle takılarak söndürüldüğü (arızanın üstünün kapatıldığı) gözlenmiştir.
5. Denetime gelen bir adet araçta, fren boru hattının
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Yorulma analizinde “uygun” bulunan %50 aracın, fren
sistemi ve araç uygunluğu denetimlerinde, tamamen
“uygun” araca rastlanamamış, düzeltme ve onarım istenmiştir. Bu durumda olup da “uygun” hale getirilen aracın
tekrar yapılan sren sistemi ve araç uygunluğu denetimi
sonucu, taşımacılık izni alabilmeleri için hologramlı rapor
düzenlenebilmiştir.

5. DENETİM SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME ÖNERİSİ
5.1 Bursa İli Denetim Sonuçları
Bursa'da denetimi yapılan ve şasisindeki çatlaklar nedeniyle “uygunsuz” olan toplu taşıma yapan araçların,
özellikle yukarıda yapılan tespitlerdeki durumu ve kaza
riskinin yüksekliği dikkate alındığında, ivedilikle çalışma
ruhsatlarının iptal edilmesi gerekmektedir.
Yönetmelik yayın tarihinden sonra şasi denetimine gelmeyen 10 yılını doldurmuş servis ve toplu taşıma araçlarının şase sistemi yorulma testi ile fren sistemi ve araç
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uygunluk denetimlerinin ivedilikle yaptırmalarının sağlanması gerekmektedir.
Sadece para cezası uygulanan araçlar, can kaybına neden
olabilecek yüksek kaza risklerine ve taşıdıkları olumsuzluklarına rağmen, trafikte yer almaya devam edebileceklerdir. Yukarıda söz edilen denetimlerin zorunlu hale
getirilip bu denetimlerden geçemeyen araçların trafiğe
çıkışının engellenmesi Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilebilecektir.
Ancak, belediyelerin siyasi yapıda olması ve siyasi baskıyı
kaldıramaması nedeniyle, Bursa’da servis araçlarında şase
sistemi yorulma testi ile fren sistemi ve araç uygunluk
denetimleri çalışması, çok kısa bir süre içinde sonlandırılmıştır.
5.2 Toplu Yolcu Taşıyan Araçlar ve Yük Taşıyan Araçların
Trafik Kazalarının Azaltılması Karayolu Güvenliğinin Geliştirilmesi Önerisi
Karayolları Trafik Yönetmeliği, Karayolu Trafik Güvenliği
Kurulu'nun görevleri içinde yer alan ve ülkemizdeki toplu
yolcu (M2-M3 Sınıfı) ve yük taşıyan araçların (N-O Sınıfı)
ve okul araçları da olacak şekilde toplu yolcu taşıyan tüm
araçların şasi ve fren sistemine bağlı kazaların azaltılması
boyutunda ve karayolu güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından,

yukarıda koşulları belirtilen tahribatsız muayene yöntemleriyle yorulma testleri ile fren uygunluk testlerinin
yapılması önerilmektedir.
Bu denetimler, araç şasisinin “Tahribatsız Muayene Yorulma Testleri” ve “Fren Testleri” ve “Araç Teknik Uygunluk
Testleri”nden oluşmalıdır. Üç aşamadan oluşan test ve
incelemeler sonrası “uygun” bulunan araçlar için “Araç Uygunluk Raporu” düzenlenmelidir.
Kontrolü gerçekleştirilecek kontrol kuruluşu, TS EN ISO/
IEC 17020’ye göre, ilgili tahribatsız muayene yöntemlerine göre TÜRKAK’tan akredite olmalıdır. Tahribatsiz muayeneyi gerçekleştirecek ve değerlendirmeyi yapacak personel, TS EN ISO 9712 standardına göre vasıflandırılmış
ve akredite olarak sertifikalandırılmış olmalıdır. Kontrol,
Seviye 1 veya Seviye 2; değerlendirme, Seviye 2 personel
tarafından yapılmalıdır. Tüm kontroller Seviye 3 personel
denetiminde ve gözetiminde gerçekleştirilmelidir.
Burada, “araçların belirli periyotlarla TÜVTÜRK denetimlerinden geçtiği, bu nedenle ayrı bir denetim yapılmasına
gerek olmadığı” söylenebilir. Ne var ki, burada önerilenTÜVTÜRK rutin denetimlerinin dışında olan , “trafiğe çıkışından itibaren 10 yılını doldurmuş yük (N-O sınıfı) ve
toplu yolcu (M2-M3 sınıfı) taşıyan araçların tahribatsız
muayene yöntemleriyle yorulma testleri ile fren uygunluk testlerinin” yapılmasıdır. 

Resim 5. Araç Şasi İmalat Aşaması

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



HAZİRAN 2021



www.mmo.org.tr

20

TAHRİBATSIZ MUAYENE

BORULARIN KALİTE KONTROLÜNDE
DİJİTAL RADYOGRAFİ UYGULAMALARI
H. İlker Yelbay1, Tuğçe Kaleli2, İbrahim Aydın3, C. Hakan Gür4

1. GİRİŞ
Önemli bir finansal ve stratejik yatırım olan boru hatları, kritik ticari varlıklar olarak kabul edilir. Boru hattında
oluşabilecek herhangi bir hasar veya sızıntı, ciddi çevre
sorunlarına ve mali kayıplara neden olabilir. Dolayısıyla,
hem boru imalatı hem de boru hatlarının kurulumu ve
kullanımı sırasında yapısal bütünlük kontrolü için tahribatsız muayene uygulamaları kritik önemdedir.
Petrol ve doğalgaz endüstrisinde, güvenlik, kalite, üretim, maliyet ve çevre sorunları dahil olmak üzere en uygun tahribatsız muayene tekniklerinin seçilmesini ve
uygulanmasını etkileyen bir çok husus mevcuttur. Yüzey

ve yüzeye yakın hataların belirlenmesini sağlayan gözle
muayene, penetrant veya manyetik parçacıkla muayene yöntemlerine ilave olarak parçanın içindeki hataların
belirlenmesi için radyografik veya ultrasonik teknikler
kullanılmaktadır. Radyografik uygulamalar açısından bakıldığında, Bilgisayarlı Radyografi (CR: “computed radiography”) ve dijital dedektör dizisi teknolojilerini (DDA,
LDA) içeren Dijital Radyografi (DR), hızla geleneksel film
radyografisinin yerini almaktadır [1,2].
Geleneksel film radyografisi ile dijital radyografi arasında
bir köprü olarak kabul edilen bilgisayarlı radyografi sisteminde, dijital bir görüntü oluşturmak için bir fosfor gö-

1

Araştırma Görevlisi, ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezi - yelbay@metu.edu.tr

2

Araştırma Görevlisi, ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezi - tkaleli@metu.edu.tr

3
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rüntüleme plakası kullanılır. Radyografik film kaseti gibi
kullanılan görüntüleme plakası, ışınıma maruz bırakıldığında, gelen radyasyonun enerjisi özel bir fosfor tabakada depolanır. Pozlama sonrasında özel bir tarayıcı cihaz,
pozlanmış plakayı çok ince odaklanmış bir lazer ışınıyla
uyararak plakadaki gizli görüntüyü okumak için kullanılır. Plaka uyarıldığında, maruz kalma sırasında alınan radyasyon miktarı ile orantılı yoğunlukta mavi ışık yayar. Işık
daha sonra fotomultiplier (PMT) olarak bilinen oldukça
hassas bir analog cihaz tarafından algılanır ve bir dönüştürücü aracılığıyla dijital sinyale dönüştürülür. Oluşturulan dijital görüntü, bir bilgisayar monitöründe görüntülenip değerlendirilebilir. Görüntüleme plakası okunduktan
sonra, yüksek yoğunluklu bir ışık kaynağı tarafından silinir ve tipik olarak 1.000 defaya kadar tekrar kullanılabilir.
Dijital radyografi, bir bilgisayarda anında dijital bir radyografik görüntü üreten gelişmiş bir inceleme şeklidir. Bu
teknik, inceleme sırasında verileri yakalamak için X-ışınına
duyarlı plakalar kullanır ve bunlar ara kaset kullanılmadan bir bilgisayara aktarılır. Gelen radyasyon, eşdeğer bir
elektrik yüküne ve ardından bir dedektör sensörü aracılığıyla dijital bir görüntüye dönüştürülür. Dijital radyografi sistemleri, geleneksel sistemlere göre çok daha düşük
pozlama istemleriyle küçük süreksizlikleri tespit edebilen
görüntüler elde etme imkanı sunmaktadır. Parça kalınlığındaki veya pozlama süresindeki değişiklikler, dijital
tekniklerle kolayca iyileştirilebilen daha koyu veya daha
açık görüntülere neden olur. Dijital radyografi sistemlerinin, gerçek zamanlı görüntü, düşük doz ile görüntü elde
etme, görüntü işleme ve iyileştirme, kısmen veya tamamen otomatik değerlendirme olanağı, görüntüyü saklama ve geri alma özellikleri gibi avantajları vardır [3]. Kablosuz teknolojideki gelişmeler, dijital radyografiyi daha
da avantajlı hale getirmektedir. Sektörel standartlarda
yapılan revizyonlar, dijital radyografi kullanımını mümkün kılmaktadır.

2. GENEL DEĞERLENDİRME
Haddelenmiş mamullerin boru haline getirilmesi, daha
sonra birleştirilerek boru hatlarının kurulmasında kaynaklı birleşme yöntemleri önemli yer tutmaktadır. Haddeleme ve boru üretiminde oluşabilecek hataların yanı
sıra, kaynaklı imalat sırasında da kaynak dikişi ve ısıdan
etkilenmiş bölgede birçok süreksizlik oluşabilmektedir.

Çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilecek bu süreksizliklerin önceden belirlenmesi, boru hatlarının işlevini sorunsuz bir şekilde yerine getirmesinde oldukça önemlidir.
Günümüzde, birçok tahribatsız muayene tekniği, bu süreksizliklerin tespitinde kullanılmaktadır. Bu yöntemler
arasında radyografik muayene en yaygın olarak kullanılan tekniktir. Bu teknik düzgün bir şekilde uygulandığında iç kusurların saptanması için oldukça verimli sonuçlar
vermektedir.
2.1 Film Radyografisi
Radyografik muayene, X-ışını veya gama ışınları kullanılarak gerçekleştirilir. Radyasyon kaynağı olarak çoğunlukla kullanılan X-ışınları, X-ışını tüpleri ile üretilirken,
gama ışınları için radyoizotoplar kullanılmaktadır. Gama
ışınımı için endüstride çoğunlukla İridyum-192 (İr-192),
Kobalt-60 (Co-60), Selenyum-75 (Se-75) gibi izotoplar
kullanılmaktadır. Malzeme içerisine nüfuz edebilme yetenekleri ve nüfuz ettikleri malzeme içerisinde zayıflama
özellikleri sayesinde X ve gama ışınlarına duyarlı olan
filmlerde farklı kontrastlar yaratılabilir. Geleneksel radyografide kullanılan filmlerin üzeri ışınıma duyarlı gümüş
bromür (AgBr) bileşikleri ile kaplanır ve taneli bir yapıya sahiptir. Bu bileşikler radyasyona maruz kaldığında
iyonlarına ayrışır ve film banyo işlemlerinden dolayı film
üzerinde kalmış olan gümüş iyonları sebebiyle farklı yoğunluk elde edilmesini sağlarlar. Yüksek enerjileri, iyonlaştırma ve zayıflama özellikleri sayesinde parça içerisinde hava içeren boşluklar, gözenekler, çatlaklar veya cüruf
kalıntıları, oksit kalıntıları gibi farklı malzemelerin varlığı
film üzerinde yaratılan yoğunluk farkı (kontrast) ile tespit
edilebilir. Işınım şiddetinin malzeme içerisinde zayıflaması Beer soğrulma yasasına göre açıklanabilir [4].
I=I0e-µt

			

(1)

Bu denkleme göre I (ışınımın şiddeti), I0 (birincil ışınım
şiddeti), µ (lineer malzemeye bağlı zayıflatma katsayısı)
ve t (nüfuz edilen et kalınlığı) değerlerine bağlı olarak
zayıflamaktadır [4]. Malzeme içerisinde boşluklar olması,
kalınlık değişimi etkisi yaratmaktadır. Ana malzemeden
farklı bir malzemenin varlığı ise malzeme yoğunluk değişimi ile beraber µ katsayısını değiştirmektedir. Bu tarz
hataların varlığında, malzeme içerisinde yol alan ışınımın
farklı ölçülerde zayıflatılması sonucu, filme farklı miktarlarda ışınım ulaşır. Seçilen birincil ışınımın şiddeti görüntü
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Şekil 1. Çevresel Borularda Süreksizlik Belirlenmesi İçin Uygulanan Şematik Çekim Düzenlemesi [6]

kalitesinde önemli bir etkiye sahiptir. Seçilen ışınım kaynağının türü, görüntü kalitesinde oldukça etkin bir rol
oynar. Yüksek enerji, yeterli penetrasyon ve film iyonlaştırılması için önemli olsa da, gereğinden yüksek değerlerde ışınım şiddeti, malzeme içindeki saçılmalardan dolayı
film kontrastı üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Uygun
enerji seviyesi için, ilgili standartların malzeme cinsi ve et
kalınlığına bağlı sınır enerji diyagramlarına bakılması gerekmektedir.
Radyasyon kaynağının seçiminde malzeme et kalınlığı diğer bir önemli faktördür. X-ışını tüplerinin enerjisi, yüksek
et kalınlığına veya yüksek yoğunluğa sahip malzemelerin
radyografisi için yeterli enerji seviyelerine ulaşamamaktadır. Bu durumda yüksek aktivitelere sahip izotoplara başvurulur. Özellikle boru hatlarında yaygın olarak 25 mm ile
200 mm aralığında Co-60 izotopu kullanılmaktadır [5].
Filmin malzemeye olan mesafesi, ışınım kaynağının film
ve malzemeye olan mesafeleri film üzerinde “geometrik
yarı gölge” olarak adlandırılan film yoğunluğunun kademeli olarak azaldığı bir bölge yaratır. Bu durum hata
tespit kabiliyetinin azalmasına sebep olmaktadır. Uygun
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görüntü kalitesi elde edilmesinde çekim düzenlemesinin
düzgün bir şekilde tasarlanması gerekir. Şekil 1’de, ışınım
kaynağı, film ve malzeme düzenlemesi şematik olarak
gösterilmektedir. Malzeme ile film birbirine ne kadar yakınsa veya ışınım kaynağı filmden ne kadar uzaktaysa geometrik yarı gölge o kadar azalır.
“Çift duvar tek görüntü” olarak adlandırılan çekim düzenlemesi, boru hatlarının radyografisinde sıklıkla uygulanmaktadır [6]. Bu teknikte ışınım kaynağı boru dışına yerleştirilir, karşı yüzeye film sarılarak ışınımın dik bir şekilde
iki duvardan da nüfuz ederek filme ulaşması amaçlanır.
Diğer bir çift duvar tekniğinde ise, ışınım belirli bir açı
ile iki duvardan da geçip sadece tek bir et kalınlığının
incelenmesini mümkün kılacak şekilde filme ulaşması
amaçlanmaktadır. Film üzerinde iki et kalınlığının görüntülerinin oluşmasına rağmen sadece bir tanesi değerlendirilebilecek görüntü kalitesine sahip olduğu için sadece
filme yakın olan kaynak dikişinin incelemesi gerçekleştirilir. Bu yöntem dışında, boru içerisine ışınım kaynağı yerleştirilmesi mümkün ise, panoramik çekim ile tek duvar
çekim teknikleri de kullanılmaktadır. Şekil 2’de, sıklıkla
kullanılan dik açıyla çekilen çift duvar tekniği (Şekil 2-a)
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Şekil 2. Boru Hatlarında Kullanılan Radyografik Muayene Çekimlerinin Şematik Gösterimi, a) Çift Duvar (Dik Geliş) Tekniği ve b) Panoramik Çekim (Tek Duvar) [6]

Şekil 3. Denizaltı Boru Hatlarında Kullanılan Crawler Örnekleri [8]

ve panoramik çekim düzenlemesinin (Şekil 2-b) şematik
gösterimi verilmektedir.
2.2 Crawler Sistemleri
Boru hatlarının uzunlukları ve üzerindeki kaynakların
toplam miktarı düşünüldüğünde, otomasyon sistemlerle
kontrollerinin yapılması büyük önem teşkil etmektedir.
Yıllar boyunca robotik sistemler kullanılarak, adım adım
tam otomasyon sistemlere doğru giden farklı tasarımlar
ve çözümler geliştirilmiştir. Bu tarz otomasyon sistemlerden en yaygın kullanılanı Crawler sistemleridir. Crawler
yönteminde ışınım kaynağı robotik sistemlerle boru içerisinde hareket ettirilerek boru çevresine sarılan filmlerde
hızlı bir şekilde görüntüler elde edilir. Bu cihazlar boru
hattı boyunca dirseklerde de kullanılabilen ve boru hatlarının etkin ve ekonomik bir şekilde kontrol edilmesini
sağlayan yarı ya da tam otomatik cihazlardır [7].
Geleneksel “çift duvar tek görüntü” tekniğine göre hem

hız hem de görüntü kalitesi açısından çok büyük avantajlara sahip olan bu teknik sayesinde, hızlı ve pratik bir
şekilde tek duvar tekniğine uygun filmler elde edilir. Uygulamada, boru içerisine yerleştirilen tekerleklere oturtulan bir X-ışını tarayıcısı kullanılır. X-ışını cihazının çekilecek bölgeye gönderilmesi elektronik veya gama (Cs 137)
sensör kontrol üniteleri ile sağlanır. Bu kontrol üniteleri,
tarayıcıyı tanımlanmış bir konumda durdurur ve kısa bir
süre sonra çekime başlar. Crawlerin hareketini sağlayan
yazılım, farklı çalışma koşullarına uyacak şekilde yeniden
programlanabilir ve/veya uzaktan bağlantı ile kolayca
yönlendirilebilir [9].

3. GERÇEK ZAMANLI DİJİTAL RADYOGRAFİ SİSTEMLERİ
Uzun yıllardan beri kullanılmakta olan film radyografisi
oldukça hassas sonuçlar vermekle birlikte, görüntü elde
etmek için filmlerin banyo edilme zorunluluğu ve filmlerin uygun koşullarda saklama problemleri bulunmak-
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veya dolaylı olarak elektrik sinyallerine dönüştürülür ve
gelen X-ışını miktarına bağlı olarak dijital görüntülerde
bir gri seviyesi oluşturur. Bu sistemlerde görüntü oluşumu gerçek zamanlıdır. Boru hatlarında çevresel kaynak
dikişlerinin kontrol edilmesi gerektiği için, dijital panellerin özel bir mekanik sistem ile birlikte boru etrafında hareket ettirilmesini sağlayan özel cihazlar kullanılmaktadır.
3.1 Avantajlar/Kısıtlamalar

Şekil 4. Örnek bir CR Cihazı İle Dijital Filmlerin Taranması [10]

tadır. Medikal alanda dijital radyografi teknolojilerindeki
gelişmeler, endüstriyel uygulamalar içinde birçok yeni
çözüm getirmiştir. Bunların başında film yerine görüntüleme plakaları kullanılan bilgisayarlı radyografi (CR) sistemleri gelmektedir. Film gibi esnek yapıda olan görüntü
plakaları, öncelikle görüntünün filmdekine benzer bir
şekilde depolanması yani gizli görüntü oluşumu sağlar,
daha sonrasında ise özel bir cihaz ile taranması ile bilgisayar ekranında görüntü elde edilir (Şekil 4). Görüntü
oluşumu gerçek zamanlı değildir. Tarama işlemi istenilen
çözünürlük değerine ve taranan filmin uzunluğuna göre
dakika mertebelerine ulaşabilmektedir.
Dijital panel kullanılan sistemlerde (DR) ise görüntüler
anlık olarak alınabilmektedir. Bu sistemlerde malzemeden geçen X-ışınları panel tarafından algılanıp doğrudan

Gerçek zamanlı sistemlerin boru hatlarında uygulanmasında film sistemlerine göre oldukça fazla avantajı bulunmaktadır. Öncelikli olarak bu sistemlerde sarf malzemesi
bulunmamaktadır. Film çekimlerinde hem filmlerin kendisi hem de banyo sistemleri sarf malzemesidir. Özellikle banyo sıvıları kimyasal olduğu için, uygun olmayan
şekilde bertaraf edildiklerinde doğaya zarar vermektedir. Gerçek zamanlı sistemlerde uygulama boru üzerine
sabitlenen bir tarayıcı ile yapıldığından, hatalı çekim yapılma olasılığı daha azdır. Halbuki film sistemlerinde bu
tip hataların oluşma ihtimali daha fazladır. Elde edilen görüntü dijital olduğu için, birçok kişi tarafından aynı anda
değerlendirilmesinin yapılması mümkündür. Film sistemlerinde ise bu işlemin yapılması için ilave olarak filmlerin
dijital olarak taratılması gerekmektedir. Dijital görüntülerin saklanması oldukça kolaydır ve istenildiği kadar
yedeklenebilir. Fakat film sistemlerinde çekilmiş filmlerin
depolanması çok önemli bir konudur. Saklama ortamının
nem ve sıcaklık durumu takip edilmelidir. Aksi durumlarda filmlerde sislenme meydana gelebilir ve daha sonra
filmlerin incelenmesi mümkün olmayabilir.
Bütün bu avantajlarının yanında dijital sistemler kısa dönem yatırım maliyeti açısından filmlere göre çok daha
pahalıdır. Fakat uzun kullanım süreleri göz önüne alındığında, bu maliyetlerin film radyografisine göre daha
az olduğu hesaplanmıştır. Dijital sistemler, filmlere göre
daha hassas elektronik ekipmanlar ile birlikte kullanıldığından ve ekipmanlar pahalı olduğundan taşınması sırasında zarar görme ve bozulduğu zaman hemen tamiri
mümkün olmadığı durumlarda iş kaybına neden olma
durumu vardır. Bu nedenle özellikle büyük projeler için
yedek ekipman ihtiyacı maliyetleri arttırabilmektedir.

