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

Eğitim Adı
Adli Trafik Kazalari Bilirkişilik Kursu

EĞİTİM KURS PROGRAMI

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme

Asansör Mühendis Yetkilendirme

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendislik Yetkilendirme Eğitimi*

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme

*

Şube

Eğitim Tarihi

Eskişehir

07.03.2022

İzmir

07.03.2022

İstanbul

12.03.2022

İstanbul

17.03.2022

İstanbul

19.03.2022

Ankara

28.03.2022

Gaziantep

29.03.2022

İstanbul

17.03.2022

Bursa

21.03.2022

Trabzon

25.03.2022

Adana

08.03.2022

Diyarbakır

16.03.2022

Diyarbakır

07.03.2022

İstanbul

24.03.2022

Mersin

27.03.2022

Bursa

29.03.2022

Gaziantep

03.03.2022

Bursa

17.03.2022

Kayseri

22.03.2022

Trabzon

23.03.2022

Gaziantep

07.03.2022

Bursa

19.03.2022

Trabzon

25.03.2022

Kayseri

28.03.2022

İzmir

01.03.2022

Eskişehir

01.03.2022

Denizli

15.03.2022

İzmir

18.03.2022

İstanbul

26.03.2022

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Mersin

11.03.2022

İstanbul

18.03.2022

İzmir

21.03.2022

Eskişehir

23.03.2022

Mersin

27.03.2022

Kayseri

07.03.2022

Antalya

07.03.2022

Denizli

07.03.2022

Ankara

11.03.2022

Adana

14.03.2022

İstanbul

19.03.2022

İzmir

21.03.2022

Mekanik Tesisat Uygulama Eğitimi

İzmir

15.03.2022

Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Ankara

07.03.2022

Bursa

10.03.2022

İstanbul

26.03.2022

Mersin

30.03.2022

İzmir

14.03.2022

Bursa

15.03.2022

Kayseri

21.03.2022

Trabzon

21.03.2022

Bursa

07.03.2022

Gaziantep

14.03.2022

Bursa

18.03.2022

Eskişehir

28.03.2022

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu

Şantiye Şefliği

Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
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YAŞASIN 8 MART

Oda Başkanı Yunus
Yener, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü
nedeniyle bir basın
açıklaması yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Kadınların Sömürüsüz,
Şiddetsiz, Eşit ve Özgür Yaşam
İstemlerinin ve Gericiliğe Karşı
Mücadelelerinin Yanındadır
Ülkemizde aile, eğitim, çalışma ya-

şamı, istihdam başta olmak üzere
toplumsal yaşamın her alanında kadınlara yönelik eşitsizlik ve
şiddeti meşrulaştıran yaklaşımlar özellikle son yıllarda oldukça artmıştır. Ekonomik ve sosyal

sömürü, kadınları toplumun alt
bireyleri olarak görme, cinsel istismar ve şiddet toplumda yaygınlaşmaktadır. Kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak da bilinen,
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi”ni ilk imzalayan iktidarın rejim değişikliğiyle birlikte imzasını geri çekmesinin bu sürece
katkıda bulunduğu bilinmektedir.
Aynı şekilde gerici rejimin inşasında kadınların ikinci sınıf olarak
görülmesi önemli bir yer tutmaktadır. Kadınlara yönelik şiddet ve
cinayetlerdeki artışı körükleyen bir
atmosfer söz konusudur.
Ancak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla bir kez daha belirtmek
isteriz ki kadınların ekonomik, siyasi, kısaca toplumsal yaşamın bütününde daha şiddetli bir sömürü,
eşitsizlik ve şiddete maruz bırakılması, sadece kadınların değil tüm
toplumun sorunudur. Kadınlar özgürleşmeden hiçbir toplum özgürleşemez. Bu nedenle eşit, özgür,
demokratik, uygar bir Türkiye mü-

cadelesi, kadınların örgütlü mücadelesi ile birlikte başarıya ulaşabilecektir.
Kadınların toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerine karşı her alanda
verdikleri eşit ve özgür yurttaşlık
mücadelesi, aynı zamanda ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve özgürleşme mücadelesidir. Odamız
bu onurlu mücadelelerinde kadın
meslaktaşlarımız ve tüm kadınlarla
birlikte ve dayanışma içinde olmayı sürdürecektir.
Birlik ve dayanışmanın en güzel
günlerinden biri olan 8 Mart’ta
ülkemizin dört bir köşesinde gericiliğe, sömürüye, baskıya, şiddete,
taciz, tecavüz ve cinayetlere karşı
seslerini yükseltecek olan kadınların ve kadın meslektaşlarımızın 8
Mart’ı kutlu olsun diyor, baskı ve
şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden tüm kadınları sevgiyle, saygıyla anıyoruz. 
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Başkanı
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BİRLİK'TEN

YAŞAMI SAVUNALIM, İŞ CİNAYETLERİNİ
DURDURALIM!
3 Mart tarihi TMMOB tarafından “İş Cinayetlerine Karşı
Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.
Yaşanan onca acıya, yaptığımız tüm uyarılara rağmen
gerekli önlemler alınmadığı, yapılaması gereken düzenlemeler yapılmadığı için aradan geçen 30 yılda on
binlerce kişi, evine ekmek götürebilmek için çalıştığı işyerinde hayatını kaybetti. Bu kayıplar her geçen yıl ne
yazık ki daha da artıyor. Basına yansıyan haberlere göre
2021 yılında işi başında hayatını kaybeden emekçilerin
sayısı en az 2 bin 170 olarak tespit edildi. Basına yansımayan, habere konu olmayan daha çok sayıda iş cinayetinin olduğunu hepimiz biliyoruz.

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele
Günü dolayısıyla işçi sağlığının ve iş
güvenliğinin önemini vurgulamak ve
ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekmek
için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz tarafından basın açıklaması
yapıldı.

B

itmek bilmeyen salgın, art arda yaşanan afetler ve
tüm acımasızlığıyla devam eden savaşın gölgesi
altında geçirdiğimiz bu günler, insan sağlığının ve
hayatının ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha
hatırlatıyor. İnsan yaşamına ve insanlığın ortak geleceğine olan tüm saygı ve inancımızla savaşsız ve sömürüsüz
bir dünya dileğimizi bir kez daha haykırıyoruz.
Bundan tam 30 yılı önce, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını
yitirdiği maden kazası, ülkemizin en büyük maden facialarından biri olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizdeki iş
cinayetlerine dikkat çekebilmek, insan hayatının, işçi
sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için
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Emek sömürüsünü derinleştiği; esnek, güvencesiz istihdamın yaygınlaştığı, emek örgütlerinin etkisizleştirildiği
20 yıllık AKP iktidarı dönemi boyunca toplu işçi ölümleri
tarihin en yüksek sayılarına ulaşmış, 20 yılda 28 binin
üzerinde emekçi işyerlerinde hayatını kaybetmiştir.
Madenlerde, inşaatlarda, tarım alanlarında, fabrikalarda
yaşanan facialar toplumda derin acılar yaratmaktadır.
ILO verilerine göre Türkiye ölümle sonuçlanan kazalar
bakımından Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır.
Bu durum mevcut yasal düzenlemelerin iş kazalarını ve
ölümlerini önlemekteki yetersizliğinin, ülkemizde işçi
sağlığı ve iş güvenliği konusunda köklü ve yapısal sorunlar olduğunun en açık göstergesidir.
Oysa “elverişli koşullarda çalışma hakkı” İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nde güvence altına alınmış bir
haktır. Emeğin yüzlerce yıllık mücadelesi sonucunda
benimsenen bu hak, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” adıyla
tüm dünyada kabul edilen temel bir çalışma ilkesi halini
almıştır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının temelinde, sermayenin azami kar hırsı ve emek aleyhine politikaları
yatmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin düzen-

5
lemelerde sendikalar, meslek örgütleri ve bilim insanlarının görüşlerinin dikkate alınmaması sorunu her geçen
gün derinleştirmektedir.
Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliğini sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok sermaye
çıkarlarını gözeten konumdadır. Siyasi iktidar, mevzuatı
ve çalışma koşullarını iyileştirici ve geliştirici adımlar atmaktan sürekli olarak kaçınmaktadır. Çünkü insan hayatını değil, rantı odağına almakta; çalışandan değil, işverenden yana taraf olmaktadır.
Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu çarpık konumlanışı nedeniyle, devletin ve işverenin sorumluluğunda olması gereken pek çok şey İş Güvenliği Uzmanlarının omuzlarına yüklenmektedir. Danışmanlık hizmeti
olarak verilmesi gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği, ülkemizde yasaların da yol vermesi ile bir suçlu yaratma olayına dönüşmüştür.
İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen işverenlerin almadığı önlemler sonucu yaşanan ölüm, kaza
gibi durumlarda dahi meslektaşlarımız günah keçisi ilan
edilmekte, kazaların asli suçlusu olarak yargı önüne çıkartılmakta, hatta hapis cezaları verilebilmektedir.
Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi
sağlığı ve iş güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri
almaktan kaçınan, bu tedbirlere işgücü ve maliyet hesabıyla yaklaşan işverenlerin de yaşanan kazalardan ve
meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir işleyişe
geçilmesidir.
İşverenlerin temel sorumluluklarından kaçtıkları, kendi
yerlerine birer günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını koydukları bir çalışma yaşamında, önleyici ve engelleyici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı açıktır.
Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Hendek Patlaması davasında görülmüştür. 7 Kişinin hayatını
kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı bu patlamada işyeri
sahiplerine olası kasttan ceza verilmemiş olması kamu
vicdanını yaralamıştır.
Emeğe ve emekçiye düşman olan bu sistem sermayenin
sınırsız sömürü düzenin bir sonucudur. Taşeronlaştırma,
özelleştirme, sendikasızlaştırma, denetimsizlik, esnek
istihdam politikaları, kayıt dışı çalışmaya izin veren politikalar ve bunun sonucu oluşturulan mevzuat ile sorunlu bir sistem üretmiştir. İş cinayetlerini seyrederek olan
biteni kadere, fıtrata bağlayan açıklamalar yapan siyasi

iktidar bu sistemi korumak üzere yoğun çaba sarf etmektedir.
Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir diğer nedeni
de, emekçilerin sendikal haklarının baskı altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller tüm
çalışanlar için kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusunda yol almak mümkün olmayacaktır. Sendikasız
uzman, sendikasız işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile
emekçiler tüm olumsuzluklara açık ve savunmasızdır. Bu
savunmasızlığa karşı adil yargılanma, örgütlenme, insani
koşullarda bir çalışma yaşamı ve işyerlerinde emekçilerin
ölmeyeceği, yaralanmayacağı, sakat kalmayacağı bir düzen istiyoruz.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve
denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve
TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir
enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.
Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğu bilinmektedir. Bilimsel
ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak adımlar ile
göz göre göre “geliyorum” demekte olan facialara son
vermek mümkündür. Bunun için önce insan hayatını ve
emeğe değer veren bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.
Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bugün de iş cinayetleri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm,
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma
hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır,
güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız, mesleğimiz için
sesimizi yükseltiyoruz.
Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında iş güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması
için yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı
ile duyururuz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2022 yılı Mart sayısının konusu “Polimerik ve Plastik
Malzemeler” olarak belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış beş yazı ile birlikte
Basın Açıklaması, Haber, Sempozyum, Birlik’ten, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine
yer verilmiştir.
Polimerik ve Plastik Malzemeler bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Fahri Kızılay tarafından hazırlanan “Plastikler” başlıklı yazıdır. Yazıda, plastik, plastik enjeksiyonda kullanılan farklı
teknolojiler, otomotivde plastikler, plastiklerde geri dönüşüm ana başlıkları detaylandırılarak
anlatılmaktadır.
A. Bedii Erdemir tarafından hazırlanan “Makromolekül Dünyası” başlıklı ikinci yazımızda, polimerlerin sınıflandırılması, polimerik yapılar, polimerlerin termodinamik kuralları çerçevesinde davranışları, polimerlerin deformasyona tepkileri, üretim sistemleri anlatılmaktadır.
Polimerik ve Plastik Malzemeler bölümünde yer alan üçüncü yazımız Ömer Faruk Batu tarafından hazırlanan “Enjeksiyon Kalıplamada, Isıtma ve Soğutma (Heating& Cooling) Teknolojisi” başlıklı yazıdır. Yazıda, konvansiyonel enjeksiyon kalıplamada sıcaklık kontrol işlemi,
ısıtma ve soğutma işlemlerinin ardışık uygulaması anlatılmaktadır.
Sibel Aker, Özgür Bigün, Akın İşbilir, Yoldaş Seki, Lütfiye Altay ve Mehmet Sarıkanat tarafından hazırlanan “Antibakteriyel Özelliğe Sahip Termoplastik Tabanlı Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi” başlıklı dördüncü yazımızda, alev geciktirici ve antibakteriyel özelliğine
sahip PC tabanlı ve antibakteriyel özelliğe sahip PC/ABS tabanlı kompozitler üretilerek karakterize edilmesi anlatılmaktadır.
Polimerik ve Plastik Malzemeler bölümünde yer alan beşinci yazımız Tuğçe Uysalman,
Merve Sağlam, Yoldaş Seki, Özgür Bigün, Akın İşbilir, Lütfiye Altay ve Mehmet Sarıkanat
tarafından hazırlanan “Yüksek Dayanım- Yoğunluk Oranına Sahip Geri Dönüşüm Karbon
Takviyeli PPS Kompozit Malzeme Geliştirilmesi” başlıklı yazıdır. Yazıda, orijinal karbon fiber
ve geri dönüşüm karbon fiberin PPS kompozitler üzerine yoğunluk, çekme özellikleri ve Izod
darbe dayanım değerleri üzerine etkileri anlatılmaktadır.
Basın Açıklaması bölümünde, Oda Başkanı Yunus Yener’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamaya yer verilmiştir.
Sempozyum bölümünde, Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası adına İzmir Şubeleri yürütücülüğünde 18-20 Kasım 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen Asansör Sempozyumu 2021’in
sonuç bildirisine yer verilmiştir.
Birlik’ten bölümünde, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından; 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele günü dolayısıyla işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak
ve ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat etmek için yapılan basın açıklamasına ve Dünya Ormancılık Günü, Su Günü ve Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla 22 Mart 2022 tarihinde yapılan
basın açıklamasına yer verilmiştir.
Ayrıca bu sayımızda; Mart ayı sektör haberlerine ve mühendislerimize yönelik Mart 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
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BİRLİK'TEN

DÜNYAYI VE ÜLKEMİZİ BEKLEYEN YAKIN
TEHDİDE HAZIRLIKLI OLALIM, ORMANLARIMIZA,
SUYUMUZA, DOĞAMIZA SAHİP ÇIKALIM!
orman alanının toplam ormanlık alanının %58,42’sini,
boşluklu kapalı orman alanının toplam ormanlık alanın
%41,58’sini oluşturduğu belirtilmektedir. Ormanların
%94,48’inin koru, %5,52’inin baltalık olarak işletildiği,
toplam ağaç varlığının yaklaşık 1,72 milyar m3, ormanların odun hammaddesi verim gücünün bir göstergesi
olan artımın ise 47,6 milyon m3 düzeyinde olduğu belirtilmektedir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz Dünya Ormancılık Günü, Su Günü
ve Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla 22
Mart 2022 tarihinde bir basın açıklaması
gerçekleştirdi.