Şekil 5. Değişik Boyutlardaki Dijital Panel Dedektörler [10]
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Dijital radyografi sistemlerini kullanan personel, bilgisayar ve yazılım bilgisine sahip olmalıdır. Bu nedenle çalışan
personelin dijital radyografi prensiplerini anlamış olması
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ve yazılımları kullanabilmesi gereklidir. Bu durum, ilave
eğitim ve daha yetkin personel gerektirmektedir.
3.2 Uygulama Detayları
Boru hatlarında dijital radyografi uygulamasında kullanılan sistemlerde dijital panel dedektörler kullanılmaktadır. Bu sistemler, değişik çaplara uygulanabildiği için
farklı çaplar için farklı çözümler kullanılmaktadır. X-ışını
çift duvar çekim teknikleri kullanılarak panele ulaşmakta
bu sayede çevresel kaynak dikişinin sürekli bir görüntüsü
dijital olarak elde edilmektedir. Bu sistemler özel yazılım
gereçleri ile elde edilen görüntüleri birleştirme ve çevresel kaynak dikişini bir bütün halinde gösterebilmektedir.
Görüntüler alınırken uygulanan X-ışını enerjisi, mA değeri, görüntünün toplam kaç saniye boyunca toplanacağı

gibi çekim parametreleri, çekim öncesinde operatör tarafından sisteme girilmektedir. Cihazlar, daha sonra girilen
bilgiler doğrultusunda borunun etrafında hareket ederek
kaynak görüntüsünü standartların istediği görüntü kalite
koşullarında elde etmektedir.
3.3 Görüntü Kalitesi
Görüntü kalitesi, radyografik muayene için çok önemli bir konudur. Hem film radyografisinde hem de dijital
radyografide, görüntü kalitesini sağlamayan film veya
dijital görüntülerde hata değerlendirilmesi yapılamaz.
Standartların zorunlu kıldığı görüntü kalitesinin belirlenebilmesi için öncelikli olarak elde edilmiş olan dijital
görüntüde yeterli SNR (Sinyal Gürültü Oranı) elde edilmiş
olmalıdır. Sinyal gürültü oranı dedektörün uzamsal çözünürlük değerine bağlı olarak değişeceğinden, bu değer
normalize edilerek kullanılır. Minimum SNRN değerleri,
ilgili standartlardaki tablolarda verilmiştir.
Film radyografisinde kullanılan yoğunluk ve film sınıfı
seçimi ile ilgili olan asgari gereksinimler, dijital radyografi standardında SNRN değeri ile belirtilmiştir. SNRN ölçümlerinin hangi bölgelerde ve nasıl yapılması gerektiği
EN ISO 17636-2 ve diğer ilgili standartlarda belirtilmiştir
[12].
Görüntü kalite değerini belirlemek için, uluslararası standartlarda genellikle tel ve kademeli delikli tip görüntü
kalite belirteçleri kullanılmaktadır. Işınlanan toplam kalınlığa bağlı olarak ilgili standartta belirtilen ve belirli bir
kalınlığa veya çapa sahip olan telin veya deliğin görüntü
veya filmde görülmesi gereklidir.

Şekil 6. Boru Üzerine Bağlanmış Gerçek Zamanlı Dijital Radyografi
Sistemi [11]

Dijital görüntülerde, dedektörlerin hata ayırt edebilme

Şekil 7. EN ISO 17636-2 Standardı Tablo 3’te Belirtilen SNRN Değerleri [12]
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Şekil 8. Çift Telli Penetremetre İle Temel Uzamsal Çözünürlük Ölçümü (SRbgörüntü)

Şekil 9. A ve B Sınıfı Çekim Teknikleri İçin Gerekli Minimum SRbgörüntü Değerleri [12]

kapasitesini ölçmek için çift telli penetremetreler ile bir
ölçüm daha yapılması gereklidir (Şekil 8). Bu sayede dedektörün veya görüntünün uzamsal çözünürlük değeri
hesaplanabilir.
Dijital bir görüntüde hata değerlendirilmesi yapılabilmesi için, öncelikli olarak yeterli SNRN değerine ulaşılması ve
ilgili görüntü kalitesinin elde edilmesi gereklidir. Görüntü kalitesi standartta belirtilen belirli bir kalınlıktaki telin
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veya belirli çaptaki bir deliğin görüntü üzerinde açıkça
görülmesi ile sağlanır.
Dijital panellerin kullanılması için, dedektörün veya o
dedektör ile elde edilmiş görüntünün yeterli uzamsal çözünürlük değerine sahip olmaları gereklidir [13]. Örneğin
EN ISO 17636-2 standardına göre A ve B sınıfı çekimler
için kullanılacak dijital film ve dedektörlerin sağlaması
gereken minimum değerler Tablo B.13 ve B.14’te açıkça
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Şekil 10. LDA ve DDA Dedektörler [14]

belirtilmiştir. Bu değerleri sağlayamayan dedektörler o
kalınlık için kullanılamaz.
3.4 Dedektör Teknolojileri
Dijital radyografide farklı teknolojilere sahip dedektörler
kullanılmaktadır. Bu dedektörler algılayıcılarının dizilim
durumuna göre DDA (“digital detector array”) veya LDA
(“linear detector array”) olarak adlandırılabilir.
Boru sistemlerinde DDA ve LDA sistemleri kullanılabilmektedir. LDA dedektörlerde X-ışınlarına karşı hassas
olan sensörler tek bir sıra halinde dizilmiştir. Çevresel
boru kaynaklarının muayenesinde X-ışını cihazı ve dedektörü hassas bir şekilde karşılıklı olarak pozisyonlandıran mekanizmalar olduğu için bu tür dedektörlerde
sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. DDA dedektörlerde
ise sensörler tek bir sıra halinde değil iki düzlemde yerleştirilmiştir. Dolayısı ile tek bir pozlamada daha büyük bir
alanın görüntülenmesi mümkün olmaktadır.
Boru sistemlerinde ölçüm işlemini zorlaştıracak birkaç parametre bulunmaktadır. Bunların başında ölçüm hızı gelmektedir. Dedektörler, yeteri dozu alacak kadar hareketsiz
kalmalı ama borunun tamamının hızlı çekimi için bir o kadar hızlı hareket edebilmelidir. Bu nedenle, bu sistemlerde
kullanılacak dedektörlerin seçimi önemlidir. Bazı dedektörler canlı görüntü için daha uygun iken, bazı dedektörler durağan durumlar için daha avantajlı olabilmektedir.
Dedektörlerin uzun dönem performansının kontrol edilmesi, görüntü kalitesinin uzun kullanım süreleri boyunca
sağlandığının kontrolü açısından oldukça önemlidir. Bu

amaçla dedektörlerde standartların istediği rutin kontrollerin belirli aralıklar ile tekrarlanması ve değerlerin istenilen aralıkta olduğunun kanıtlanması gereklidir [15].

4. ÇELİK BORULARIN RADYOGRAFİK MUAYENESİNDE
KULLANILAN STANDARTLAR
Çelik boruların dijital radyografisinin standartlara uygun
olarak yapılması gerekmektedir. Dijital sistemin kalitesinin ve uygunluğunun kontrolünde kullanılan standartlar
aşağıda verilmiştir;
• DDA sistemler: ASTM E2579, ASTM E2698, ASTM E2736
ve ASTM E2737
• CR sistemler: ASTM E2007, ASTM E2033, ASTM E2045
ve ASTM E2046
Bu standartlarda, CR ve DDA sistemlerle incelemenin nasıl yapılacağı, kullanılan dijital film veya detektör sistemlerinin uygunluğunun belirlenmesinin yanında, yapılması gereken uzun dönem kararlılık (“long-term stability”)
testleri hakkında gerekli bilgiler bulunmaktadır.
Bunların dışında ise, çelik borularda karşılaşılabilen hataları tanımlayan ve bunların kabul kriterlerini içeren bazı
değerlendirme standartları da mevcuttur. API 1104 ve EN
ISO 10893-7 bu standartlara örnek olarak verilebilir. API
1104 standardı, ham petrol, petrol ürünleri, yakıt gazları,
karbondioksit, nitrojen ve bunların sıkıştırılması, pompalanması ve iletilmesinde kullanılan karbon ve düşük
alaşımlı çelik borulardaki alın, köşe ve nozül kaynaklarının gaz ve ark kaynağını kapsar. Ayrıca bu standartta,
uygulanabilecek tahribatsız muayene yöntemleriyle on-
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ların kabul seviyeleri de bulunmaktadır. EN ISO 10893-7
standardı ise, otomatik ergitme ark kaynaklı çelik boruların uzunlamasına veya spiral kaynak dikişlerinin CR veya
DDA sistemler ile dijital radyografik X-ışını muayenesi için
gereksinimleri, kalibrasyon prosedürlerini ve kabul seviyelerini içermektedir.
Çelik borularda gözlemlenen ve dijital radyografi ile belirlenebilecek başlıca süreksizliklere örnek olarak, yetersiz
nüfuziyet, yetersiz ergime, gözenek, cüruf kalıntısı, yanma
oluğu ve çatlak verilebilir. Boru kaynağında gözlemlenen
süreksizliklerin boyutları standartta verilen kabul seviyelerinden küçük ise bunlar kusur olarak adlandırılırken,
kabul seviyelerini geçerse hata olarak tanımlanmaktadır.
Bu süreksizlikler içinde en kritik olanlar ise, lineer olan
(çatlak, yanma oluğu ve yetersiz ergime; bir başka deyişle
yan cidarda ergimeme) süreksizliklerdir. Bu süreksizlikler,
radyografide küçük ve düşük kontrastlı belli belirsiz şekilde görüntüler verebileceğinden dolayı kolaylıkla gözden
kaçabilirler. Bu yüzden elde edilecek radyografik görüntünün kalitesi çok önemlidir. Kaliteli görüntünün elde
edilmesi için de, kullanılan dijital sistemin uygunluğunun
sağlanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Radyografi üzerinde hemen göze çarpan hacimsel malzeme hataları, gözenek, cüruf kalıntısı ve benzeri süreksizlikler ise
bir dereceye kadar kabul edilebilen hatalardır.
Kaynaklı birleştirmelerde en tehlikeli hata türü olan çatlaklar, kaynak içerisinde olduğu gibi, ısı etkisi altında
kalan bölgelerde de meydana gelebildiğinden, kaynak
dijital görüntünün ortasında kalacak şekilde pozlama
yapılmalıdır. Çatlaklar, kaynak dikişi boyunca veya enine
olabildiği gibi, kaynak arkının başlama ve bitme yerindeki krater içerisinde de meydana gelebilir. Birleşme hatası
(yetersiz nüfuziyet) da belirgin olmayan bir görüntü verdiğinden, radyografi ile tespiti oldukça güç olan bir hata
türüdür.
Kabul seviyeleri kıyaslandığında, çatlak, yan cidarda ergimeme ve yetersiz nüfuziyet hataları API 1104 ve EN ISO
10893-7 standartlarında red nedenidir; bununla birlikte
diğer hata tipleri için farklı kabul kriterleri vardır.

liği en fazla 3 mm olabilir. Komşu kalıntıların birbirlerinden en az 50 mm uzakta olması gerekir.
• Kök paso taşkınlığı 2 mm’ye kadar kabul edilir.
Kök pasonun içbükey olması halinde (çevre dikişinin
yarısına kadar olması şartıyla) en çok cidar kalınlığının
%10’una kadar mevcut bir iç bükeylik kabul edilir.
EN ISO 10893-7’ye göre,
• Tek bir gözenek kümesinin veya yuvarlak cüruf kalıntısının çapı, borunun et kalınlığının (T) 1/3’ünden küçük
olmalı ve maksimum 3 mm olmalıdır.
• Herhangi bir 12T kaynak uzunluğundaki (maksimum
150 mm) bu tür izin verilen tüm kusurların çaplarının
toplamı, ayrı cüruf kalıntıları arasındaki mesafenin
4T'den az olduğu durumlarda 0,5T'yi (maksimum 6
mm) aşmamalıdır.
• Bireysel uzamış cüruf kalıntısının uzunluğu ise T’den
fazla olmamalı ve maksimum 12 mm olmalıdır. Ayrıca
genişliği ise 1,5 mm’yi geçmemelidir.
• Herhangi bir 12T kaynak uzunluğunda (maksimum
150 mm) izin verilen bireysel uzamış cüruf kalıntılarının toplam uzunluğu, ayrı cüruf kalıntıları arasındaki
mesafenin 4T'den az olduğu durumlarda 12,0 mm'yi
aşmamalıdır.
• Maksimum derinliği 0,4 mm olan ve minimum duvar
kalınlığını aşmayan herhangi bir uzunluktaki yanma
oluğu kabul edilir.
• Boyuna doğrultuda çakışan iç ve dış kaynaklardaki
yanma olukları kabul edilmez.
Bu kriterleri sağlayan borular testi geçmiş olarak kabul
edilirken, kabul limitlerini aşan belirtilere sahip olan bir
boru şüpheli olarak nitelendirilir. Şüpheli boru reddedilebileceği gibi, ürün standardının şartlarına göre aşağıdaki
işlemlerden biri veya birkaçı uygulandıktan sonra gerekli
kalite seviyesini ve boyutsal toleransları sağlıyorsa kullanılabilir.

• Bir gözeneğin çapı l,5 mm’yi geçmemelidir.

i. Şüpheli bölge giydirme işlemi (“Pipe Dressing”) ile kaldırılabilir. Kusurun tamamen ortadan kalkıp kalkmadığı penetrant veya manyetik parçacık muayenesi ile
doğrulandıktan sonra, bu bölge radyografik muayene
ile yeniden incelenmelidir. Ayrıca işlem sonundaki et
kalınlığı, belirtilen toleranslara uygunluğu doğrulamak için uygun bir teknikle ölçülmelidir.

• Rastgele dağılmış bulunan bir cüruf kalıntısının geniş-

ii. Şüpheli bölge, onaylanmış bir prosedürüne göre yapı-

API 1104 standardına göre,
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lacak kaynakla onarılabilir. Onarılan bölge daha sonra
ISO 10893'ün gerekliliklerine ve ürün standardına uygun olarak radyografik incelemeye tabi tutulmalıdır.
iii. Şüpheli bölge kesilebilir. Borunun kalan uzunluğu, belirtilen toleranslara uygunluğu doğrulamak için ölçülmelidir.

5. SONUÇ
Önemli bir finansal ve stratejik yatırım olan boru hatlarında, hem boru imalatı hem de boru hattının kurulumu
ve kullanımı sırasında oluşabilecek ve yapısal bütünlüğe
zarar verecek süreksizliklerin tespiti için tahribatsız muayene uygulamaları kritik önemdedir. Hassas hata belirlenmesi, pratiklik, hız ve maliyet açısından en uygun
tahribatsız muayene tekniğinin uygulanması gereklidir.
Gerçek zamanlı ve düşük doz ile görüntü elde etme, görüntü işleme ve iyileştirme, kısmen veya tamamen otomatik değerlendirme olanağı, görüntüyü saklama ve geri
alma özellikleri gibi avantajları nedeniyle dijital radyografi teknikleri hızla film radyografi tekniklerinin yerini almaktadır.
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TAHRİBATSIZ MUAYENE

ODTÜ - KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE
TAHRİBATSIZ MUAYENE ARAŞTIRMA/
UYGULAMA MERKEZİ
C. Hakan Gür1

1. GİRİŞ

2. TARİHÇE

Kuruluş projesinin başlatıldığı 1988 yılından beri süreklilik arzeden, önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip
ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezinde, Personel Belgelendirme (EN
ISO 17024) ve Deney Laboratuvarı (EN ISO 17025) TÜRKAK akreditasyonları kapsamında kaynak teknolojisi ve
tahribatsız muayene alanlarında eğitim, belgelendirme
ve test faaliyetleri gerçekleştirilmekte, endüstriyel sorunlarının çözülmesi için danışmanlık ve hasar analizi hizmeti verilmekte, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öncü
araştırmalar yapılmaktadır. Yönetmeliği 1991 yılında Resmi Gazetede yayınlanan bu Merkez, ülkemizde üniversiteler bünyesinde kurulan ilk merkezlerden biridir.

ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezi (ODTÜ-KTTMM), Türk ve Alman
hükümetlerinin desteklediği uluslararası bir proje (19881996) çerçevesinde kurulmuştur. Merkezin kuruluşunda
ve personelinin yetiştirilmesinde Alman Federal Malzeme
Araştırma ve Test Enstitüsü (BAM-Berlin), Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti (DGZfP) ve Alman Kaynak Enstitüsü (SLV-Münih) ile işbirliği yapılmıştır. Merkezin çekirdek
kadrosunun yetiştirilmesi için 1989-1993 yılları arasında
ağırlıklı olarak ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümünden öğretim üyesi ve araştırma görevlileri 2-3’er
yıllık sürelerle Almanya’ya gönderilerek kaynak mühendisliği veya 3. seviye tahribatsız muayene eğitimlerini ve

1

Prof.Dr., Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezi Başkanı - chgur@metu.edu.tr
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belgelerini almışlar; doktora tezleri kapsamında deneysel
araştırma çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Bu proje çerçevesinde, Almanya’dan kısa veya uzun süre (1-2 yıl) ile
ODTÜ’ye gelen uzmanlar tarafından başlatılan eğitimler,
proje tamamlandıktan sonra bu Merkezin personeli tarafından sanayiden uzmanların da katkısı ile verilmeye
başlamıştır.
Yönetmeliği 1991 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan
ODTÜ-KTTMM, ODTÜ Rektörlüğüne bağlı olarak aşağıda
belirtilen faaliyetleri yürütmektedir:
1. Eğitim,
2. Personel belgelendirme,
3. Teknik danışmanlık ve testler,
4. Temel ve uygulamalı araştırmalar.
Kuruluşundan bu yana kesintisiz faaliyet gösteren ve alanında öncülük yaparak bir ekol haline gelen bu Merkez,
uluslararası kaynak mühendislerini ve tahribatsız muayene uzmanlarını yetiştirerek sanayimize önemli katkılar
yapmaktadır. Merkezimiz, Uluslararası Kaynak Enstitüsünün (IIW) üyesidir. Eğitim verilmiş olan uluslararası kaynak mühendisi (IWE) sayısı 1.990’ı, tahribatsız muayene
uzmanı sayısı 3.340’ı aşmıştır. Aralık 2018’de internet üzerinden tahribatsız muayene eğitimleri, iNDTOKULU markası ile başlatılmıştır.

3. EĞİTİM VE BELGELENDİRME FAALİYETLERİ
3.1 Kaynak Teknolojisi
ODTÜ-KTTMM, 1992 yılından beri GSI-SLV-Münih tarafından kaynak alanında yetkilendirilmiş eğitim merkezi
olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca, ODTÜ - Kaynak
ve Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi vasıtası ile TÜRKAK akreditasyonu kapsamında çelik
ve alüminyum kaynakçı belgelendirmesi yapmaktadır.
Merkez tarafından, talebe bağlı olarak EN ISO 9606-1 ve
9606-2’ye göre GSI-SLV-Münih veya TÜRKAK akreditasyonu kapsamında kaynakçı sınavları ve belgelendirme
yapılmaktadır. Verilen kaynakçı belgelerinin sayısı 5.000’i
aşmıştır.
1992-2011 arasında Alman uzmanların yönetiminde yapılan sınavlarda başarılı olanlara Alman Kaynak Cemiyeti
(DVS) diploması ile birlikte IIW Uluslararası Kaynak Mühendisi diploması verilmiştir. Ocak 2011'de IIW tarafından
yetkilendirilen ulusal yapı (ANB-TR) devreye girmiştir. IIW