S

u, İklim Değişikliği, Kuraklık ve Doğa Kaynaklı Afetler konusunda farkındalığı geliştirmek amacıyla,
Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü, 23 Mart ise Dünya Meteoroloji Günü olarak ilan edilmiştir.
Yakın dönemlerde birbiri ardına yaşadığımız kriz ve afetler, yaşamın sürekliliği açısından hayati öneme sahip her
üç konuda da hepimizi çok daha duyarlı ve hazırlıklı olmaya zorlamaktadır.

ORMANLARIMIZ VE ORMAN YANGINLARI
Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet raporunda
Ülkemiz orman varlığının ülke yüzölçümünün yaklaşık
% 29,6’sını kapladığı, bu alan içerisinde normal kapalı
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Türkiye ormanları, biyolojik çeşitlilik açısından kuzey yarım kürenin en önemli ormanlarındandır. Oxford Üniversitesinde yapılan “biyoçeşitliliğin tehlike altında olduğu
sıcak noktalar” çalışmasına göre, özellikle kuzeydoğu
ormanlarımız ile Ege ve Akdeniz’deki orman ekosistemlerimiz dünyanın korumada öncelikli 34 sıcak noktası
arasında yer almakta ve binlerce canlı türüne ev sahipliği
yapmaktadır. Üstlendikleri ekolojik fonksiyonlarla bu türler ormanlarımızın, ormanlar da yaşamımızın sigortasıdır.
Biyolojik bir varlık olarak, ormanların yangın, ağaç kesimi, yapılaşma gibi insan etkisi ile yok olması, sadece
ağaç kaybına değil, aynı zamanda ekosistemi oluşturan
diğer bitki türlerinin, yaban hayatının, flora ve faunanın
yaşam alanlarının, giderek de tarım alanları ile yerleşim alanlarının kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle
orman yangınları topyekûn bir yok oluş demektir. Yangınlar, hava ve toprak sıcaklığı aşırılıklarına da neden
olduğundan bir alanın mikro ikliminin hissedilir şekilde
değişmesine neden olabilmektedir.
28 Temmuz 2021-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında 54
ilimizde ardı ardına çıkan 299 orman yangınında 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 135 bin hektar orman alanının yanı
sıra köy yerleşim alanları, tarım arazileri ve sera alanları
küle dönmüş, binlerce hayvan telef olmuştur.
Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre; son
beş yılda yıllık ortalama 2.771 yangına karşılık 11.819
hektar orman alanı yanmıştır. Önceki beş yılda ise 2.492
yangında ise 6.372 hektar alan yanmıştır. Bu verilere
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göre; yıllık ortalama yangın sayısı %11,2 artarken yanan
alan miktarı %85,5 artış kaydetmiştir.
Ormanlık alanlarda zemin, yüksek organik içeriği ve çok
sayıda makro gözenekten dolayı sahip olduğu yüksek
sızma kapasitesi sayesinde taşkın riskinin belirgin şekilde
azaltılmasını sağlamaktadır. Yangın sonrasında ağaçların
yok olmasıyla zeminin suyu emme kapasitesinin azalması, suyun yüzeysel akışının şiddetlenmesi taşkın ve erozyon riskinin artma olasılığını yükseltmektedir.

YERALTI SU KAYNAKLARI
İklim değişikliği ile birlikte yeraltı suyu miktarında meydana gelecek azalma ve kirlenme risklerine dikkat çekmek,
yeraltı sularına yönelik toplumsal farkındalığın artmasını
sağlamak ve verimli, sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi
gerektiği konusunu hatırlatmak amacıyla 2022 yılı Dünya
Su Günü’nün teması “Yeraltısuyu-Görünmezi Görünür Kılmak” olarak belirlenmiştir.
Yeraltı sularımız içme suyu, tarımsal sulama ve endüstri
suyu olarak kullanılan doğal kaynaklarımızdır. DSİ verilerine göre ülkemizde yıllık kullanılabilir su potansiyeli
112 milyar m3 olup bunun 94 milyar m3 ’ü yerüstü suyu,
18 milyar m3 ’ü yeraltı suyudur. Toplam su potansiyelinin
2021 yılı gerçekleşmelerine göre 58,41 milyar m3’ünün
45,05 milyar m3 ’ü (%77) sulama suyu, 13,36 milyar m3’ü
(%23) ise içme-kullanma ve sanayi suyu olarak kullanılmıştır. Kişi başına 1.339 m3 kullanılabilir yıllık su miktarı ile
ülkemiz su stresi yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır.
Ülkemiz nüfusundaki artış, dış göçün artması, küresel
ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği, gelişen sanayileşmeyle artan su arzı ve kayıtsız derin su kuyularının artması sebebiyle bölgelere tahsis edilen yeraltı su kaynakları üzerindeki baskı her geçen gün daha da artmaktadır.
Özellikle büyükşehirlerde günlük içme-kullanma suyu
ihtiyacının çok önemli bir kısmı yeraltı suyu rezervinden
karşılanmakta olup kuyu ve kaynaklar üzerinde artan
bu baskı birçok kirliliği de beraberinde getirmektedir.
Özellikle pik kullanım debilerinin oluştuğu dönemlerde
jeolojik ve insan kaynaklı kirliliğin arttığı görülmekte ve
bu durum dönemsel rezerv yetersizliğine sebep olabilmektedir. Yeraltı su kaynaklarında, tanımlanan debilerin
üzerinde gerçekleştirilen çekimler sebebiyle ilerleyen yıllarda kaynaklarımız üzerindeki insan ve jeolojik yapıdan
kaynaklı kirliliğin artması, kaçınılmaz olacaktır. Yeraltı sularının bazı bölgelerde aşırı tüketilmesi, tarımsal üretimde kullanılması, yeraltı su kaynaklarının kendini yenileyememesine yol açmakta, su seviyeleri hızla düşmektedir.
Bu kaynakların korunması ve verimli kullanılması için

önlemlerin arttırılması gerekmektedir. Yeraltı sularını korumak için belediyelerin ve her türlü sanayi tesisinin atık
sularını arıtmadan doğaya salması önlenmelidir.
Su kaynaklarını kirleten bir diğer tehlike de vahşi madencilik faaliyetleridir. Son örneğini 2021 yılının son günlerinde Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi yakınlarındaki
kurşun-çinko-bakır madeninin atık havuzunun patlaması
sonrası kimyasal atıkların dereye karışmasıyla yaşadık. Bu
atıkların tamamı derenin devamında bulunan Kılıçkaya
Barajına karıştı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
2022 yılı Dünya Meteoroloji Günü’nün teması ise “Erken
Uyarı ve Erken Eylem” olarak belirlenmiştir. Bu temayla
iklim değişikliği ile birlikte artan doğal afetlere dikkat
çekmek, afet riskinin azaltılması için “Hidrometeoroloji ve
İklim Bilgileri”nin önemini ortaya koyabilmek, yaşamları
ve yaşam kaynaklarını aşırı meteorolojik olaylardan korumak hedeflenmektedir.
1988 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından, iklim değişikliği ile ilgili
bilimsel verilerin değerlendirilmesi amacıyla kurulan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2021 yılı
“İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık” başlıklı Altıncı Değerlendirme Raporunda sıcaklığın, 20102019 arasında 1850-1900 dönemine kıyasla 1ºC’den fazla
arttığı, artışın temel kaynağının ise sera gazı emisyonları
olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle iklim değişikliğinin
daha uzun yıllar süreceği, aynı şekilde sıcaklık artışları ile
buzulların erimesinin de artacağı ve sonucunda deniz seviyesinin de yükselmeye devam edeceği düşünülmelidir.
IPCC’nin belirlediği dört farklı senaryonun her birinde
(dünya genelinde olduğu gibi) Türkiye’nin içinde bulunduğu Akdeniz kuşağı iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ve etkilenmesi beklenen bölgeler arasında yer
almaktadır.
Dünya, önümüzdeki yirmi yılda 1,5°C küresel ısınmayla
birlikte kaçınılmaz çoklu iklim tehlikeleriyle karşı karşıya
kalacaktır. Bu sıcaklık artış seviyesinin geçici olarak aşılması halinde bile, geri dönüşü olmayan daha ciddi etkilere maruz kalınabilecektir.
Artan sıcaklığın orman yangınlarına ortam sağlayacağı,
ekosistemlerin yok olmasının yanında ormanların, ürettiği oksijen ile karbon emisyonunun azalmasına sağladığı
katkının da yok olmasına neden olacağı bir tehlike olarak
önümüzde durmaktadır.
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Kuraklık son yıllarda ülkemizin en ciddi meteorolojik karakterli doğal afetlerinden biri olmuştur ve olmaya da
devam etmektedir. İçme suyu temininden tarımsal üretime kadar birçok alanda sıkıntıya neden olacak sıcaklık
artışlarının topraklarımızı da ciddi şekilde etkileneceği,
Türkiye genelinde Güney Ege ve Batı Akdeniz’de daha
etkili olacak şekilde giderek daha fazla nem kaybedeceği
ve kuraklığın artacağı da öngörülmektedir. Tarımsal üretimde çeşitlilikle birlikte üretim hacmi de azalacak olup,
asli besin kaynaklarından biri olan buğdayın en fazla etkilenecek ürünler arasında olacağı belirtilmektedir.
Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri her yıl belli dönemde
temiz su kaynaklarına erişim sağlayamamaktadır. Ülkemiz açısından bakıldığı zaman su stresi yaşayan bir ülke
olduğumuz ve su kaynaklarını çok daha verimli kullanmak zorunda olduğumuz açıkça söylenebilir.