kriterlerine göre yapılan denetimi takiben 30 Nisan 2011
tarihindeki TKTA (Türkiye Kaynak Teknolojileri Akademisi)
ANB-TR Yönetim Kurulu toplantısında, Merkezimiz “Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumu (ATB)” olarak onaylanmıştır.
Bu tarihten itibaren, katılımcılara ODTÜ’de eğitim aldıklarını belirten bir sertifikanın yanında, sınavlarda başarılı
olanlara uluslararası geçerli olan IIW Uluslararası Kaynak
Mühendisliği diploması ANB-TR aracılığıyla verilmektedir.
Eğitimler sırasında, önceden olduğu gibi, Alman uzmanlar seminerler vermektedir. ODTÜ’deki kaynak mühendisliği eğitiminin içeriği ve kalitesinin GSI SLV-Münih tarafından Almanya’da düzenlenen eğitimlerle aynı seviyede
olduğunu belirtmek üzere, katılımcılara GSI SLV-Münih
tarafından eşdeğerlik belgesi verilmektedir. 2020 sonu
itibarı ile ODTÜ’de uluslararası kaynak mühendisi eğitimlerine katılmış olanların sayısı 1.994’tür.
3.2 Tahribatsız Muayene
ODTÜ-KTTMM’de tahribatsız muayene eğitimlerine katılanların sayısı, 2020 sonu itibarı ile 3.343’tür. 1988-1993
arasında Alman Tahribatsız Muayene Cemiyetinin (DGZfP)
kurallarına göre, 1993-2002 arasında EN 473’e göre Almanya ile eşdeğer kurslar gerçekleştirilmiş ve sınavlarda
başarılı olanlara DGZfP belgeleri verilmiştir. 2000 yılına
kadar TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ile bir protokol çerçevesinde işbirliği yapılmış; takiben ODTÜ kendi
sistemi kapsamında faaliyetlerini sürdürmüştür. 2012 yılında EN ISO 9712 standardına adapte olunmuştur.
Eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinin birbirinden ayrılması hususundaki uluslararası gelişmelere paralel olarak ODTÜ-Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi 2002’de kurulmuştur. 2004 yılında ISO/IEC
17024’e göre çok sektörlü alanda ultrasonik, radyografi,
manyetik parçacık ve sıvı penetrant metotlarında seviye
1 ve seviye 2 belgelendirme için TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. 2010 yılı sonunda personel belgelendirme
sistemine çelik ve aluminyum kaynakçılarının belgelendirmesi de eklenmiş ve Merkezin ismi ODTÜ - Kaynak ve
Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi
olarak değiştirilmiştir. Mayıs 2011’de TÜRKAK tarafından
genişletilmiş kapsam onaylanmıştır. 2014’te Görsel Muayene (VT) seviye 1/2 akreditasyon kapsamına eklenmiştir
(Akreditasyon No: AB-0002-P, Rev.09)
Ülkemizde ASNT uygulamalarının daha bilinçli gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ODTÜ
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öncülüğünde ülkemizdeki ASNT üyelerinin katılımıyla
2007’de başlatılan çalışmalar sonucunda, ASNT-Türkiye
Birimi (ASNT-TURK; http://www.asnt-turk.org), 2008 sonunda ASNT tarafından resmen onaylanmış ve faaliyete
geçmiştir.
Aralık 2018’den itibaren iNDTOKULU markası ile (ODTÜAnkalite ortak markası) internet üzerinden tahribatsız
muayene eğitimleri (ASNT SNT-TC 1A ve EN ISO 9712) hizmetleri başlatılmıştır. iNDTOKULU, tahribatsız muayene
personel eğitim hizmetlerini internet ortamında sunan
veren Türkiye’deki ilk platformdur. Teorik eğitimler internet ortamında, uygulamalı eğitimler ise ODTÜ Kaynak
Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezinin laboratuvarlarında verilmektedir (https://indtokulu.com).

4. AR-GE, TEST VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
Danışmanlık hizmetleri, yapısal bütünlük ve servise uygunluk değerlemeleri ve hasar analizlerinin yanı sıra
Tahribatsız Muayene Laboratuvarında ultrasonik ve phased-array, film radyografisi ve dijital radyografi, manyetik
parçacık ve penetrant muayene; Mekanik Test Laboratuvarında çekme testleri, sertlik testleri, çentik darbe testleri, eğme testleri, çentikli kırma, makroskopik inceleme ve
CTOD kırılma tokluğu testleri ISO/IEC 17025’e göre TÜRKAK akreditasyonu altında (Akreditasyon No. AB-0943-T)
uygulanmaktadır.

lı olarak 2012 yılında Ar-Ge grubu kurulmuştur. ODTÜKTTMM, özellikle kırılma tokluğu (CTOD) testlerinde
Türkiye’deki tek akredite laboratuvar ve dolayısıyla TANAP projesine hizmet veren tek milli laboratuvar olmuştur ve TANAP projesinin mekanik test gereksinimlerinin
%93’ünü karşılamıştır. Proje kapsamında kaynak işlemlerinde karşılaşılan sorunların kök sebep analizleri yine ArGe grubu tarafından yürütülmüştür.
Son yıllarda ODTÜ KTTMM’nin Ar-Ge çalışmaları aşağıdaki alanları da içine alacak şekilde genişletilmiştir:
• Kaynaklı ve ısıl işlemli konstrüksiyonlarda iç gerilmeler, deformasyon, mikroyapı değişimleri, sertlik dağılımının sonlu eleman yazılımları ile analizi (FEA);
• Havacılık ve savunma sanayiinde kullanılan kritik malzemelerin yorulma ve sürünme davranışlarının tayini;
• Yüksek sıcaklık dayanımlı CrMo çeliklerin paslanmaz
çeliklerle birleştirmelerinde sürünme dayanımını arttırmayı hedefleyen işlevsel kademeli malzemelerden
mamul birleştirme arayüzlerinin eklemeli imalat marifeti ile üretilmesi;
• Havacılık sınıfı paslanmaz çelikler ve titanyum alaşımlarının dövme kalitesinde tel-ark eklemeli imalat
(WAAM) ile üretilmesi;

Endüstriyel projeler üç ana grupta toplanmaktadır:

• Eklemeli imalat teknikleri ile üretilen mamullerde (Ti6Al4V, Inconel 718, Maraging Steels) tahribatsız yöntemlerle malzeme karakterizasyonu.

• Kaynak yöntem ve malzeme karakterizasyon ve vasıflandırma kapsamındaki test ve analiz hizmetleri,

5. AKADEMİK ÇALIŞMALAR

• Kaynak metali vasıflandırma ve doğrulama kapsamındaki test ve analiz çalışmaları,
• Yöntem tasarım, geliştirme ve hasar analizi kapsamındaki projeler.
Kaynak ve malzeme teknolojilerindeki gelişmelere bağ-
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Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisansüstü programları çerçevesinde, kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene alanları ile ilgili tamamlanan lisansüstü tez sayısı
50’yi aşmıştır. ODTÜ-KTTMM tarafından ODTÜ Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencilerine her dönem ders ve laboratuvar hizmeti verilmektedir.
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TAHRİBATSIZ MUAYENE

HALATLI TAŞIMA SİSTEMLERİNDE
YORULMA KONTROLLERİ VE ÖNEMİ
Ersan Gönül1, Burak Bayraktaroğlu2

1. GİRİŞ
Çelik konstrüksiyonlar, günümüzde birçok alanda kullanılmakta ve günlük yaşam içerisinde sektörel olarak insanların yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Bu yapıların bazıları, endüstriyel çalışmalarda önemli bir yere sahip olup,
bazıları insanların barınmalarını sağlamakta, bazıları da
insanların ulaşımlarına destek vermektedir. Özellikle ‘’Halatlı Taşıma Sistemleri’’ gibi ulaşımı sağlayan yapılar, çelik
konstrüksiyon yapıları aktif olarak kullanmaktadır. Yapısal
olarak üretiminin dikkatle yapılması gereken bu yapıların,
kullanım sırasında da kontrollerinin yapılması ve değerlendirilmeye sokulması gerekmektedir.
Halatlı taşıma sistemleri, ulaşım için her coğrafi konumda
kullanılabilmektedir. Bu yapılar bazı engebeli bölgelerde
kuru ve sakin bir çevre koşuluna maruz kalmakla birlikte bazı bölgelerde sert ve yıpratıcı koşullar içerisinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Özellikle coğrafi yapıdan
1
2

dolayı yıpratıcı çevre koşullarına maruz kalan konstrüksiyonlarda, zamanla yorulma, korozyon, plastik deformasyon gibi olumsuz koşulların oluştuğu bilinmektedir.

Şekil 1. Kar Yağışıyla Karşı Karşıya Kalan Teleski Direkleri

Dr., Makina Mühendisi (Ph.D.,M.Sc.), Kaynak Mühendisi, UT,RT,MT,PT,VT Seviye III, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi - ersan.gonul@mmo.org.tr
Makina Mühendisi (M.Sc.), Kaynak Mühendisi, UT,RT,MT,PT,VT Seviye II, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi - burak.bayraktaroglu@mmo.org.tr

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



HAZİRAN 2021



www.mmo.org.tr

37
Halatlı taşıyıcı sistem konstrüksiyonlarının uzun yıllar
boyunca tekrarlı yüklemelerle kullanıldığı düşünülürse,
bu yapılar için en büyük risklerden birisinin de malzeme
yorulması olduğu görülmektedir. Genel olarak yorulma,
"malzemenin tekrarlı yüklerle karşı karşıya kalması, belli bir tekrar sayısından sonra yüzeyde çatlak oluşması,
bunu takip eden kopma olayı ile malzemenin dayanımını
kaybetmesi olayı"dır. Dolayısıyla, meydana gelebilecek
hasar, statik zorlanmada konstrüksiyonun taşıyabileceği
tasarım gerilme değerlerlerinden çok daha düşük seviyelerde gerçekleşebilmektedir.
Bununla birlikte çevre koşullarından dolayı etki eden
kar yağışı gibi durumlar, konstrüksiyonda korozyon gibi
durumlara neden olabilir. Bu yapılarda korozyon, malzemenin yapısını zayıflatan kanser özelliğini taşımaktadır.
Korozyonun ilerlemesi, yapılardaki malzeme kalınlığında incelmelere neden olacaktır. Bu durum, genel bir incelmeye neden olduğu gibi, lokal incelmelere de neden
olabilmektedir. Bu tip yapısal zayıflıklar, hem tekrarlı yüklemelere karşı konstrüksiyonun dayanımını düşürmekte,
hem de ani kazaların yaşanmasına neden olabilmektedir.
İşletme sırasında meydana gelebilecek bu sorunlara bir
de bilinçsizce yapılan bakım ve onarımlar eklenince,
konstrüksiyonların dayanımlarıı daha da büyük riskler
altındadır. Konstrüksiyon üzerindeki etkiler, konstrüksiyonun ani kırılmasına neden olabileceği gibi, plastik deformasyon şeklinde de kendini gösterebilir.
Tüm bu nedenlerden dolayı, işletmede olan halatlı taşıma

Şekil 2. Halatlı Taşıma Sistemindeki Direk Kazası

sistemlerinin periyodik olarak kontrollerinin yapılması ve
belirli bir kullanımdan sonra yeniden değerlendirmeye
girmesi gerekmektedir. Aksi durumda, meydana gelebilecek kazalarda maddi ve manevi kayıpların yaşanması
kaçınılmazdır.