Ülkemizdeki doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar azaltma, afetlere hazırlık, müdahale ve dayanışma konularında örgütlülüğü geliştirme amacı ile 20-22 Nisan 2022 tarihlerinde
TMMOB Afet Sempozyumu gerçekleştirilecektir.
Ülkemizi tehdit eden doğal afetlerden, aşırı meteorolojik
olaylardan, içilebilir su kıtlığından ve çevre felaketlerinden korunabilmek için acil olarak:
Orman alanları artırılmalı,
Orman yangınlarına karşı hazırlıklı olmalı,
Su kaynaklarının kirlenmesi riskine karşı önlem almalı,
Kentlerdeki su kayıplarını azaltmalı,
Tarımsal sulamada su kayıplarını azaltmalı,

AFETLERE HAZIRLIK
Yapılan çalışmalar; ülkemizde son 50 yılda afet sayısının
beş kat arttığını ortaya koymaktadır.
Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın (WMO) 2021 sonu itibariyle hazırladığı “Son 50 Yılın Afet İstatistikleri” raporu; hava
durumu, iklim ve su ile ilgili olarak 11.000'den fazla afet
olduğunu, neredeyse her gün bir afet meydana geldiğini
ve bunun sonucunda da 2 milyonu aşkın ölüm meydana
geldiğini ortaya koymaktadır. Son elli yılda günde 115 kişi
doğal afetler nedeniyle yaşamını kaybetmiştir.
Son birkaç yılda dünyanın pek çok yerinde ve Türkiye’de
oluşan doğal afetlerin insan yaşamı ve etkinlikleri ile ekosistemler üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkileri dikkate
alındığında ekstrem hava durumlarının, gerçekte değişen
bir iklimin ilk sonuçları olup olmadığı net olarak ifade edilemese de bu olasılığın da göz ardı edilemeyeceği açıktır.
İklim değişikliğinin yanı sıra artan kentleşme, özellikle
kötü planlanmış kentsel büyüme, yüksek düzeyde yoksulluk ve işsizlik ve temel hizmetlerin eksikliğini yaşayan
şehirler için karmaşık riskler yaratıyor. Neredeyse tüm şiddetli hava olaylarının birer afete dönüşmesi, topoğrafik
koşulların, yanlış yerleşme ve yanlış arazi kullanımı uygulamaları gibi yerel ya da bölgesel coğrafya etmenlerinin
yanı sıra, temel olarak insan sistemlerinin ‘olası’ yerel hava
tiplerine karşı hazırlıklı olma ve önlemler almadaki başarısızlığının doğal bir sonucu. Bu büyük tehlike, günümüzde
dramatik olarak şiddetlenmekte.
Yaşam ve yaşam kaynaklarının varlığı için, öncelikle doğayı korumak ve güçlendirmek, ardından “Erken Uyarı,
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Kentlerin ve sanayi yapılarının atık sularının arıtılmadan
alıcı ortama verilmesini engellemeli,
Sera gazı salımlarının acil, seri ve büyük ölçekli azaltmalı,
Yenilenebilir enerji kullanımını artırmalı,
Yer seçimini doğru yapmalı ve elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklara öncelik vermeli,
Yeraltı sularının izinsiz ve kontrolsüz bir şekilde kullanımını engellemeli,
Orman alanlarının orman alanı olarak kalmasına ve kendini yenilemesine izin vermeli,
Gerek madencilik faaliyetleri, gerek enerji tesisleri vb. gibi
sebeplerle ağaç keserek orman ekosistemine zarar vermemeli,
Çeşitli nedenlerle orman alanlarını (yol, yapılaşma, güvenlik vb.) imara açarak peyzaj parçalanmalarına neden
olunmamalı,
Su kaynaklarımızın büyük ve küçük ölçekli HES’lerle zarar
görmesini engellemeli,
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Ramsar sözleşmesi gibi imzalanmış ve yürürlükte olan Uluslararası Sözleşme hükümlerine uymalıyız.
Yüz yüze olduğumuz felaketlere hazırlıklı olmak, kapıdaki
su ve iklim krizi ile baş edebilmek için bilimin, bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin sesine kulak verilmelidir.
Daha geç olmadan, bu çağrımıza kulak verin…
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SEMPOZYUM
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ASANSÖR SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
YAYIMLANDI
Odamız ve Elektrik
Mühendisleri
Odası adına

İzmir Şubeleri

yürütücülüğünde
18-20 Kasım

2021 tarihlerinde

İzmir’de gerçekleşen
X. Asansör

Sempozyumu'nun
sonuç bildirisi
yayımlandı.

T

MMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve TMMOB
Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenlenen Asansör Sempozyumu, 18-20 Kasım 2021
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Açılış oturumu ve Panellerin Tepekule Kongre Merkezi/İzmir Anadolu Salonu’nda yüz
yüze ve aynı zamanda çevrimiçi olarak, bildiri sunumlarının
ise çevrimiçi olarak zoom ve youtube üzerinden yayınlandığı etkinliğe yaklaşık 800 kişi katılmıştır. Daha sonraki izlenme oranlarına bakıldığında 01 Mart 2022 itibariyle 3676
kişi tarafından izlenmiş olduğu ve halen izlenmeye devam
edildiği anlaşılmıştır.

Sempozyum boyunca 7 oturumda 14 bildiri sunumu gerçekleştirilmiş, “Türkiye’de Asansörlerin Uygunluk Değerlendirmeleri ve Periyodik Kontrolleri, Piyasa Gözetimi ve
Denetimi Arasındaki İlişki” konulu panele; T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü, T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği
Genel Müdürlüğü, Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED), Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD), Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
(EMO), Royal Cert Belgelendirme Gözetim Hizmetleri A.Ş.,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) temsilcileri ka-
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tılım sağlamış, “Binalarda Asansörlerin
Deprem ve Yangın Anında Durumları”
başlıklı panele; T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu
(TASFED), Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD),
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
(EMO), TMMOB Makina Mühendisleri
Odası (MMO) temsilcileri katılım sağlamış, konular ayrıntılı olarak tartışılmış,
görüş ve öneriler üretilmiştir.

3. Sektörün nitelikli ara elemana gereksinim duyduğu, ülkemizin teknik
eleman yetiştirme konusunda eğitim politikasının olmaması nedeniyle
meslek yüksekokullarının ve meslek
liselerinin sanayinin gereksinimi olan
nitelikli ara elemanı yetiştiremediği,
bu konudaki en önemli görevin Milli
Eğitim Bakanlığı’na düştüğü belirtilerek, üniversitelere, ara teknik eleman
yetiştiren okullara, meslek odalarına
ve asansör sektör derneklerine önemli
görevler düştüğü vurgulanmıştır.

Sempozyum sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna sunulması karar
altına alınmıştır:

4. Binaların güvenli ve konforlu asansör tesis edilmesine uygun olarak
projelendirilmesi ve yapımında sıklıkla eksiklikler yaşandığı, bina tasarımı
aşamasının en başında asansöre ilişkin hususların belirlenip ilgili projelerin gerektiği şekilde oluşturulmasının
önemi belirtilmiş; asansör avan ve
uygulama, mimari ve statik projelerin
tekniğe ve mevzuata uygun olarak
hazırlanması ve uygulanması konularında sorumlulukların tanımlanıp,
yaptırımların belirlenmesi için yasal
düzenlemelerin gerekli olduğu ifade
edilmiştir. Bu noktada binaları yaptıranlar ve yapı denetim firmalarına somut sorumluluklar yüklenmesi, Meslek Odalarının süreçte aktif olarak yer
alması hususunun mevzuatlarda net
olarak belirtilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

1. Asansör tasarımı, projelendirilmesi,
montajı, revizyonu, bakımı ve periyodik kontrolü, malzeme, risk değerlendirmesi, iş güvenliği, enerji verimliliği,
mevzuat ve ilgili standartlar üzerine
teorik ve uygulamalı bilgiye sahip uzmanlaşmış mühendislere sektörün
gereksinim duyduğu, asansörlerin sadece elektrik, makine ve mekatronik
mühendisliği disiplinlerinin meslek
alanına girdiği, asansörlerin tasarımından projelendirilmesine, montajından
işletilmesine, bakımından periyodik
kontrolüne kadar tüm hizmetlerin
mühendislik hizmeti olduğu vurgulanarak, Odalarımızın tüm bu süreçte
meslektaşlarına yönelik eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini geliştirerek
sürdürmesi ve bunun ivedilikle mevzuata girmesi gerekliliği belirtilmiştir.

5. T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2021
yılı Kasım ayına kadar tescil öncesi ilk
periyodik kontrollerde 26.913 adet
asansörün A-tipi muayene kuruluşlarınca kontrollerinin gerçekleştirildiği
görülmüştür. Verilerin incelenmesi sonucu uygunluk değerlendirme süreçlerinden geçen asansörlerin %65’inde
uygunsuzluk tespit edilmesi dolayısıyla bu süreçlerin iyileştirilmesi için
onaylanmış kuruluşlara, monte eden
firmalara ve güvenlik aksamı imalatçılarına 7223 sayılı Ürün Güvenliği
Kanunu kapsamında denetimlerin

2. Meslek odalarının kuruluş yasalarının verdiği görev çerçevesinde, kamu
yararına ve kamu adına sürdürdüğü
üretim ve denetim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mesleki
denetim hizmetlerinin önündeki yerel
ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan
tüm engellerin ve sınırlamaların kaldırılması gerektiği ve mesleki denetimin
olmazsa olmaz koşulunun “uzmanlık
ve belgelendirme” olduğu belirtilmiştir.
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gerçekleştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.
6. Asansör periyodik muayenesinin,
asansörün teknik düzenlemeye uygunluğunun kontrolü olmadığı belirtilmiş, bu ayrımın net olarak yapılması
gerektiği vurgulanmıştır.
7. Onaylanmış kuruluşların modüler
uygulamalarının doğru yürütülemediği, tescil öncesi ilk periyodik kontrolden geçemeyen bir ürünün Modül G
belgelendirmesi ile bu süreci geçebildiği, Modül B uygulamasının asansör
tasarım incelemesi olmaktan çıkarılarak, son kontrol formu doldurulması
seviyesine getirildiği, Modül B+E uygulamasının ise apayrı bir probleme
dönüşerek, usta onaylı asansör sertifikası haline getirildiği, asansör tasarımı ve incelemesi yerine bir uygulama
projesi denetimine dönüştürüldüğü,
güvenlik gerekleri, hesap, mukavemet, çözümlerinin aranmaz olduğunun tespiti yapılmıştır.
8. Asansör konusunda en fazla onaylanmış kuruluş ve denetim kuruluşu
bulunan ülkelerden biri olduğumuz
halde asansör montajı ve ürün kalitesinde aynı oranda bir yükselişten maalesef bahsedilemediği, yapılan testlerde birçok çalışmayan sertifikalı ürün
tespit edildiği ifade edilmiştir. Bu kadar uygunsuz ürünün piyasaya sertifikalı olarak sürülebilmesinin sistemin
güvenilirliği ve ülkemizdeki işleyişinde sorun yarattığı ve düzeltilmesi için
gerekli çalışmalara hemen başlanması
gerektiği belirtilmiş, onaylanmış kuruluşlar arasında da eşgüdümün sağlanması gerektiği değerlendirilmiştir.
9. Onaylanmış kuruluşlar tarafından
yapılan birçok risk analizinin temel
sağlık ve güvenlik gereklerini tam olarak sağlayıp sağlamadığı konusunda
ciddi şüphelerin olduğu belirtilmiş,
Onaylanmış kuruluşların ve denetim
firmalarının uygulama yöntemleri, uygulama sonuçları ve sahadaki test so-

15
nuçlarının takip edilmesinin gerektiği,
buradan elde edilen sonuçların, Bakanlık ve TÜRKAK tarafından firmaların
(üretici, montaj, onaylayan ve kontrol)
denetimleri için de kullanılması gerektiği tespiti yapılmıştır.
10. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2021
yılında kasım ayına kadar 574.684 adet
asansörün periyodik kontrolünün gerçekleştiği ve bu asansörlerin periyodik
kontrollerde yaklaşık %43,45 kırmızı,
%8,22 sarı, %35,24 mavi ve %13,09
oranında yeşil etiket aldığı; takip kontrolleriyle birlikte bu oranların düştüğü
görülmüştür. Kontrol ve iyileştirme
faaliyetlerinin asansörlerin güvenlik
seviyelerini günden güne iyileştirdiği
ifade edilmiştir. Ancak geçen yıl yeşil
alan bir asansörün bu yıl tekrar kırmızı
almasının insanların kafasını karıştırdığı değerlendirilmiş, Bakanlığın yetkili
montaj ve bakım firmalarına yönelik
denetimleri genişleterek sürdürmesinin bu durumu engelleyeceği vurgulanmıştır.
11. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında A Tipi muayene
kuruluşlarınca yerine getirilen periyodik kontrol çalışmasının sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için,
halkın konu hakkında bilgilendirilmesi gerektiği, bu konuda T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, ilgili muayene kuruluşları, meslek odaları ve sektör derneklerinin ortak davranması gerektiği
vurgulanmıştır.
12. Muayene, uygunluk değerlendirme ve asansör yapım süreçlerinde
işin parasal kısımlarından çok fenni kısımlar ön plana çıkartılması gerektiği,
gereğinden fazla parasal kısımların ön
plana çıkması durumunda yapılan faaliyetlerin başarıya ulaşmasının çok zor
olduğu vurgulanmıştır.
13. A-tipi muayene kuruluşlarının
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
kapsamında gerçekleştirdikleri kont-

roller esnasında asansörlere monte
edilmiş olan güvenlik aksamlarının
tespit edilmesi ve verilerin Bakanlık
Asansör Takip Sistemi’ne (ASTAK) aktarılması sağlanmıştır. Bununla birlikte
güvenlik aksamlarının testlerin Bakanlık ile protokol imzalayan Türkak’dan
akredite bir laboratuvara yaptırılmaya
başlandığı, kasım 2021 tarihine kadar
26 adet üründen numune alındığı ve
13 adet ürünün değerlendirmesinin
tamamlandığı, 8 adet adet ürünün
test ve muayenesinin sonucunun uygunsuz çıktığı ve test ve muayenelerin
devam ettiği belirtilmiştir. Güvenlik
aksamlarına yönelik PGD faaliyetlerinde test ve muayenelerin akredite laboratuvarlarda yapılmaya devam etmesi
ve laboratuvarlar arasında da eşgüdümün sağlanması gerektiği değerlendirilmiştir.
14. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile birlikte yapılmaya başlanılan
asansörlerde yüklü testlerin önemi
dile getirilmiş, bunun bir zorunluluk
olduğu ve teknik düzenleme kapsamında sağlıklı olarak yapılmadığı ifade
edilmiştir.
15. Yüksek yapılarda uluslararası uygulanmaları da dikkate alarak bina yüksekliği, bina genişliği, bina tipine ve
kullanıcı yüküne göre değerlendirme
yapılarak acil durum asansörü sayısının gözden geçirilmesi ve ilgili ulusal
mevzuatlar bu doğrultuda güncellenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

gerekliliklerden olduğu, asansörlerin
farklı engel gruplarından kullanıcılar
için gerekli donanımlarla monte edilmesi ve işletilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Asansörler için Türkiye’ye
özel engelilik sınıfı olmadığı, tüm
dünyada geçerli olan standartların
takip edilmesi ve uygulanması gerektiği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
ve diğer ulusal mevzuatlarımızın bu
anlamda gözden geçirilmesi gerektiği
değerlendirilmiştir.
18. Asansör Yönetmeliklerine ve standartlara uygun üretim, bakım, piyasa gözetim ve denetimi ile periyodik
kontrol uygulamalarında yaşanan
sorunların çözümüne ilişkin etkin koordinasyon zeminlerinin yaratılmasının gerekliliğinden hareketle, asansör
alanındaki sorumlu kurum ve kuruluşların (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapı ruhsatı vermekle
yetkilendirilen kuruluşlar, onaylanmış
kuruluşlar, A tipi muayene kuruluşları, asansör montaj ve bakım firmaları,
bina yöneticileri, sektör dernekleri ve
meslek odalarının) bu sorunların çözümünde bilginin paylaşılmasına önem
vermeleri, ortak çalışmalar gerçekleştirmeleri ve işbirliği içinde çalışmalarının gerekliliği vurgulanmıştır.