2. YORULME VE TAHRİBATSIZ MUAYENE
Tahribatsız muayene, kalite sistemlerinde belirtilen ve
birçok işletmede kullanılan önemli bir kontrol yöntemidir. Gerek imalat kontrollerinde, gerekse işletme süreci
kontrollerinde önemli bir yere sahiptir ve gün geçtikçe
önemi artmaktadır.
Önemi artan bu muayene yönteminin işletme süreci
kontrollerindeki en önemli basamaklarından birisi, kontrollerin zamanında ve eğitimli-deneyimli çalışanlar tarafından yapılmasıdır. Belirli periyotlarda ve zamanında
yapılan kontroller, hataların erken fark edilerek önüne geçilmesini sağlayacak ve işletmeler konuyla ilgili düzeltici
faaliyetler için hızlı reaksiyon gösterebilecektir. Konusunda yetersiz bir çalışan ise, doğru bulguları belirleyemeyecek ve ürünle ilgili yanlış yönlendirmelere, muayenelerin
uygulanmaması gereken koşullarda yapılmasına neden
olacaktır. Bu yanlışlar ise firmalar için zaman kaybı oluşturmasının yanı sıra, kazaların yaşanmasına ve dolayısı ile
maddi ve manevi kayıplara neden olacaktır.
Yapılan çalışmalarda, klasik kontrol yöntemlerin, iş güvenliği için yapılan muayenelerde yetersiz kaldığı görülmüştür. Bunun en büyük nedenlerinden biri, malzemenin
tekrarlı yüklemelere maruz kalması durumunun sadece
yük testi ve görsel muayene gibi metotlar ile incelenmesidir. Bu incelemeler, oluşabilecek ”öncü belirtilerin”
görülememesine neden olacaktır. Bu öncü belirtilerin

Şekil 3. Tahribatsız Muayene Uygulaması
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en tehlikeli olanı ise ”gözle görülemeyecek çatlaklardır”.
Çatlaklar, yaşayan bir hata olup, kırılma ile sonuçlanabilecek olaylara neden olmaktadır. Dolayısı ile, klasik kontrol
yöntemlerinin tahribatsız muayene yöntemleri ile birleştirilmesi gerekmektedir. İşletme sürecinde olan halatlı
taşıma sistemlerinin konstrüksiyonlarının kontrollerinde
aşağıdaki muayene yöntemleri uygulanabilmektedir.
•

Görsel Muayene (VT)

•

Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)

•

Penetrant Muayenesi (PT)

•

Ultrasonik Muayene (UT)

yöntemdir. Oldukça geniş bir kullanıma sahiptir. Bu yöntemde yüzey hatalarının belirlenebilmesi, hatanın boyutuna ve yüzeye yakınlığına bağlı olup sadece ferromanyetik yani mıknatıslanabilen malzemelere uygulanır.
İçerisinde hata bulunan bir malzeme mıknatıslandırılırsa,
kutuplar arasında manyetik alan çizgileri oluşmaktadır.
Manyetik alan çizgileri malzeme içinde düzenli bir formda ilerlerken, karşılarına çıkan hata nedeniyle kaçak akı
oluştururlar. Bu durumda yüzeye ferromanyetik tozlar
serpilirse, bu tozlar kaçak akının bulunduğu bölgelerde
toplanırlar. Böylece, mevcut süreksizliklerin yerleri belirlenmiş olur.

2.1 Görsel Muayene

2.3 Penetrant Muayene

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizliklerin, yapısal bozuklukların, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin, optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın gözle muayene edilmesi görsel muayenenin
kapsamını oluşturmaktadır. Görsel muayene tahribatsız
muayene yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır ve
en önemlisidir. Görsel muayenede kullanılan en önemli
ekipman insan gözüdür.

Penetrant muayene, yüzey hatalarının tespit edilmesinde
kullanılan oldukça yaygın bir yöntemdir. Penetrant adı
verilen sıvı ile kontrol edilecek yüzey ıslatılır ve penetrant
sıvısının yüzeye açık süreksizliklerin içine nüfuz edebilmesi için bir süre beklenir. Bekleme süresine penetrasyon
süresi adı verilir ve malzemeye bağlı olarak 5-60 dakika
arasında değişmektedir. Penetrasyon süresinin tamamlanmasından sonra, yüzeydeki fazla penetrant temizlenir.
Bu aşamada süreksizliklerin içindeki penetrant sıvı malzeme içinde durmaktadır. Geliştirici adı verilen bir kimyasal, penetranttan arındırılmış yüzeye sıkılır ve süreksizlik
içindeki penetrant sıvısının tekrar yüzeye çıkması sağlanır. Beyaz zemin üzerinde kırmızı lekeler şeklinde görülen
belirtiler elde edilir.

Görsel muayene çok basit bir yöntem olarak görünse de,
kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene yönteminin uygulanmasından önce,
yapılması gereken bir çalışmadır. Metalik veya metalik
olmayan bütün malzemelere uygulanabilir. Görsel muayene için çoğu durumda yüzey temizliğine gerek kalmaz.
Bununla birlikte görsel muayene için çalışan deneyimi ile
birlikte, kontrol şartların uygun ve standartlara göre sağlanmış olması gerekmektedir.
Görsel muayene tüm malzeme tiplerine uygulanabilir ve
çatlak, plastik deformasyon gibi tüm yüzeye açık kusurlar
tespit edilebilir. İnsan gözünün sınırlarından dolayı, mikro
çatlaklar gibi tespit edilmesi pek mümkün olmayan belirtiler için, görsel muayene diğer tahribatsız muayene yöntem veya yöntemleriyle desteklenmelidir.
2.2 Manyetik Parçacık Muayenesi
Manyetik parçacık muayenesi, kuvvetli bir şekilde mıknatıslardan etkilenen özellikteki, ferromanyetik malzeme
olarak isimlendirilen malzemelerden oluşan test yüzeyinde veya hemen altındaki çatlakların tespitinde kullanılır.
Oldukça basit, hızlı ve düşük maliyetle uygulanabilir bir
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Penetrant muayene yöntemi, manyetik parçacık muayene yöntemine göre oldukça yavaştır. Manyetik parçacık
muayene yönteminden avantajı ise tüm malzemelere uygulanabilmesidir. Belirlenmek istenilen hataların, uygulanan yüzeye açık olması gerekir; bu nedenle yüzey altında
kalan veya herhangi bir nedenle yüzeyle bağlantısı kesilmiş bulunan hatalar bu metotla tespit edilemez. Süreksizlikler çatlak türü ise, çizgisel belirtiler, gözenek türü ise
yuvarlak belirtiler elde edilir.
2.4 Ultrasonik Muayene
Bu tahribatsız muayene yöntemi, incelenecek malzemedeki süreksizlikleri belirleyebilmek için, muayene probu
tarafından üretilen, yüksek frekanstaki (0.1-20 MHz) ses
üstü dalgalarının, test malzemesi içerisinde yayılması ve
bir süreksizliğe çarptıktan sonra tekrar proba yansıması
ve böylece prob tarafından algılanması temeline dayan-
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maktadır. Prob tarafından algılanan dalgalar elektrik sinyallerine dönüştürülür ve katod ışınları tüpü ekranında,
malzeme içyapısının habercisi olan yankılar (ekolar) şeklinde görülür. Ekran üzerinde gözlenen ekoların konumları ve genlikleri, süreksizliğin bulunduğu yer ve boyutları
hakkında bilgi verir.

kapsamaktadır. Bu muayenelerde tahribatsız muayene
yöntemleri kullanılmaktadır. Kontrollere konu olan direk
için ekipmanlar aşağıdaki gibidir.

3. HALATLI TAŞIMA SİSTEMLERİNDE YORULMA
KONTROLLERİ
Halatlı taşıma sistemlerinde, yükü taşıyan ve dinamik
yüklemelere maruz kalan konstrüksiyonlardan en önemlisi direklerdir. Dolayısı ile yorulma kontrolleri, genel olarak halatlı taşıma sistemlerindeki direklerin muayenesini

1)

Direk şaftı

2)

Direk taşıma çatalı

3)

Direk bağlantı flanşları

4)

Üst merdiven

5)

Direk merdiveni

6)

Ankraj sistemi ve cıvataları

7)

Çalışma platformu

8)

Çelik halat destekleyicileri

9)

Acil durdurma butonu

Şekil 4. Örnek Direk/Şaftın Görünüşü ve Ekipmanları

10) Hoparlör
11) Rüzgar yön sensörü
12) Rüzgar hız sensörü
Yorulma testi yapılacak direk bölümleri ise aşağıda belirtilmiştir.
1. Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin şaftları
2. Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin taşıma çatalları
Şekil 5. Örnek Direkler

3. Destek direklerindeki şaftlar
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4. Destek direklerindeki taşıma çatalları
3.1 Halatlı Taşıma Sistemlerinde Kontrol Süreleri
İşletme aşamasında bulunan bir halatlı taşıma sisteminin
kullanım süresi izlenmesi yapılmalı, bakım ve kontrolleri
bu süreler temel alınarak yapılmalıdır. Dolayısı ile, çalışan
sistemin hem süre hem de çalışma saati olarak işletmeci
firma tarafından izlenmesinin yapılması gerekmektedir.
Halatlı taşıma sistemlerinde yorulma testleri genel olarak
iki şekilde gerçekleştirilmektedir.
1) Rutin yorulma testleri
2) Özel yorulma testleri
3.1.1 Rutin Yorulma Testleri
Rutin yorulma testleri, her beş yılda bir veya 7.500 çalışma saatinde (hangisi erken gelirse) yapılması önerilen
testlerdir. Bu testlerde genel olarak şaft ve çatallarda, kullanım süresi içerisinde yorulma çatlağının olup olmadığı
kontrol edilmektedir. Kontrol yöntemleri ile ilgili bilgi aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.

3.1.2 Özel Yorulma Testleri
Özel yorulma testleri, genel olarak uzun yıllar kullanılmış olan bir halatlı taşıma sisteminin direklerinin, detaylı
yorulma kontrolünün yapılması işini kapsamaktadır. Bu
testler de, rutin yorulma testlerinde olduğu gibi işletme
süreleri ve çalışma saatleri dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.
Özel yorulma testleri ise aşağıdaki sıralamada gerçekleşecektir;
1) İlk özel yorulma testi; 15 senede bir veya 22.500 çalışma saatinde (hangisi erken gelirse) gerçekleştirilecektir.
2) İkinci özel yorulma testi: İlk özel yorulma testinden
10 sene sonra veya 15.000 çalışma saatinden sonra
(hangisi erken gelirse) gerçekleştirilecektir.
3) Üçüncü özel yorulma testi: Birinci ve ikinci yorulma
testinden sonra her beş senede bir veya 7.500 çalışma saatinde (hangisi erken gelirse) gerçekleştirilecektir.

Tablo 1. Rutin Kontroller
NO

KONTROLÜ YAPILACAK EKİPMAN

KONTROL METODU

KONTROL KAPSAMI

1

Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin şaftları

Manyetik Parçacık Testi (MT)

Ulaşılabilen Kaynakların %100

2

Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin taşıma çatalları

Manyetik Parçacık Testi (MT)

Ulaşılabilen Kaynakların %100

Tablo 2. Özel Kontroller
NO

1

2

3
4

KONTROLÜ YAPILACAK EKİPMAN

Destek direklerindeki şaftlar

Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin şaftları

Destek direklerindeki taşıma çatalları
Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin taşıma
çatalları
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KONTROL METODU

KONTROL KAPSAMI

Manyetik Parçacık Testi (MT)

Ulaşılabilen Kaynakların %100

Ultrasonik Muayene

Korozyon Kontrolü için Kalınlık Ölçümü

(Duvar Dayanımı) (UT)

(Seçilen Noktalardan)

Manyetik Parçacık Testi (MT)

Ulaşılabilen Kaynakların %100

Ultrasonik Muayene

Korozyon Kontrolü için Kalınlık Ölçümü

(Duvar Dayanımı) (UT)

(Seçilen Noktalardan)

Manyetik Parçacık Testi (MT)

Ulaşılabilen Kaynakların %100

Manyetik Parçacık Testi (MT)

Ulaşılabilen Kaynakların %100
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Görüldüğü gibi, konstrüksiyonun işletme aşamasındaki
kullanım süresi arttıkça, özel yorulma test süreleri kısalmakta ve daha kısa periyotlarda kontrol yapılmaktadır.
Bunun nedeni, kullanılan bir konstrüksiyonda yorulma
etkilerinin görülme olasılığının dolayısı ile riskin artması
durumudur.
Tablo 2'i incelenecek olursa, özel yorulma kontrolleri ile,
özellikle şaftların ve çatalların manyetik parçacık muayenesinin yanı sıra, taşıyıcı konstrüksiyonda çevresel etmenlerden kaynaklanan korozyon durumlarının da incelenmesini öngörmektedir.
3.2 Değerlendirme Ölçütleri
Değerlendirme ölçütlerinde Avrupa Standartlarının temel alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda, özellikle
manyetik parçacık testi önerilmekte olup, bu kapsamda
üreticinin belirlediği değerlendirme kriterleri göz önüne
alınmalıdır. Ayrıca yapılan muayeneler sonucunda tespit
edilen çatlakların tamamının reddedilmesi uygun olacaktır. Bunun nedeni, çatlakların ilerlemeye devam edebilecek bir karakteristiğe sahip olmasıdır.
Ultrasonik Muayene ile gerçekleştirilen kalınlık ölçümleri
sonucunda elde edilen kalınlıklar, imalatçının belirlediği
limitlerde olmalıdır. Bu limitlerin dışında olan kalınlıkların
reddedilmesi uygun olacaktır.
Ayrıca genel olarak yapılan görsel muayenede tespit edi-

len plastik deformasyonlar belirlenmeli ve bu durumların
ortadan kalması için gerekli çalışmaların yapılması önerilmelidir.
Tüm muayenelerden sonra değerlendirilmesi gereken
başka bir durum ise konstrüksiyonun genel olarak yorulma durumudur. Konstrüksiyonun kullanım süresi temel
alınarak, elde edilen çatlaklar ile korozyonun ilerleme
durumları değerlendirilmelidir. Aksi durumda, lokal olarak yapılacak iyileştirmelerde, yorulma etkilerine açık bir
konstrüksiyonda, çatlak oluşturma riskinin fazlalığı nedeniyle nasıl iyileştirme yapılırsa yapılsın yorulma nedeniyle
çatlaklar ve plastik deformasyonlar artmaya devam edecek, riskli durumun daha da artacaktır.

4. SONUÇ
Dinamik yüklemeler altında kullanılan konstrüksiyonlar
için en büyük tehlikelerden birisi yorulmadır. Yorulma,
yıllar içerisinde oluşacak kırılmalara, sonucunda maddi
ve manevi kayıplara neden olabilmektedir. Korozyon
gibi çevresel etkilerin rolü de hesaba katıldığında, kritiklik durumu artmaktadır. Halatlı taşıma sistemlerinde,
kullanım amacından ve konumundan dolayı dinamik
yüklemelerin ve çevresel etkilerin konstrüksiyonun yorulmasında rolü çok büyüktür. Her sene gerçekleştirilen
periyodik kontrollerin, konstrüksiyonların yorulma durumlarını ve korozyon oluşumlarını belirlemede yetersiz
kalabileceği aşikardır. Bu nedenden dolayı, halatlı taşıma
sistemlerinin en kritik konstrüksiyonu olan direklerin, belirli
süre ve kullanım saatlerinde yorulma ve korozyon kontrollerine
tabi tutulması uygun olacaktır.
Bu kontroller, yorulmaların gelişmeden tespit edilmesine ve
gerekli önlemlerin alınmasına
olanak sağlayacaktır.

Şekil 6. Yorulma Çatlağı Örneği
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TAHRİBATSIZ MUAYENE

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ
ODASI KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE
MERKEZİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME
HİZMETLERİMİZ
Ersan Gönül1

1. GİRİŞ
Odamız, kuruluş amaçları arasında yer alan; ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiş-

tirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip
ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda
eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir.

Şekil 1. Kaynaklı İmalat Eğitim Atölyemiz
1

Dr., Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi Müdürü, Makina Mühendisi (M.Sc., Ph.D.) ve Kaynak Mühendisi, Tahribatsız Muayene Uzmanı (VT,PT,MT,UT,RT Seviye III)
ersan.gonul@mmo.org.tr, kemm@mmo.org.tr
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Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi ve rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak ve malzeme
teknolojileri alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla
kaynakçı eğitimi ve sınavlarının yapılabilmesi için ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’’ kurulmuştur.
Kaynak ve Malzeme teknolojisi Makina Mühendisliği
meslek disiplini çerçevesinde Odamızın önemli çalışmalar yürüttüğü ve deneyim sahibi olduğu alanlardan biri
olup Odamız, bu alanda eğitimlerinin düzenlenmesi ve
iş güvenliği açısından muayenelerin uluslararası düzeyde yapılması için özel bir çalışma yapmıştır. Uluslararası
standartlar gözetilerek hem teorik hem de pratik açıdan
hazırlanan eğitimlerimiz, sanayinin ihtiyaçlarına ve teknolojiye ışık tutacak şekilde devam etmektedir.

2. EĞİTİMLERİMİZ
Kaynaklı imalat yapan işletmelerde hem çalışan beyaz yakanın teorik ve teknik bilgisini arttırmak, hem de kaynakçı
olarak çalışanların/çalıştırılacakların, kullandıkları kaynak
metotlarına uygun olarak teorik-uygulamalı eğitim verilmesi Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizin amaçlarındandır. Eğitimlerle ilgili tüm program, EN/ISO ve ASME
standartlarına göre MMO tarafından yürütülmektedir.
Eğitimler, Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizde bu-

lunan laboratuvarlarımızda ve atölyelerimizde gerçekleştirilmektedir. Kaynaklı İmalat ile ilgili eğitimlerimiz aşağıdaki gibidir.
• Uygulamalı Çelik, Alüminyum, Plastik Kaynakçı Eğitimi
• ISO 14731’e Göre Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimi
• Mühendislere Yönelik Uygulamalı Temel Kaynak Eğitimi
• Kaynak ve Malzeme Teknolojisi Eğitimleri
• ISO 15614-1’e Göre Kaynak Prosedür Onayı ve Kaynak
Prosedürünün Hazırlanması Eğitimi
• ISO 9606-1'e Göre Kaynakçı Belgelendirme Eğitimi
• Kaynaklı İmalatta ISO 5817 Kullanımı ve Uygulamaları
Eğitimi
Kaynaklı imalat konusunda eğitimlerimiz teorik bilgiler
verildikten sonra bu bilgiler doğrultusunda yapılan pratik
uygulamaları kapsamaktadır. Uygulamalar kişisel olarak
her katılımcının seviyesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Teorik anlatımlar uzun yıllar saha tecrübesi
olan ve akademik çalışmaları bulunan ‘’Kaynak Mühendislerimiz’’ tarafından verilmekte olup, pratik uygulamalar ise hem ‘’Kaynak Mühendislerimiz’’ hem de uzun
yıllar sahada kaynaklı imalatta görev almış eğiticilerimiz

Şekil 2. ISO 14731'e Göre Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimiz
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Eğitimlerimiz ile ilgili diğer önemli konu ise yapılan imalatların kontrolü ve denetlenmesi için personel yetiştirme
programlarıdır. Yine bu eğitimler teorik çalışma ve pratik
uygulamalar şeklinde ilerlemektedir. Eğitimler, ‘’Muayene
Personeli’’ yetiştirmek için uygun olan sınıflarımızda ve laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmektedir.
Eğitimlerimiz kaynak ve malzeme alanında tahribatlı ve
tahribatsız muayeneleri kapsamaktadır. Bu kapsamda
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizde aşağıdaki eğitimler verilmektedir.
Şekil 3. Uygulamalı Kaynakçı Eğitimi

• Gözle Muayene Seviye I+II Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine
Uygun Olarak)

tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitimler, Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizde gerçekleştirilebildiği gibi,
Kaynaklı İmalat Eğitimine uygun teorik ve pratik eğitim
salonlarının bulunması durumunda firmalarda da yapılabilmektedir.

• Penetrant Muayenesi Seviye I+II Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine Uygun Olarak)
• Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye I+II Eğitimi (ISO
9712 İçeriğine Uygun Olarak)

Şekil 4. Kaynaklı İmalatta Uygulama Eğitimi

Şekil 5. Tahribatsız Muayene Laboratuvarımız
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Şekil 6. Ultrasonik Muayene Uygulama Eğitimi
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• Ultrasonik Muayene Seviye I+II Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine Uygun Olarak)
• Tahribatsız Muayene (NDT) Bilgilendirme Eğitimi
• Tahribatsız Muayene (NDT) Yöntemleri ve Uygulamaları Eğitimi
• Kaynakların Gözle Muayenesi ve Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi Eğitimi
• ASNT’ye Göre Tahribatsız Muayene Eğitimleri

3. BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizin çalışma yaptığı

diğer bir konu ise ‘’Belgelendirme Hizmetleri’’ alanındadır. Özellikle uluslararası düzeyde, belirli bir kalite sistemi
çerçevesinde çalışan firmalar, eğitim almış ve bu eğitim
doğrultusunda yetkinliğini kanıtlamış personele ihtiyaç
duymaktadır.
Bunun için özellikle akreditasyon kurumu tarafından
denetlenmiş ve akredite olan belgelere yönelim vardır.
Örneğin ISO 3834 (kaynaklı imalat yapan işletmeler için
kalite şartları) gibi uluslararası uygulama standartlarına
göre kaynakçıların eğitimli ve sertifikalı olması gereklidir.
Bununla birlikte ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli işler
sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanan tebliğde yer alan
mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunludur.