16. Ülkemizde insan yoğunluğunun
çoğunlukta olduğu yerleşimlerin deprem kuşağında yer alması dolayısıyla
binalarda asansörlerin depreme karşı
tasarımlarının gözden geçirilmesi ve
deprem riski olan bölgelerde yapılacak olan asansörlerin bu doğrultuda
imal ve monte edilmesi gerektiği ve
uluslararası standartların dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

19. Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa
ve dünyada ilk sıralarda, ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci sırada
olduğu gözetilerek, özellikle işverenler ve çalışanlar olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürünün yerleşmesi için başta T.C. Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ilgili
tüm bakanlıklara, işverenlere, işveren
örgütlerine, sendikalara, yazılı ve görsel basına, meslek odalarına ve sektörel derneklere önemli görevler düştüğü vurgulanmıştır.

17. Asansörlerin, engelliler ve hareket
kısıtlılığı bulunan kişiler için öncelikli

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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POLİMERİK VE PLASTİK MALZEMELER

PLASTİKLER
Fahri Kızılay 1

1. GİRİŞ
Plastikler, yaşadığımız son yüzyılda insanın yaşam kalitesini ve konforunu arttıran en önemli malzemelerden biri
haline gelmiştir. Otomotiv, beyaz eşya, elektrik kabloları
ve cihazları, bilgisayar, cep telefonları, oyuncak sanayi,
uçak ve uzay sanayi, ambalaj ve tarım sanayi, mutfaklarda
kullanılan birçok parçalar ve sağlık sanayinde çığır açan
uygulamalar, plastikler sayesinde gerçekleştirilmektedir.
Neden plastikler? Hafif ve dayanıklı olması, şekillendirme
kolaylığı, kimyasallara ve dış ortamlara karşı dayanıklılığı,
kullanıldığı araçları hafifleterek daha az yakıt harcaması
sağlaması, her türlü ürünü ve kalıbı tasarlayıp üretebilme

Resim 1. Enjeksiyon Fabrikası

1

Makina Mühendisi – Farplas A.Ş. - f.kizilay@farplas.com
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kolaylığı ve birçok plastik türünün kolay geri kazanımının
olması, nedenler arasında sayılabilir.
Peki, biz ülke olarak plastikleri ne kadar tanıyoruz? Avrupa ülkeleri içerisinde plastik hammadde tüketiminde
ikinci sırada olmamıza karşın hak ettiği değeri verebiliyor
muyuz? Plastik hammaddeyi işlerken, üretim tekniklerine
ne kadar hakimiz? Yetişmiş ve nitelikli eleman gücümüz
bu iş için yeterli mi? Plastik enjeksiyon teknolojisi kullanılarak farklı üretim yapma yöntemleri nelerdir? Otomotiv
sanayinde plastiklerin yeri nedir?
Plastik parçalar üretilirken dikkat edilmesi gereken kurallara uyulmalıdır. Çünkü üretim sırasında çıkan atıklar ve
fireler bilinçli şekilde denetim altına alınmaz ise çevremizi

17

Şekil 1. Plastik enjeksiyon Fabrikası Örnek Genel Yerleşim Planı

ve dünyamızı alabildiğine kirletiriz. Dünyayı kirleten malzemelerin başında plastikler gelmektedir. Geri dönüşüm
özelliği taşıyan tüm plastik atıkları geri dönüştürmelidir.
Olaya sadece plastik hammadde gözüyle bakmamak
gerekir. Plastik parçaların ve üretim kalıplarının tasarlanması, üretim için enjeksiyon, şişirme, ekstrüder, levha,
vakum makinalarının üretilmesi ve yardımcı ekipmanların (robotlar, kurutucular, şartlandırıcılar, yükleyiciler, vb.)
üretilmesi, kullanılması ve bunları çalıştıracak yetişmiş ve
nitelikli insan kaynağının yaratılması ülkemiz için başlı
başına bir sorundur.

2. PLASTİKLER
Doğadaki malzemeler inorganik ve organik olarak iki ana
grupta bulunurlar. İnorganik (cansız) maddeler; demir,
bakır, nikel, alüminyum, çinko, vb. ve bileşik halde bulunan su, tuz, asitler, gibi organik maddeler ise bitkiler ve
hayvanlardan oluşan canlı organizmalarda bulunur veya
onların zaman içinde değişime uğraması sonucu oluşurlar. Petrol, kömür, bitkisel ve hayvansal yağlar ve selüloz,
gibi

Plastikler doğada bulunan organik ve inorganik maddeler kullanılarak insan eli ile dönüştürülmüş sentetik
malzemelerdir. Diğer maddeler ile karşılaştırıldıklarında
birçok önemli özellikleri bulunmaktadır. Plastikleri en basit yöntemi ile anlatmak istersek, 1cm3 hacmindeki çelik
7,85 g ağırlığında iken malzeme cinsine göre plastiklerin
1 cm3 nün ağırlığı 0,90 – 1,60 g aralığındadır. Diğer bir
bakış açısı ile hafiflik, dayanıklılık ve görsellik, plastikleri
diğer malzemeler içerisinde dünyada öne çıkaran önemli
özellikler arasında yer almasını sağlamaktadır.
2.1 Plastik (Polimer) Nedir?
Yunancada poli “çok’’, mono “tek’’ ve meros “parça’’ anlamına gelmektedir. Polimerler, monomer adı verilen basit
yapıdaki küçük moleküllerin tekrarlanması ile oluşan,
uzun ve zincirli bileşikler olarak tanımlanır. Monomerler
kimyasal bağlar ile birbirine bağlanarak polimerleri oluştururlar ve polimerler, monomerlerin fiziksel ve kimyasal
özelliklerinden farklı özellikler sergilerler. Polimerler, doğal kauçuk, yün, pamuk ve ipek gibi doğal olanlar ve polipropilen (PP) ve polietilen (PE) gibi sentetik polimerler
olmak üzere ikiye ayrılır.
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plastik malzemelerin kullanımı yaygınlaşmış ve günümüz
endüstriyel ekonomisinde önemli bir role sahip olmuştur.
2.2 Plastikler Nasıl Elde Edilir?
Plastiklerin ana girdisi petrol ve doğal gazdır. Dünya’da
üretilen petrol ve doğal gazın belli bir miktarı plastiğe
dönüştürülmektedir. Plastikler, genellikle petrol rafinerilerinde ham petrolün işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan
ürünlerin belirli sıcaklık ve basınç altında, katalizör madde eşliğinde kimyasal reaksiyonu sonucu elde edilir. Şekil
2’de kimyasal reaksiyon sonucu elde edilen plastikler yer
almaktadır.
2.3 Türkiye’de Plastikler
Resim 2. Farklı Tipte ve Renkte Granüle Edilmiş Kullanıma Hazır
Plastik Malzemeler

Petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynaklardan elde edilen
hidrokarbonlar kullanılarak üretilen sentetik polimerlere
“plastik’’ adı verilmektedir. Yunancada “kalıplanabilen’’
anlamına gelen plastiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, molekül yapıları ve büyüklüklerine bağlıdır. Bu sayede
istenilen özelliklerde plastik malzemelerin geliştirilmesi
mümkündür. Böylelikle 20. yüzyıl başlarından itibaren

Şekil 2. Plastiklerin Elde Ediliş Akış Diyagramı [1]
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Plastik hammadde üretiminin ana girdisi petrol ve doğal gaz olduğundan, üretimde tamamen dışa bağımlıdır.
Türkiye’de sadece ana girdisi yurt dışından sağlanmak
koşulu ile PETKİM’de bazı plastikler (PS, PVC, PE, vb.) üretilmektedir. Bunlar; ambalaj, inşaat ve tarımda kullanılan
plastik hammaddelerdir. Özellikle otomotiv sanayinde
kullanılan mühendislik plastikleri Türkiye’de üretilmemekte, tamamı yurt dışından ithal edilmektedir. Fakat
natürel olarak alınan bazı plastikler yerli ve yabancı üre-
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ticiler tarafından müşterilerin beklentilerini karşılayacak
şekilde içerisine dolgu (talk), takviye (cam-elyaf ) ve diğer
UV, kaydırıcılar, anti-statik, yanmazlık katkıları, vb. katılarak granüle edilerek üreticilere sunulur.

2.5 Plastikler Neden Tercih Edilir?
o

Plastikler, yaşadığımız son yüzyılda insanın yaşam
kalitesini arttıran en önemli malzemelerden biri haline gelmiştir. Otomotiv, beyaz eşya, elektrik kabloları ve cihazları, bilgisayar, cep telefonları, oyuncak
sanayi, uçak ve uzay sanayi, ambalaj ve tarım sanayi,
mutfaklarda kullanılan birçok parçalar ve sağlık sanayinde çığır açan uygulamalar, plastikler sayesinde
gerçekleştirilmektedir. Plastiklerin belli başlı üstün
özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Kolay ve hızlı
şekillendirilmesi sayesinde birçok metalin yerini alması,

o

İnsanların yaşam kalitesi ve konforunun arttırılmasında sağladıkları önemli kolaylıklar,

o

Farklı uygulamalara yönelik ve değişik özelliklere sahip birçok çeşitli türlerinin bulunması,

o

Hafif olması, sürtünme direnci düşük, çekme ve basınç dayanımı yüksek olması,

o

Kalıplama kolaylığı ve seri şekilde büyük miktarlarda
üretilebilmesi,

o

Emniyetli, suya, yağlara, kimyasallara ve dış ortamlara karşı dayanıklı olması,

o

Her alanda yüksek güvenlikli malzeme olarak kullanılması,

o

Elde edilmesi sırasında diğer malzemeler ile karşılaştırıldığında daha az işçilik ve doğal kaynak gereksinimi olması,

o

Elektrik ve ısı iletkenliğinin olmaması,

o

Yoğunlukları düşük ve enerji yutma özelliklerinin olması,

o

Boyanması, renklendirilmesi ve kaplama kolaylığı
veya boyasız ve kaplamasız olarak da kullanılabilmesi.

Dünya toplam plastik hammadde ithalatının ilk beş ülkesi sırası ile Çin, Almanya, ABD, İtalya ve Türkiye’dir. Son
edinilen bilgilere göre de Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde
Almanya’dan sonra ikinci sıraya yükselmiştir. 2018 yılında
dünya toplam ithalatı yaklaşık 364 milyon tondur. Türkiye
ise yaklaşık 10,9 milyon ton ile küresel üretim içerisinde
%3 paya sahiptir [2].
2.4 Önemli Bazı Plastiklerin Gelişim Tarihçesi
Plastikler, insanlığın hayatına 1900’lü yıllardan itibaren
çok hızlı bir giriş yapmışlardır. Özellikle son doksan yılda şaşırtıcı bir hızla yeni buluşlarla geliştirilmiş ve birçok
malzemenin yerini almıştır. Hem akademik hem de endüstriyel anlamda çekiciliğini koruyan plastik teknolojisinin dünyadaki gelişim hızı, yıllık %10-12 seviyesindedir.
Bu alan, üniversitelerde kurulan bölümlerle akademik uzmanlık alanı hâline gelmektedir ve araştırma çalışmaları
arttırılmaktadır. Her gün yeni plastik bileşik türleri geliştirilerek sanayinin hizmetine sunulmaktadır.
Aşağıda verilen listede önemli plastiklerin geliştirilmiş oldukları tarihler görülmektedir [3].
1872: Sellüloid-Nitrosellüloz (levha ve çubuklar),
1919: Vinilasetat polimerleri (yapıştırıcılar)
1924: Alkid reçineleri (boyalar), 			
1930: PS (polistiren toz reçineleri),
1933: PVC (Polivinilklorür),
1935: PA (Polyamid-naylon- elyaf ),
1936: PMMA (Polimetilmetakrilat),
1940: PE (Polietilen),
1942: Silikonlar,
1946: PU (Epoksiler, Poliüretanlar),
1954: PP (Polipropilen),
1956: PC (Polikarbonat)
1959: POM (Poliasetal)
1960: ABS (Akrinitril-Bütadien-Stiren)
1963: TPE ( termoplastik Elastomerler),
1967: Termoplastik Polyesterler.

Tüm bu artıları sayesinde plastik teknolojisi, günümüz
dünyasında en hızlı büyüyen teknoloji dallarından biri
olmuştur.
2.6 Isıya Karşı Gösterdikleri Davranış Şekillerine Göre
Plastikler
Termoplastikler: I Termoplastikler: Isıtıldıkları zaman
yumuşayan, soğutulunca sertleşen ve geri dönüşüm
özelliklerine sahip plastiklerdir. Termoplastikler birbirleri
ile bağ oluşturmayan uzun zincirli makromoleküllerden
oluşur. Erime sıcaklıklarının üzerinde ısı ve basınç altında
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şekillendirilirler, ısı ve basınç kalktıktan sonra soğuyarak
katı hâle gelirler. Bu işlem sonsuz olarak tekrarlanabilir.
Fakat her ısıl işlemden sonra yaşlanmaya bağlı olarak fiziksel özelliklerinden bir miktar kaybederler. Termosetler:
Termosetlerin molekül yapıları çapraz bağlıdır. Makromolekülleri şekillendirme sırasında kimyasal tepkimeye girer
ve bunun sonucunda termosetler oluşur. Bir defa şekillendirildikten sonra ısı ve basınç altında tekrar şekillendirilme olasılıkları yoktur. Epoksi ve polyester bu sınıfa girer.
Termoplastik Elastomerler: Modifiye edilmiş doğal
plastikler veya sentetik olarak üretilmiş plastiklerdir. Sınırlı çapraz bağlara sahiptirler. Termoplastik malzemelerin kolay işleme ve geri dönüşüm özellikleri ile termoset
kauçukların fiziksel özellikleri olan esneklik/ elastiklik bir
araya gelerek çok yönlü bu malzeme grubunu oluşturmuştur. Termoplastik ve termosetlerden ayrılan en önemli özellikleri, dış etkiler ve yük altında deforme olmalarıdır.

Üzerlerindeki etki kalktıktan sonra eski şekillerini geri alırlar. Naturel (NBR) ve sentetik (SBR) bu sınıfa girer.
2.7 Fiziksel Yapılarına Göre Plastikler
Molekül zincirlerinin birbirlerine göre düzenlenme şekilleri, plastiklerin fiziksel yapısını meydana getirir. Bu bakımdan amorf ve yarı-kristalin olmak üzere iki esas yapı
vardır:
Amorf plastikler: Molekül zincirleri gelişigüzel şekilde
birbiri içine girmiş yün yumakları şeklindedir. Moleküller
kendi aralarında rastgele bağlanmış olup, kristalleşme ya
da çapraz bağlar yoktur. Bu dizilim spagettiye de benzetilebilir. Bu tip polimerler cama benzerler ve saydamdırlar
(örneğin, polimetilmetakrilat).
Yarı-kristalin plastikler: Polimerik yapının bazı bölümleri kristalin, bazı bölümleri amorf yapıdadır. Aynı kimyasal

Şekil 3. Amorf ve Yarı-Kristal Termoplastikler Arasındaki Farklar [4]

Şekil 4. Amorf ve Yarı-Kristal Termoplastiklerin Sınıflandırılması [4]
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Resim 3. Plastik Renklendirici (Masterbatch) Granüller

bileşime sahip, fakat lineer ve dallanmış molekül zincirleri olan polimerlerdir. Örneğin polipropilen, hem amorf
hem de kristalin, yani yarı-kristalin yapıdadır. Yarı-kristalin
plastikler ısıtılınca, öncelikle yarı-kristalin yapıları bozularak amorf yapıya dönüşürler. Atomların artan titreşimi
moleküllerin birbirinden uzaklaşmasına yol açar. Birbirlerinden uzaklaşan moleküller daha kolay hareket ederler
ve bu nedenle de şekillendirilmeleri daha kolaydır.
2.8 Plastiklerin Renklendirilmesi
Plastik malzemelere, kullanıldıkları alanlara göre estetiklik veya örtücülük kazandırmak için renklendirme yapılır.
Plastikler, renklendirilerek kullanıldıkları her alana ve bulundukları ortama uyum sağlayabilen mükemmel malzemelerdir. Renklendirilmeleri kolay, her tür renklendirmeye uygundurlar.
Plastik renklendiriciler bileşik üreticiler tarafından Masterbach (boyar madde) olarak boya pigmentleri (toz boyalar) ve taşıyıcı olarak natürel plastikler kullanılarak granül edilip kullanıma sunulur. Renklendiriciler plastiklere
üretim sırasında belli oranlarda katılır (%1-4 oranlarında).
Enjeksiyon üretiminde makina üzerlerine dozajlama üniteleri monte edilerek bu oranlar ayarlanabilir. Dozajlama
ünitesi yok ise, özel karıştırıcılar veya mikserlerle karıştırılarak da makinaya yüklenebilirler.
2.9 Plastiklerin Güçlendirilmesi
Saf hâlde üretilen plastiklerin kullanım alanları çok sınırlıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, molekül yapıları uyumlu olan saf plastiklerin birbirleri ile belli oranlarda karıştırılmasıyla yeni özellikler kazandırılmış (modifiye
edilmiş) ham maddeler üretilebilmektedir. Örneğin, %80

ABS ile %20 PC karıştırılıp ABS+PC olarak yeni özellikler
kazandırılmış şekli ile piyasaya sürülmektedir. Bu örnekte %80 ABS ile %20 PC’nin karışımından, ABS’ten daha
güçlü, PC’den daha zayıf ara bir ham madde elde edilmiş
olmaktadır. Aynı zamanda müşterilerin sürekli taleplerini karşılamak için de AR-GE çalışmaları yürütülmektedir.
Önemli olan, ürünün müşteri beklentisini karşılamasıdır.
Müşteri beklentilerine uygun olarak farklı oranlarda yeni
özellikli birçok malzeme elde edilebilmektedir.
Yine saf plastikler içerisine doğadan kolay elde edilebilen
takviye, dolgu, katkı maddeleri karıştırılarak yeni özellikler kazandırılmış plastik malzemeler de üretilmektedir
(bileşik üretimler). Dolgulara talk ve mineraller, takviyelere cam elyaflar, katkılara ise UV’ler, kaydırıcılar ve antistatikler örnek verilebilir. Örneğin, PP içerisine takviye olarak
%10-60 oranında cam elyaf (GF) veya %10-40 oranında
dolgu (talk) ilavesi yapılarak farklı özelliklerde yeni malzemeler üretime sunulmaktadır. Aynı zamanda malzemelere, çalışma kolaylığı için kaydırıcılar, güneşten korumak
için UV katkıları yapılmaktadır. Araçların ağırlığını azaltma
yönünde metallerin yerini tutabilecek cam elyaf takviyeli
kompozit parçalar üretmek için yoğun AR-GE faaliyetleri yürütülmektedir. Bunların dışında, maliyeti düşürmek
amacıyla da katkılar kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan takviye, dolgu ve katkılar; cam elyaf, talk, mineraller,
kaydırıcılar ve UV’lerdir. Ayrıca görsel, çalışma koşullarını
iyileştirici kaydırıcılar, sürtünmeyi azaltıcı, boya yayılımını, akışını kolaylaştırıcı ajanlar ve antistatik katkılar da sıkça başvurulan katkı maddeleridir.
2.9.1 Plastikler İçerisine Eklenen Dolgu, Takviye ve Katkıların, Kazandırdıkları Özellikler
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Tablo 1. Takviye ve Dolgu Malzemelerinin Plastikler Üzerindeki Pozitif Etkileri [3]

Kimyasallara karşı dayanımını, sıcaklıklara karşı formunu
korumak, elektrik izolasyonunu arttırmak, ısı yalıtımını
sağlamak, darbe ve çekme dayanımını arttırmak, sertlik
(rijitlik), tokluk vermek, sürtünmeyi azaltmak, elektrik
veya ısı iletkenliğini arttırmak, tozlanmayı engellemek,
suya dayanıklılığını arttırmak, işleme ve renklendirme
kolaylığı sağlamak, yağlara karşı dayanım kazandırmak,
güneş ışınlarından korumayı sağlamak, parça kullanım
ömrünü tamamladıktan sonra doğaya daha hızlı karışmasını sağlamak, belli süreler içerisinde dış ortamlara karşı
dayanımını yükseltmek gibi özellikleri sıralayabiliriz.

3. PLASTİK ENJEKSİYONDA KULLANILAN FARKLI
TEKNOLOJİLER
Enjeksiyon üretim yönteminde birçok yeni teknoloji kullanılmaktadır. Geleneksel enjeksiyon üretim yöntemi ile
karşılanamayan istekler yeni üretim yöntemlerinin doğmasını sağlamıştır.
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o Standart enjeksiyon üretimi: Tek komponent (tek makina, tek kalıp ve tek hammadde ile tek özellikli parça
üretimi)
o Çoklu (2K) enjeksiyon teknolojisi (çift komponent
veya çoklu üretim): Tek makina üzerinde birden fazla
malzemeyi enjekte edecek enjeksiyon grupları, tek kalıp, fakat kalıp tasarımı gereği birden fazla malzemeyi
veya birden fazla renkli aynı malzemeyi kalıp içerisine
enjekte ederek birleştirmek sonucu farklı özelliklerde
tek ürün elde etmek.
o Kumaş baskı (“textile back injection”) teknolojisi: Enjeksiyon makinası üzerindeki özel tasarlanmış kalıp
içerisine boyutları ayarlanmış kumaş yerleştirilerek
üzerine plastik enjekte edilip kumaş baskılı parça üretme yöntemidir.
o Gaz enjeksiyon teknolojisi (içi boş parça üretme): Parça et kalınlıkları nedeni ile istenilen yüzey kalitesi elde
edilemeyen ve gereğinden fazla ağır parçalar için içleri
boş, yüzey kalitesi düzgün ve çevrim süresi düşük enjeksiyon parçası üretme teknolojisidir. Kalıp içerisine
enjekte edilen plastik içerisine azot gazı basılarak üretim sağlanır.
o Mucell teknolojisi (ağırlık azaltma): Emisyon için araç

Şekil 5. Plastik Enjeksiyon Makinası ve Kalıbı
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hafifletme amacı ile kullanılır. Enjeksiyon makinası
ocağında hammadde ile azot gazı birlikte karıştırılarak kalıba enjekte edilir ve parça içerisinde kabarcıklar
oluşturarak hafifletme sağlayan bir üretim yöntemidir.
Plastik parça ağırlıklarını %4-20 arasında hafif olarak
üretim yapılmasına olanak sağlamaktadır. Makina
sıkma tonaj kapasitesini ortalama %50-100 arasında
düşürmektedir. Enjeksiyon kalıplarında çelik yerine
alüminyum kullanılmakta ve hızlı çevrim gibi özellikler kazandırmaktadır. Dezavantajı ise parça yüzeyinde
gaz izlerinden dolayı, görsellik istenen parçalarda bu
teknoloji kullanılmamaktadır.
o Kimyasal köpürtme teknolojisi (araç hafifletme amaçlı): Plastik hammadde içerisine kimyasallar karıştırarak
parça ağırlığında ortalama %10 hafifletme sağlama
tekniğine dayanmaktadır. Parça içerisinde kabarcıklar
oluşturulmaktadır. Parça yüzey kalitesi düzgün olarak
üretim sağlanmaktadır. Dezavantajı, hammadde maliyetinin yüksekliğidir. Bu konu üzerinde yoğun çalışmalar devam emektedir.
o Kompozit üretim teknolojisi (metal yerine cam elyaf
takviyeli malzeme kullanma): Araç hafifletmek amacı
ile otomotiv üzerindeki bazı parçalar kompozit plastiğe dönüştürülmektedir. Örgülü cam elyaf liflerine
plastik emdirilerek levha haline getirilip, belli boyutlarda kesilerek enjeksiyon kalıbına yerleştirilip, cam
elyaf katkılı malzeme enjekte edilerek, kaburgaları (federleri) ve diğer bölgeleri oluşturulur. Bu üretim şekli
otomotiv sanayinde gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.
o Metal insert (“hybrid”) teknolojisi (kalıp içerisine metal
insert yerleştirme): Enjeksiyon kalıbı içerisine tasarımın
gereği değişik boyutlarda metal parçalar yerleştirip,
bunların üzerine veya etrafına plastik malzeme enjekte ederek parça oluşturma tekniğidir. Plastik parçaların
bağlantı yerlerinin güçlü ve sağlam olması istendiği
koşullarda uygulanan bir üretim yöntemidir. Örneğin,
plastik fanların göbek burçları metaldir. Plastik enjeksiyonda yaygın kullanılan bir üretim tekniğidir.
o Su enjeksiyon teknolojisi (WIT): Et kalınlığı fazla ve
içi boş olarak üretilmesi gereken enjeksiyon parçaları
(özellikle araçlarda kullanılan havalandırma boruları)
su enjeksiyon yöntemi ile üretilirler. Bu tip havalandırma borularının farklı bir üretim yöntemi de şişirmedir
(“blowmolding”).
o Birleşme izi giderme (“heat and cool”) teknolojisi:

Plastik parçaların, yüzeylerindeki birleşim izleri, matlık-parlaklık farklılıklarının giderilmesi amacı ile kullanılan bir teknolojidir. Enjeksiyon kalıbının, enjeksiyon
öncesi sıcaklığını 140-170 oC kadar çıkarıp enjeksiyon
yapma ve arkasından şok soğutma yaparak uygulanan
bir üretim yöntemidir. Dezavantajı, sistem yatırımı ve
kalıp maliyetinin yüksekliğidir. Tüm LED TV’lerin çerçeveleri bu teknikle üretilir
o IMD ve IMC (“In mould decoration”) teknolojisi: Kalıp
içerisinde plastik parçanın yüzeyini istenilen renklere
boyama işlemidir. PC (polikarbonat) film üzerine emdirilmiş boya, enjeksiyon kalıbı içerisinde üzerine plastik hammadde enjekte ederek film üzerindeki boyanın
parçaya geçmesi sağlanır. Bazı araçlardaki gösterge
çerçevelerinin üretimlerinde uygulanan bir üretim
yöntemidir.
o PU (Poliüretan) kaplama teknolojisi (“Soft Touch” deri
görünümlü parça üretimi): Araç ön göğüslerinde ve
kolçaklarda kullanılan bir üretim yöntemidir. Kalıp içerisine PU (Poliüretan) püskürtülerek yapılır.
o 3D MID teknolojisi (parçanın elektrik iletkenliğini sağlayan yöntemler): Plastik malzemeler içerisine iletken
metal tozları karıştırarak plastik parça üretme yöntemidir. İletken olmayan plastik parçalara iletkenlik kazandırmak amacı ile yapılır.
o Standart IMC (kompresyon): Plastik enjeksiyon kalıbı
tam sıkma kuvveti uygulanmadan önce içerisine ergimiş malzeme enjekte edilir ve sonra sıkma kuvveti
uygulanarak yapılan bir üretim yöntemidir. Parçalarda
ışık yansıması, iç gerilimsiz ve deformasyonsuz parça
üretmek isteniyorsa kompresyon kalıbı kullanılır. Örneğin; gözlük camlarının üretimi.