Şekil 7. Tahribatsız Muayene Belgelendirme Sınavı

Şekil 8. Uygulamalı Kaynakçı Sınavı
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Şekil 9. 2019 yılı NDT Günleri Etkinliği

Bu kapsamda Odamız yapmış olduğu çalışmaların ardından kaynakçıların ve muayene personellerinin sınavlarını
ve belgelendirmelerini gerçekleştirmektedir. Sınavlar ve
belgelendirmeler uluslararası normlara uygun olup, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan katılımcılara uluslararası geçerlilikte ‘’Akredite’’ belge verilmektedir. Kaynak
Eğitim ve Muayene Merkezimiz ”Personel Belgelendirme
Kuruluşu”muz kapsamında aşağıdaki belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
• TS EN ISO 9606-1 Çelik Kaynakçı Sınavları ve Belgelendirmesi
• TS EN ISO 9606-2 Alüminyum Kaynakçı Sınavları ve
Belgelendirmesi
• TS EN 13067 Plastik Kaynakçısı Sınavları ve Belgelendirmesi
• ISO 9712’ye Göre Tahribatsız Muayene Personeli Sınavları ve Belgelendirmesi
• Kaynak Alanında MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Sınavlar ve Belgelendirmeler
o 11UY0033-3 Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)
o 11UY0034-3 Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı
(Seviye 3)
o 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı (Seviye 3)
o 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
o 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)
o 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4)
o 11UY0015-3 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 3)
o 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
(Seviye 3)
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4. SONUÇ
Mühendislik ana uzmanlık konuları içinde yer alan “Kaynak ve Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında gerek
mühendis, gerekse ara teknik elemanlara MMO tarafından verilen/yapılan eğitim, sınav, belgelendirme işleriyle,
yapılan/yapılacak test ve muayenelerin; merkezi olarak
yürütülmesi, MMO adına tüm ülkede yaygınlaştırılması,
bilimsel çalışmaların, çalıştay, sempozyum, kongrelerin
gerçekleştirilmesi ve Kaynak Mühendisi vasıflandırılması ve belgelendirmesi için; ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene
Merkezi-KEMM” kurulmuştur.
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin hizmet alanı; Kaynak ve Malzeme Teknolojisi uzmanlık alanında, eğitim,
sınav, belgelendirme ile test ve muayenelerini kapsamaktadır. Eğitim, sınav, belgelendirme, test ve muayeneler,
KEMM tarafından yapılan organizasyon ve görevlendirmelerle, ülke düzeyinde gerçekleştirilir.
Tüm bu hizmetlerin yanında Kaynak Eğitim ve Muayene
Merkezimiz, özellikle Kaynaklı İmalat ve Malzeme Teknolojisi içerisinde yer alan sektörlerde ortaya çıkan sorunlara işaret etmek, gelişen teknolojiler ile ilgili katılımcılara
bilgi vermek ve sektörel olarak ortak çalışma alanları yaratmak için, ücretsiz etkinlikler düzenlemektedir.
Özellikle Eğitim ve Belgelendirme, kurulan eğitim ve belgelendirme sistemi ile uluslararası normlara göre sürdürülmekte, yapılan denetlemeler ile üyelerimize ve katılımcılarımıza daha iyi hizmet verme yönünde ilerlemektedir.
KEMM, üyelerimizin ve katılımcılarımızın talepleri doğrultusunda yeni eğitim çalışmaları yapmakta ve üyelerimize,
katılımcılarımıza ve ülkemize katkı koymak için tecrübeli
kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

SEKTÖR HABERLERİ

LASİD'den Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi
Kurulduğu günden bu yana güvenli trafik ve doğru lastik bilincinin kamuoyunda
yaygınlaşması için çalışmalar yürüten, Türkiye lastik sektörünün önde gelen üretici
ve ithalatçı markalarını temsil eden Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi'ni
hayata geçirdi. LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kürkçü, trafik güvenliği konusunda ilk kez bu kadar kapsamlı ve geniş katılımlı akademik bakış açısının bir
araya geldiğini belirterek, “Projeyle yazılı ve kalıcı bir referans kaynak da yaratılmış
oldu. Projemiz, sorunları teşhisle birlikte akademisyenlerimizin çözüm yaklaşımlarını da içeriyor” dedi. LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt
da proje kapsamında Bilim Seçici Kurulu tarafından
seçilen 11 akademik eserin kitaplaştırıldığını, projenin
referans kaynak olarak ilgili tüm kurumlarla paylaşılacağını bildirdi.
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İnşaat, Madencilik ve Makine
Sektörleri Etkileşimi Raporu
Yayınlandı

Projenin akademik danışmanlığını yapan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ilgın Gökaşar ise şu

açıklamayı yaptı: “Trafik güvenliği toplumun
her kesimini etkileyen ve
önem verilmesi gereken
bir konu. İlgili kurumlar ve
toplum bu projeye sahip
çıktıkça, LASİD'in attığı bu
adım büyüdükçe güvenli
trafik bilinci ve kültürü de
gelişecek, trafik kazalarının
önüne geçilmesinde hızlı
sonuçlar almak mümkün
olacaktır. Trafik güvenliği, çok hızla değişen dinamik bir konudur. Toplumun alışkanlıklarından, nüfus artışından coğrafi ve yerel özelliklere, teknolojik gelişmelere
kadar çok fazla değişken var. Çözümler üretiliyor, yollar yapılıyor ancak sorunun
dinamik oluşu sebebiyle yetersiz kalıyor. Sorunun temelde çözümü için yol kusurlarının giderilmesi, mühendislik tedbirlerine öncelik verilmesi, teknolojik gelişmelerden faydalanılması, kanunların günün sorun ve şartlarına göre güncellenmesi,
suç ve ceza ekseninden çıkarılıp doğru bilinçlendirmenin sağlanması gerekiyor.
Bilimsel yaklaşımlarıyla bu kitap, bu meselede bir rehber olacaktır.”
Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi, kamuoyunda genellikle sürücü hatasıyla eşleştirilen trafik güvenliği kavramına bilimsel bir bakış açısı kazandırıyor, kapsamlı
yazılı bir kaynak oluşturması açısından da önem taşıyor.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB)'in
ve Türkiye Makina Federasyonu
(MAKFED)'in sektörel kuruluşlarla
işbirliği halinde yürütülecek tanıtım
faaliyetleri kapsamında üyelere ve
sektörün stratejik planlamalarına
ışık tutması amacıyla Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları
Birliği (İMDER) tarafından hazırlanan
“İnşaat, Madencilik ve Makine Sektörleri Etkileşimi Raporu” yayınlandı.
Rapora ulaşmak için linki tıklayabilirsiniz: https://
imder.org.tr/wp-content/
uploads/2021/06/%C4%B0MDER%C4%B0n%C5%9Faat-Madencilikve-Makine-Sekt%C3%B6rleriEtkile%C5%9Fimi-Raporu_2021.pdf

Güvenli Trafik Kitabına ulaşmak için tıklayınız: https://www.lasid.com.tr/wpcontent/uploads/2020/12/Lasid-Coffee-Table-Book.pdf

TOS+H EXPO’nun Yeni Tarihleri: 14-17 Mayıs 2022

TOS+H EXPO’nun koronavirüs Covid-19 nedeniyle ertelenmesinin ardından Messe Düsseldorf ve yerel ortağı Tezulaş
Fuar yeni fuar tarihini belirledi. Türk İş Güvenliği ve Sağlığı
alanında öncü ihtisas fuarının dördüncüsü TOS+H EXPO,
14-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Messe Düsseldorf GmbH CEO’su Werner M. Dornscheidt “Bu kararı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ve ilgili tüm ortaklarımızla ayrıntılı görüşmeler
neticesinde aldık” dedi. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Kongresi de aynı tarihlere ertelenecek.
TOS+H EXPO fuar ve kongresiyle, iş sağlığı ve iş
güvenliği alanında Türk pazarına 360 derecelik bir toplu
bakış imkanı sunulmasının yanı sıra, hem Türkiye’de
hem komşu ülkelerde ortak iş güvenliği standartlarının
daha da ileriye götürülebilmesi için anahtar itici güç
oluşturulması hedefleniyor.
Fuar hakkında ayrıntılı bilgi için toshexpo.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Sabancı Vakfı, F20 Toplantısında Türkiye'yi Temsil Edecek

Araç Lastik Etiketlerinde Yeni Dönem
Başladı

Sabancı Vakfı, dünya genelinde 60'tan fazla vakfın üyesi olduğu sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği için çalışan
Foundations 20 (F20) Platformu'na Türkiye'den üye olan ilk ve
tek vakıf oldu. Eylül 2020'de “iklim sürdürülebilirliği” temasıyla
online olarak gerçekleştirilen F20 üyelerinin toplantısı, bu yıl
“sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği” temasıyla, Sabancı Vakfı'nın da katılımıyla G20 Zirvesi öncesi Milano'da düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle araç lastiklerinde yeni etiket uygulaması 1 Mayıs itibarıyla Avrupa Birliği ile eş zamanlı
olarak yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla etiketlerde lastik kategorilerinin yanı sıra yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma
gürültüsü hakkında bilgiler de yer alıyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Bu anlamda yaptığımız çalışmalara
katkı sağlaması açısından hem Türkiye'de hem yurt dışında
yapılan iş birliklerine çok önem veriyoruz. İş birliği yapmanın
değişimi hızlandıran bir gücü olduğunu biliyoruz. Uzun yıllardır üyesi olduğumuz önemli uluslararası platformların yanı
sıra şimdi de iklim gibi önemli bir konuyu gündemine alan F20
Platformu'nda Türkiye'yi temsil etmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.
F20 Platformu Genel Sekreteri Stefan Schurig de sosyal gelişim alanında önde gelen kurumlardan biri olan Sabancı Vakfı
ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, “Uzun
yıllardır çalışmalar yürüten vakfın platforma dahil olması, hem
diğer üyelerimiz hem de sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefimiz için çok kıymetli” dedi. Sürdürülebilir
kalkınma, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularında
sivil toplum, özel sektör, düşünce kuruluşları ve politikacılar
arasındaki iş birliklerine aracılık etmeyi amaçlayan F20 Platformu, aynı zamanda 2030 gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri ve Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda da
çalışmalar yürütüyor.
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED)
Genel Başkanı Aydın Erkoç konuya ilişkin AA
muhabirine yaptığı açıklamada, araç lastiklerindeki yeni etiket uygulamasının lastik alırken
doğru ve güvenli seçim yapmayı mümkün kılacağını, yeni düzenlemeyle etiketlerdeki formatların değiştiğini ve etiketleme parametrelerinin
de güncellendiğini ifade etti.
Lastik sınıfı ve kategorilerinin de sisteme eklendiğini, yeni etiketler sayesinde tedarikçi
ismine, ebat bilgisine, lastik tipine ve türüne
erişimin sağlanabileceğini bildiren Erkoç ayrıca: “Ekonomik ve çevresel verimliliğin yanında
sürüş güvenliğini de artıracaktır. Bunların yanı
sıra sürdürülebilirlik de sağlayacak uygulama,
lastik alırken doğru ve güvenli seçim yapmayı
mümkün kılacaktır. Böylece sürücülerimiz satın
alacakları lastiklerde bilinçli bir seçim yapabilecekler. Yeni etiket uygulamasıyla vatandaşlar
lastik bilgilerine ve etiketlerin dijital formatına,
karekod (QR) okutarak ulaşabilecekler” dedi. 