4. OTOMOTİVDE PLASTİKLER
Plastikler; hafif oluşları, kolay şekillendirilmeleri, kimyasal,
fiziksel, doğaya karşı dayanıklı, darbeleri emme özellikleri,
yüksek güvenlikli ve konforlu, estetik, uzun ömürlü, paslanmaz olmaları, boyanabilme, her türlü ürünü ve kalıbını
tasarlayıp üretebilme kolaylığı sağlaması, geri dönüşümlü olan malzemelerin kolay dönüştürülebilmesi gibi özelliklerinden dolayı otomotiv sanayinin vazgeçilmez bir
malzemesi olmuştur. ‘’Geleceğin otomobillerini plastikler
şekillendirecektir’’. Emisyon açısından araç hafifletmenin
ve bunun sonucunda yakıt tüketiminin azaltılmasında en
etkin malzeme plastikler olacaktır.
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cam önü, kapı panoları, tavan aydınlatma, emniyet
kemerlerinde ve koltuklarda kullanılan parçalar gibi,
o Aydınlatma parçaları: Stop, sinyal ve geri vites camları, iç aydınlatma parçaları, bazı araçlarda kullanılmaya
başlanan ön farlar gibi,
o Bagaj içi parçalar: Bagaj kapama ve yan parçalar.

Şekil 6. Otomobil Üzerinde Plastik Parçalar

Teknolojinin gelişimiyle birlikte gün geçtikçe otomobillerde plastik ve kauçuk kullanımı artmaktadır. Ortalama
otomobillerin ağırlıklarının %12- 20’si plastik malzemelerden oluşmaktadır. Gelecekte bu oran daha da artacaktır. ‘’2016 yılı itibarıyla bir araç net ağırlığının %53,3’ünü
çelikler, %17’sini çelik dışındaki metaller oluşturmaktadır. Plastikler %12,2 (termoplastikler ve elastomerler) ve
%6,9’unun ise kauçuk olduğu tahmin edilmektedir’’ [5].
Plastikler, otomobillerin ucuzlatma ve hafifletme malzemesidir. Dünyada otomobil ve yakıt maliyetlerinin öngörülemez şekilde artması özellikle şehir içi kullanımlarda
insanları daha hafif ve tasarruflu araçlar seçmeye yönlendirmiştir. Bu tip araçlarda plastik malzeme oranlarının
çok daha yukarılara çıktığını görebilmekteyiz. Bu durum
gelecekte daha da artacaktır ve insanlar tarafından daha
fazla benimsenecektir. Plastikler aynı zamanda üretimlerinin kolaylaşması sonucu gelecekte birçok otomobil
üreticisine müşterilerine kişisel özellikler seçme fırsatı da
verebilmesinin önünü açacaktır.
Otomobil, insanların en önemli konfor alanlarından biridir. Bu konforu sağlamada plastiklerin önemi yadsınamaz. Araçlar üzerinde kullanıldığı bölgeye bağlı olarak,
her türlü plastik tipi bulmak mümkündür.
o Dış parçalar: Tamponlar, ayna, benzin depo gövdeleri,
rüzgârlıklar, orta direk dışlar, davlumbazlar ve çıtaları,
kapı çıtaları, ön panjurlar, jant kapakları gibi,
o Motor bölümü parçaları: Fan taşıyıcı, fan ve gövdesi,
kablo kanalları, motor üstü kapak, motor alt koruma,
cam yıkama, hidrolik depo ve genleşme kabı gibi,
o Araç içi parçalar: Ön göğüs, torpido gövde-kapak,
kapı eşikleri, ön, arka ve yan giydirmeler, konsol, arka
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Otomobiller üzerinde kullanılan plastikler, gelişigüzel
seçilemezler. Bulunduğu alanda kendisinden beklenen
birçok özelliği barındırması gerekir. Örneğin, motor bölümünde ısı dayanımlı (PA veya cam elyaf katkılı PP’ler),
dış parçalarda doğaya karşı dayanıklı (ASA), içte estetik
görünümlü desenli (PP, ABS, PC+ABS), tamponlarda ve
davlumbazlarda darbe emici PP+ EPDM katkılı, aydınlatmalarda cam görünümlü (PMMA, PC), kol dayamalar, ön
göğüslerde deri hissi veren PU’lar, sızdırmazlık elemanları
TPE ve kauçuklar, içte ve dışta istenilen renklerde parça
boyanarak kullanılabilmektedir. Araçlar üzerindeki birçok
metal parçanın yerini, cam elyaf takviyeli kompozit plastiklerden üretilen parçalar almaktadır.

5. PLASTİKLERDE GERİ DÖNÜŞÜM
Plastik malzemeler işlenip şekillendirildikten sonra tekrar
eski şekline getirilip yeniden işlenebiliyorsa geri dönüşümlü demektir. Örneğin termoplastikler ve bazı elastomerler geri dönüşümlüyken, termosetler geri dönüşümü
olmayan malzemelerdir.
Plastiklerin ana kaynağı petrol ve doğal gazdır. Malzeme
fiyatlarındaki artışlar, yarattıkları çevre kirliliği, rekabet
edilebilirlik gibi nedenlerden dolayı geri dönüşümü en iyi
şekilde değerlendirmek zorunluluğu vardır. Dünyamızda
plastik tüketimi her yıl katlanarak artmakta ve yeni kullanım alanları ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar göz önüne
alınırsa, geri dönüşümün ne kadar önemli olduğu açıkça
ortaya çıkar.
Plastik malzeme ile üretim yapan firmalar geri dönüşümü
mutlaka göz önüne almalıdır. Çünkü plastik parça üretimi
yaparken %5-20 arasında fire oluşmaktadır. Enjeksiyonda
parça üretilirken ortaya çıkan %1-3 arası hatalı parça ve
set-up firesi, %2-5 arası yolluk atıkları, %1 deneme fireleri, %0,5 kalite fireleri, %0,5-1,5 arası kovan temizlikleri ve
yeni projeyi devreye alırken ortaya çıkan fireler bunlara
örnektir. Fireler, yeni üretilecek parçaların hammaddesinin içerisine standartlarda tanımlanmış oranlarda kulla-
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Resim 4. Üründen Ürüne Geçiş ve Üretim Sırasında Çıkan Hatalı Parça Fireleri

malzeme bırakılırsa, doğanın korunmasına o kadar katkı
sunulacaktır.

Şekil 7. Plastik Enjeksiyon Üretiminde Geri Dönüşüm Çevrimi

nılmalıdır. Temin edilebilirlik, çevre kirliliği, rekabetçilik
gibi nedenlerden dolayı firelerin değerlendirilmesi çok
büyük önem taşımaktadır.
Kırma malzemeler işlenirken veya daha sonra ayrıştırılırken hata yapılmaz ise özelliklerinden herhangi bir şey
kaybetmezler. İngiltere’de, ‘’Polymer Science Technology’’
yayınlarında yapılan bilimsel çalışmalarda %20’ye kadar
karışımlarda malzeme özelliklerinde ve parça performansında hiçbir değişiklik görülmemiştir. Yüksek performans
gerektirmeyen parçalarda ikinci kalite malzemelerin kullanımını, müşteriler de teşvik etmektedir.
Geri dönüşümün bir diğer yönü de, çevreye yaptığı katkıdır. Plastikler doğada çürümeyen ve en fazla çevre kirliliği yaratan malzemelerdir. Bu nedenle geri dönüşümlü
plastikler bilinçli olarak kurallarına uygun ayrıştırılarak
yeniden değerlendirilmelidir. Plastiklerin işlenmesinden, ayrıştırılmasına kadar oluşturulmuş kurallara tüm
çalışanların uyması sonucu doğaya ne kadar az hurda

Geri dönüşüm özelliği olan tüm plastikler, kırma makinalarında kırılır. Kırma makinalarında kırılan plastik yolluklar, fireler, cinslerine göre torbalanır ve etiketlenir. Kırma
işlemine tabi tutulan plastik fireler birbirleri ile karıştırılmamalıdır. Birbiri ile karışan plastiklerin molekül yapıları
farklı ise bozunurlar. Bu tür karışık malzemelerle üretim
yapılamaz. Kesinlikle hurdaya ayrılmalıdır. Kırma malzemeler, kullanılacak parçanın özelliğine göre belirlenmelidir. Yanma özelliği hızlı ve yüksek olan malzemelerde
(ABS, PC, PVC, PA) karışım oranları düşük tutulmalıdır.
PMMA, ASA, NORYL ve SAN’larda karışım oranları %5-30
aralığında tercih edilmelidir. PP ve PE’lerde ise yanma
özelliği düşük olduğundan, karışım oranları üretilecek
parçanın yapısına göre %100’e kadar çıkabilir. Pratik uygulamalarda görsel parçalarda daha az, görsel olmayan
parçalarda daha fazla kırma kullanılır. Emniyet parçalarında ise hiç kırma kullanılmamalıdır. Bazı müşteriler ise
parçalarında kırma kullanımını istemeyebilir veya belli
bir oranı geçmemesini isteyebilirler. Bu istek ve önerileri
dikkate almak gerekir. Aksi hâlde ileride sorunlar yaşanabilecektir.
Geri dönüşümlü malzemelerin en büyük dezavantajı, karışım sırasında aynı sıcaklıkta erimeyen başka malzemelerin karışması sonucu, parça yüzeylerinde küçük küçük
beyazlıklara, yanık izlerine, erimemiş malzeme izlerine ve
noktasal hatalara ve firelerin artmasına yol açmalarıdır.
Kırma malzeme kullanırken orijinal ile kırma malzeme
oranının hep aynı olmasına dikkat edilmeli, karışım işlemi
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mikserlerde veya makina üzerindeki dozajlama ünitelerinde gerçekleştirilmelidir.
Geri dönüşümde tekrar tekrar kullanımın önüne geçmek
için en iyi denetim yöntemi MFI‘ı denetlemektir. Fabrikalarda, geri dönüşümün değerlendirilmesinde farklı yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bazı firmalar, geri dönüşüme
ayrılan fireleri hiç kırmadan anlaştıkları geri dönüşümcülere belli bir fiyata satarlar. Kendi içinde değerlendirmek
isteyen firmalar ise kırma makinalarında kırarak öngörülen oranlarda orijinal malzeme ile karıştırarak kullanırlar.
Eğer kırmalar kullanım sırasında sorun oluşturuyorsa ekstrüderlerden geçirilip tekrar granül hâle getirilerek kullanılabilir. Malzemeden malzemeye geçişlerde ve devreye
alırken çıkan temiz tezeklerin kırılarak granül hâle getirilerek kullanılması çok olumlu sonuçlar veriyor. Burada
önemli olan maliyet hesaplarını doğru yapıp kâr ve zarara dikkat etmektir. Plastiklerde geri dönüşüm teknolojisi
son yıllarda çok gelişmiştir. Günümüzde geri dönüşümü
değerlendiren yüzlerce firma kurulmuştur. Bu firmalar
piyasadan topladıkları plastik fireleri ve hurdaları ayrıştırarak ve işleyerek kullanım yerlerine göre tekrar piyasaya
sunmaktadırlar.
Firelerin kırılması sırasında tozlanma meydana gelir. Tozlanmanın en büyük nedenlerinden biri, kırma bıçaklarının eski ve ayarsız olmasıdır. Ancak kırma bıçakları yeni
ve ayarlı olsa bile belli oranda tozlanma oluşacaktır. Kırma
işlemi sonrası toz emici sistemler kullanmak gerekir. Hızlı
yanma özelliği olan malzemelerin kırılmalarındaki tozlar yanarak, parça üzerinde kalite problemlerine neden
olurlar. Toz toplama sistemleri olmayan firmalar, bu tür
toplama malzemeleri kullanırken eleme yapmak zorunda
kalırlar.
Günümüzde üzerinde çalışılan konulardan biri de, boyalı parçaların geri dönüştürülmesidir. Bu konuda başarı
sağlanmış ve kullanımında sorun olmadığı görülmüştür.
Fakat geri dönüştürme maliyetinin yüksekliği konusunda
çekinceler bulunmaktadır. Çevresel etkilerinden dolayı,
boyalı plastik parçalar da geri dönüştürülmelidir.

firmada mutlaka deneyimli personel bulunmakla birlikte,
sayısal olarak çok yetersizdir. Bu konuya gerekli önemin
verilmediği, makale yazarı tarafından düşünülmektedir.
Bu kanıya varılmasının nedeni ise, görev gereği 40 yıla
yakın plastik parça üretimi yapan firmalarda çalışması ve
Avrupa’dan Uzak doğuya kadar 13 ülkede teknik görevli
olarak bulunmasıdır. Çünkü, plastik enjeksiyon makinalarının yaklaşık %90’nı, enjeksiyon kalıplarının ise %6070’ni ülke olarak başka ülkelerde yaptırılmaktadır.
Plastik parça üretimi yapan firmaların en çok sordukları
sorulardan bu durum net olarak anlaşılmaktadır. Hangi
enjeksiyon makinalarını tercih edilmeli? Enjeksiyon kalıplarını hangi ülkelerde yaptırılmalı? Üretimde çalışacak
yönetici, mühendis ve usta konusunda yardımcı olunabilir mi? Plastik parça ve kalıp tasarımcısı, plastik parça
hataları ve çözüm yöntemleri konusunda karşılaştıkları
sorunlar olmaktadır. Plastiklerin tanıtılması ve üretimleri
sırasında karşılaşılan sorunların çözümünde, yetişmiş eleman sorununun çözümü yönünde ülke olarak çok büyük
eksiklikler olduğu görülmektedir. Ülkemiz Avrupa’nın
ikinci büyük plastik hammadde tüketicisidir. Ancak yalnızca birkaç üniversitede polimer mühendisliği ve yalnızca Yalova Üniversitesinde Plastik Mühendisliği Bölümü
bulunmaktadır. Ayrıca bilindiği kadarıyla PAGEV’in açtığı
plastik üzerine sadece iki meslek lisesi bulunmaktadır.
Ülke olarak otomotiv üssü olmak isteniyorsa, otomotivde kullanılan plastik parçaların ve kalıpların tasarımından
üretimine ve geri dönüşümüne kadar, yetişmiş ve nitelikli
insana kaynağına gereksinimimiz bulunduğu bilinmelidir
on yıllarda başka ülkelerin plastik atık çöplüğü haline gelmemiz, ülkemiz adına çok üzücüdür.
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MAKROMOLEKÜL DÜNYASI
Dr. A. Bedii Erdemir1

1. GİRİŞ

2. POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMALARI

Bu yazıda güdülen amaç, polimer sanayinde çalışan teknik personelin ve öğrencilerin makromoleküllerle, namı
diğer polimerlerle tanışmasını sağlamak ve onları bir
nebze polimer dilinden anlar hale getirmektir. Bu uzun ve
büyük moleküller, gizemlerine ışık tutacak çok farklı açılardan sınıflandırılabilirler. Polimerler, birbirleri ile eş ya
da benzemez olan molekül gruplarının ya bir bağlaç ile
ya da doğrudan birbirlerine eklemlenmeleri ile meydana
gelmiş zincir vari oluşumlardır.

Hidrokarbon "tuğlalardan" inşa edilen polimerleri diğer
vasıflarını konu etmeden tabii ve sentetik olarak ayırmak
ilk adım olmalıdır.

Tek bir zincirin moleküler mimarisi, onun kimyasal ve
fiziki özelliklerini belirlediği gibi eş ya da benzerleri ile
oluşturduğu arap saçı misali birbirine dolaşmış kütlesinin
farklı tür deformasyonlara olan tepkileri ile o cismi meydana getiren zincirlerin dizilişlerini yani nihai morfolojisi
belirler. Bu nihai morfoloji de o cismin mekanik özelliklerini belirler.

1

Tabii polimerler selüloz ve proteinden meydana gelirler.
Çevremizi saran tüm yeşillikler selüloz esaslıdır. Pamuk,
keten, kenevir ve daha birçok lif kaynağı tabii bir polimer
olan selülozdan, amaca yönelik bir mimari ile yaratılmıştır. Diğer tabii polimer olan protein ise tabiatta etimiz, saçımız, derimiz, tırnağımız, koyundaki yün, ipek böceğinin
katılaşmış salyası, soya fasulyesinin ve daha birçok tohumun içinde bulunan proteinler olarak karşımıza çıkarlar.
Bunlar peptidlerle birbirine bağlanarak bir tren katarını
andıran amino asitlerdir. Polipeptid genel adıdır, helikal
konfigurasyonundan dolayı alfa heliks olarakta adlandırıldığı olur. Aslında yapı bu kadar basit değildir. Üç helis
yapı birarada büyük bir helis meydana getirler. Yün lifinin

Tekstil Mühendisi, Polimer Fizikçisi, A. B. Erdemir AR-GE ve Mühendislik Hizmetleri - be@fibre-eng.com
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moleküler yapısının tanımında bu sistem “coiled coil” olarak adlandırılır.
Bu iki doğal polimer, nemden etkilenirler. Bünyelerinde
bulunan hidrojen bağları nem varlığında koptuğu için
yapılarının gereği mekanik özellikleri önemli farklılık gösterirler. Mesela protein polimerinin helikal yapısısındaki
hatfeleri birbirine bağlayan hidrojen bağları nem varlığında kopar ve serbest kalan helis beklenebileceği gibi
bir yay gibi süner ve bırakıldığında eski fiziki formuna
döner. Kaslarımız sürekli nemli olduklarından vücut hareketlerini sınırlamaz ve hep elastik davranırlar. Pamuk ya
da diğer selülozik yapılarda ise selüloz hücreleri büyürken bir tüp şeklinde gelişirler. Büyüme sırasında selüloz
makromolekülleri de aynı proteinde olduğu gibi helikal
bir yapı oluşturur. Ancak birbiri üstünde konsentrik formda oluşan ardışık helislerin gelişme yönleri terstir. Biri Z
yönünde gelişirken bir sonraki S yönünde gelişir. Yani
helikal yapılar oluşurken biri sağdan diğeri soldan dönerek yükselirler. Yapı, canlılığını yiitirince de oluşan tüp
içindeki sıvı buharlaşır ve tüp çökerek yassı bir hal alır. Bu
yassılığın bulunduğu düzlem sabit değildir. Islandığında
hidrojen bağları koparak helis yapının serbest kalmasını
sağlar. Ancak gerilim uygulandığında ardışık ters yönde
bulunan helisler birbirini sıkarak elastik davranışı limitlerler ve protein molekülünün tersine bu yapı ıslanınca gerilimin oluşturduğı sıkılık sayesinde kopma kuvveti artar.
Kopma uzaması da kuru duruma göre az da olsa yükselmiştir. Bu davranışın günlük hayatta faydası selüloz esaslı
gemi halatlarını limana bağlanmış gemilerde ıslak tutulması ile elde edilir.
Sentetik polimerler ise tabiatta bulunmamakla beraber
hidrokarbon kaynaklarından elde edilen hammaddelerin
polimerize edilerek, yani kimyasal reaksiyon ile sentezlenerek (meydana getirilerek) zincir haline dönüştürülmeleri ile oluşur. Örnek olarak polyester ailesi, poliamid ailesi,
polipropilenler, akrilikler, polietilen ailesi gösterilebilir. Bu
ailelerin bazıları mesela polyesterler ve poliamidler aynı
polipeptid de denen protein molekülünde olduğu gibi
bağlaçlarla anılırlar. Polyester demek esterlerle bağlanan
tren katarını ifade eder. Hangi polyester olduğuda katarda
bulunan vagonların isimleri ile belirlenir. Mesela PET olarak bilinen en meşhur polyesterin esas adı polietilenterefıtalattır! Yani ardışık dizilmiş etilen ve tefıtalat vagonları
ester bağları ile birbirlerine takılmışlardır! Keza Naylon ticari adı ile bilinen poliamidlerde amid bağları ile birbirine
tutturulmuş altı karbonlu kaprolaktam molekülleri söz
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konusu ise polimere Naylon 6, eğer önceki örnekte olduğu gibi iki ayrı cins vagon kullanıldıysa o vagonlara göre
adlandırılırlar. En meşhuru Naylon altı altıdır. Atmış altı
diye okunmaz zira bu rakamlar farklı moleküller de olsalar
her ikisi de altışar karbon atomu bulunduran adipik asit ve
heksametilendiamin artıklarının varlığına işaret ederler.
Diğer önemli grup sentetik polimerler onları meydana
getiren hidrokarbon moleküllerinin doğrudan birbirlerine eklemlenmesi ile oluşan, bu anlamda selüloz polimerlerine benzeyen yapılardır. Poliolefinler, politerafloroetilen yani Dupont’un verdiği ticari ad ile Teflon olarak
bildiğimiz yapışmayan plastik ve PAN kısaltması ile bilinen poliakrilonitril bu grubun en önemli üyelerindendir.
En basit türü polietilendir, toplumda yaygın olan bir yanlışın örneği olan Naylon poşet dediğimiz ürünlerdir zira
bunlar Naylon (poliamid) değil polietilendir.
Bir de tabiatta polimer olarak var oldukları halde tabii
formları değiştirilmiş türler vardır. Bunlar selüloz ve protein ya da türevleridir. Mesela floş olarak bilinen viskos rayon ya da daha yaygın adı ile sunni ipek bir selüloz kaynağının çözülüp saflaştırıldıktan sonra tekrar katılaştırılırken
ipek gibi devamlı hale getirilmesi ile elde edilir. Bu sayede
orman atığı olan ağaç kabuklarından tekstil hammadesi
elde edilmiş olur. Bu durumun varyasyonu olan rejenere
(tekrar meydana getirilmiş) polimerler vardır. Tabii polimerlerin depolimerize edilip saflaştırıldıktan sonra farklı
kimyasal guruplarla tekrar polimer haline getirilmesi ile
olur. En yaygın örneği meşhur yapıştırıcı “Uhu”nun da
hammaddesi olan selüloz asetattır.
Sütün proteininden kasein lifleri soya fasulyesinin proteininden de sentetik yenebilir et yapılmaktadır. Önemli
bir başka nokta ise, yaratılışla meydana getirilmiş doğal
liflerle aynı polimer molekülleri kullanılarak insan tarafından yapılmış suni lif formlarının moleküler morfolojileri
yün ve pamukta olduğu gibi amaca yönelik o muhteşem
yapıda değillerdir. Tamamen olmasa bile büyük ölçüde
kontrolsuz bir moleküler düzenin katılaştırılması ile sağlanmışlardır. Bu nedenle yün ve pamuğun mekanik performansını ve çevresel faktörlere tepkisini veremezler.
Maddenin bilinen üç haline ilaveten düzenli sıvıların varlığı 1880’li yıllarda tabiattaki örneklerinden O Lehman tarafından izole edilmiştir [1]. Bazı böceklerin bünyelerinde
ve meşhur kolestrolün moleküler yapısının katı olmadığı
halde düzenli olması, bizi bu sınıf maddelerle tanıştırmış-

29
tır. Elektronik cihazlarımızın opto elektronik donanımları
maruz kaldığı elektrik alanına göre opaklaşan dijital göstergeler ya da bulunduğu sıcaklığın diktasına göre düzenli forma geçen termal motivasyonlu dijital göstergeler
günlük hayatımızın yaklaşık 45 yıldan beri ayrılmaz parçası olmuşlardır. Özü itibarı ile molekülün düzgün bir çubuk
formunda olması, polarize özellik taşıması, termodinamiğin minimum enerji de bulunma emri bu sistemleri sıvı
formda bile belli bir moleküler düzende tutmaktadır.
Polimerlerde de düzenli sıvıların olabileceği öngörüsünü
1950 li yılların başında dile getiren Flory’nin sayesinde
Dupont, Dr Stephani Kwolek’in çalışmaları ile bu sahaya
adım atmıştır [2]. İlk sıvı kristal poliamid yapıyı 1959 yılında oluştumuşlar ve nihayet 1972 de büyük bir gizlilikle yürüttükleri çalışmayı gün yüzüne çıkararak aromatik
esaslı bir Naylon olan poly-parafenilenterepthalamid’i
yani Kevları tüm dünyaya tanıtmışlardır. Konsantre sülfürik asit içinde düzenli yapı oluşturan bu sisteme lyotropic
terimi uygun görülmüştür. 20 yıllık çalışmanın ürününü
39 yıldır çok büyük bir kar marjı ile kilosu 35 Amerikan
Dolarından tüm dünyaya satmaktadırlar.
1962 yılında Newyork yakınlarında bulunan Scottia’da,
Kantor ve Halub isimli araştırmacılar General Elektrik adına yürüttükleri termal stabilitesi yüksek plastik malzeme
arayışı çalışmalarında terefıtalik asit ile hidrokinonu reaksiyona sokarak üretecekleri plastikte aromatik sistemlerin
yüksek termal stabilitesinden istifade etmeyi amaçlamışlardır [3]. Ancak berrak bir polimere ulaşamadıkları gibi
yeterli molekül ağırlığına da çıkaramadıkları için oluşan
kırılgan malzeme ile sonuçlanan çalışmayı başarısızlık nedeni ile sonlamışlardır. Aslında tesadüfen sıvı kristal sistemi üretmişler ama literatürü yeteri kadar iyi taramamış olmaları nedeni ile ya da Dupont’un ketumluğu sayesinde
olsa gerek bu önemli buluşu fark edememişlerdir. Ergimiş
halde düzenli sıvı veren sistemler bilahare termotropik
olarak adlandırılmışlardır ki bu verilen örnek bir aromatik
polyester türüdür.
1972 yılında Dupont henüz Kevlar buluşunu lanse etmeden önce bir konferansta Eastman Kodak araştırmacısı
Jerome Jakson Jr PET yapısına ko-polimerizasyonla eklenen aromatik yapının PET mekanik değerlerini dört kat
2

artırdığını bildirmiştir [4]. Kodak’ın ürettiği röntgen filimlerinin yapıldığı PET taşıyıcı zeminin daha yüksek sıcaklıklarda banyo edilerek acil durumlarda dakikalar içinde
doktorlara röntgen filmi sağlayabilmek için termal stabiliteyi artırmayı hedefledikleri çalışmada polimer bünyesindeki aromatik yapı oranını artırarak bu sonuca ulaşmışlardır. Tesadüfi olarak termotropik sıvı kristal sistemlere bu
ikinci rastlama olmuştur.
Tecrübesine binaen Dupont konunun esasını kavramış ve
bu sahada hızlıca çalışarak bulabildiği tüm termotropik
sistemleri patenlemiştir. Diğer polimer devleri de bu sayede buluşun farkına vararak büyük çalışmalar yapmışlardır.
Ancak intizamı mükemmel makromolekül düzeni kurulduğunda ergime sıcaklığının termal stabilitenin üstüne
çıkması en büyük problem olmuştur. Ergime sıcaklığının
düşürülmesi için ideal çubuk formundan ödün verilerek
moleküllerin zigzaklı ya da tekrar ünite boylarının uyumsuzluğu sağlanmış ve ergime sıcaklığı proses edilmeleri
mümkün kılacak seviyelere indirilebilmiştir. Ancak moleküler düzenin bozulması, ulaşılan mekanik özellikleri de
azaltmış ve termotropik sistemler ”lyotropic” sistemlerin
şahı Kevlar’i tahtından indirememiştir. Eğer başarılı olabilselerdi polyesterlerin nemden ve UV den etkilenmemeleri sayesinde her ikisinden de menfi etkilenen Kevların
pabucu dama atılırdı.
Termotropik sistemlerin bu olumsuzluğunun yanı sıra
molekül ağırlığının yükseltilmesi sahasında da sorunları
vardır. Bu satırların yazarının yaptığı çalışmalar neticesinde belirlediği kristalizasyonun engellenmesine dayalı prensip çerçevesinde termotropik sistemlere ait tüm
olumsuzlukarın giderilebildiği bir kopolimerik system
Vectra ticari adı ile piyasaya sürülmüş ve halen bazı uygulamalarda kullanılmaktadır. Kevlar ile yaklaşık aynı mekanik özelliklerdedir ama nem, UV ve kesilmeye olan direnç
konularında çok önemli ölçüde Kevlardan üstündür.
Kristal forma girmeleri lineer yapılarının dallanma ya
da iri yan grupları ile zora sokulmuş olan yüksek molekül ağırlıklı poliolefinler, uygulanan ardışık sündürme ve
dinlendirme prosesi ile çok yüksek oranda yönlendirilmiş morfolojilere ulaştırılabilmişlerdir.2 Kevlar düzeyinde

Buradan anlaşılacak en önemli husus; eğer poliolefinlerin lineer yapıları dalsız, budaksız olsaydı, karbondan karbona üç boyutlu tetrahedral bağların yerine düz hat sağlayabilecek iki
boyutlu düzlemsel bağ yapıları olsaydı bu moleküller kristal yapabilirler ve bu nedenlede süper çekim mümkün olmaz ve yüksek oranda eksenel yönlendirilebilmeleri hayal olurdu zira
kristal yapılar moleküler mobiliteyi ergimedikleri süre tam olarak engellerler. Ergidiklerinde de zaten ortada işlenecek bir lif formu kalmayacaktır. Yani kristal yapıda olmamış olmaları bu
super çekim imkanını vermiştir.
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mekanik performans gösterebilen bu lifler çok düşük sıcaklıklarda bile kristal yapı sahibi olmadıkları için gerilim
altında akabilmektedirler. Ancak oda sıcaklığı şartlarında
kullanılabilmeleri ve üretimleri sırasında lif bünyesinde
fibrilasyon oluşmuş olması uygulanma sahalarını daraltan başlıca sorunlarıdır.
İnsanoğlu hayal gücü sayesinde sentetik polimerler sahasında çok sayıda buluşa imza atmıştır. Anılan süper polimerlerin mekanik prformansı, çelik kopma kuvvetinin
beş katına kadar çıkmıştır.

3. POLİMERİK YAPILAR
Polimerlerden meydana gelmiş nesnelerin mekanik davranışları dahil tüm özellikleri moleküllerinin kimyasal yapısı ve fiziki konumlandırılmalarından kaynaklanır. Tabii
polimerler çok enteresan ve zor görevler yüklenmişlerdir.
Bu görevleri moleküllerinin kimyasal tasarımları ve moleküler dizilişlerinin (morfolojilerinin) sağladığı özelliklerle
yerine getirirler. Bu tasarımlar ve dizilişler yaratılış yolu ile
gerçekleştirilirler ve DNA şifrelerinde tüm esasları mevcuttur.
Öteyandan sentetik polimerler istenilen görevi yerine
getirsin diye çeşitli kimyasallarla tasarlanırlar ve çeşitli
proses teknikleri ile gerekli fiziki formu, yani morfolojiyi
alabilsin diye geliştirilmiş makinelerde üretilirler. Çoğu
zaman gördüğünüz devasa sistemler çok küçük, gözü
bırakın elektron mikroskobu ile dahi görülemeyen nanometrikölçülerde olan polimer moleküllerine özellik
kazandırırlar. Bu aslında, cesamet farkına rağmen mümkündür; zira polimer molekülleri birbirlerini etkiler ve
kendilerine has davranışlar gösterirler. İşte bu davranış
farklarını anlayan insanoğlu polimer molekülü manipulasyon (yönlendirme) metodlarını keşfetmiştir.
Nedir bu farklar? Polimerlerin akmaya olan dirençleri (reolojik dirençleri), deformasyon sonrası toparlanmaları ya da
toparlanamamaları, kristalize olabilmeleri ya da olamamaları, bu ve diğer özelliklerini sıcaklık seviyesine ve molekül
uzunluğuna göre az, molekülün lineer olup olmamasına
göre, çok veya hiç göstermemeleri proses parametrelerinden bazılarıdır. Molekül özelliklerinden en önemlilerinden
birtanesi de konformer olarak bilinen moleküler yapılardır. Bunlara Türkçe olarak konumlandırıcı demek doğru
olacaktır. Konumlandırıcılar bir polimer molekülünün po-
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limer kütlesi içinde konfigürasyon olarak adlandırılan formunu dikte ettirir. Kısacası konfigürasyon kütle içindeki
tek molekülün fiziki şeklini ifade eder. Bu düzenin tamamına da polimer morfolojisi genel adı verilmiştir.
Polimer moleküllerinin deformasyona olan tepkilerini polimer molekülünün mimarisi etkilemektedir. Yeni bir başlık altında polimer zincirinin mimarisini ve bu mimarinin
polimer kütlesine sağladığı özellikleri incelemek gerekir.
Zincirlerin en basit hali lineer yapılardır. Bünyelerinde
bulunan bilahare bahsedilecek olan konumlandırıcı moleküler bağlar sayesinde belli bir esnekliği olan bu tür zincirler, seyreltik çözeltilerde rast gele formdadırlar; bu hallerine “random coil” tabiri uygun görülmüştür. Esneklik
elastikiyet anlamında ele alınmamalıdır. Konumlandırıcılar düz bir hatta zincir oluşmasını çoğu zaman tetrahidral
ya da benzeri yön değiştirici yapılar nedeni ile engellerler. Naylonlar, polyesterler ve akrilikler bu yapılara örnektir. Aslında ergimiş halde de bu lineer yapılar komşu
moleküllerin etkileri ile olabildğince rastgele form alırlar.
Bazı lineer zincirler ise konumlandırıcılarının para konfigürasyonunda (yani giriş ve çıkış bağlarının aynı doğru
üstünde olması) nedeni ile esnek değillerdir. Bilakis çubuğumsu yapıdadırlar. Söz konusu moleküler birimlerin
(merlerin) uzunlukları enlerinden misli misli fazladır. Bu
tür lineer sistemler yukarıda bahsedilen sıvı kristal yapıların esasını teşkil ederler.
Lineer moleküllerin bazılarında ister esnek yapıda ister
çubuğumsu yapıda olsunlar zincirler üstünde dallanmalar oluşmuş olabilir. Bu tür sistemler akma deformasyonu
altında çok farklı davranışlar göstereceklerdir. Polietilenler bu tür polimerlere iyi bir örnek teşkil ederler. Alçak
yoğunlukta olan türlerinde dallanma yoğunluğu fazladır.
Bir başka sınıf polimerlerde ise tüm eşya tek bir molekül
olabilir. Bakalitler ya da mobilya sektörünün göz bebeği
polyester cilalar bu sınıfa örnektir. Üç boyutlu yapılardır,
hiç bir surette krislal yapı oluşturamazlar, ısı ile veyahut
bir çözücü ile sıvılaştırılamazlar çünkü koca kütle tek bir
moleküldür.

4. POLİMERLERİN TERMODİNAMİK KURALLARI
ÇERÇEVESİNDE DAVRANIŞLARI
Zinciri meydana getiren öğelerin (merlerin) cesametleri,
geometrileri, polimerin molekül ağırlığı terimi ile ifade
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edilen toplam uzunluğu, lineer olup olmadıkları ve polarizasyonları, polimer zincirinin davranışlarını belirlerler.
Deformasyona bu nedenle farklı tepkiler verirler. Bizde
bu farklı tepkilerin nedenlerini anlamaya ve incelemeye
çalışalım.
Öncelikle termodinamik yasalar manzumesini bir kural
koyucu olarak inceleyelim. Tabiatta bulunan her türlü
biolojik, kimyasal, fiziki, mekanik ve adını henüz bilmediğimiz her türlü enerji aktarımı içeren olayı termodinamik
kurallar denetler. Tüm olaylar bu kurallara göre işlemek
zorundadır. Eğer bu kurallar olmasaydı tabiat var olamazdı. Nedir bu kurallar? İlki, kainatta var olan madde ve
enerji miktarı sabittir. Yani azalmaz ya da çoğalmaz. Sadece biri ötekine dönüşebilir ve enerji formları aralarında
takas olurlar.
Basitçe ele alacak olursak uzayda yol alan bir kütle sahip olduğu enerji ile hareket ettiği yönde sonsuza kadar
-bir çarpışma yaşamaz ise- devam eder. Yani bu enerji
bir başka şekle dönmedikçe bu durum devam eder. Bu
kütlenin miktarı ve hızı sahip olduğu enerji seviyesini
belirler. Keza ekseni etrafında dönen bir cisim için de durum aynıdır. Bir yere gitmez ama durumu etkileyen yani
enerji transferini gerektiren bir olay yaşanmaz ise bu durum da sonsuza kadar devam eder. Tersi de mümkündür.
Hareketsiz olan bir kütle ona enerji transfer eden bir olay
yaşamadıkça bu şekilde kalır. Ama bu onun enerjisinin
sıfır olduğu anlamı taşımaz. Sonuçta madde ve enerjisi
bir olay yaşamadıkça sabit kalır. Olay yaşarsa başka formlara transfer olurlar. Sonuçta haraketli de olsa hareketsiz
de olsa madde kararlı formlarda kalmayı tercih eder. Ya
düzgün doğrusal harekette, ya, dönme hareketinde, ya
da hareketsiz formu tercih eder. Aslında hareket var ve
bu hareketin enerjisi etraf ile etkileşiim sonucu transfer
oluyorsa mekanik enerji bakımından sukut haline ulaşılıp kararlılık bulunacaktır. Yani minimum enerji seviyesi
kararlıdır. Minimum enerji seviyesi de tüm sistemlerde
olduğu gibi polimerler için ulaşılması gerekli en önemli
hedeftir, tabiatın emridir.
Bu düşünceyi atomlara ve moleküllere uyguladığımız zaman prensipte aynı olan kuralların, kainat ve tabiata nasıl
hakim olduğu ve düzeni nasıl koruduğu anlaşılacaktır;
zira bir düzene sevk olmasaydı kaotik bir ortam oluşur ve
dizginlenemeyen enerji hiç bir düzene ve dönüşüme izin
veremezdi.

Madde, katı, sıvı ve gaz hallerinde farklı moleküler hareket yaşar. Katı molekülleri çok küçük genlikte fakat
yüksek frekansta titrerler, sıvı halde daha sebesttirler ve
titreşim genlikleri daha büyük fakat frekansları daha düşüktür. Maddeyi sıvı tutan sıcaklık seviyesi artırılırsa moleküler serbestlik de daha çok artacaktır. Polimerler için
söz konusu olamaz ama gaz fazında olan molekül ya da
atom çok daha serbesttir, çok büyük genlikte fakat düşük
frekansta titrerler. Bu sayede bulundukları kapalı haçmin
her noktasında aynı basıncı sağlarlar.
Söz konusu maddenin polimer molekülü olduğunu ve
sıvı formda olduğunu düşünelim. Bu yılanvari kıvranan
ve her kısmı farklı hareket eden (titreyen) uzun zincirin
komşuları ile kuracağı enteresan etkileşimler olacaktır.
Mesela birinin artı yüklü segmanı diğerinin eksi yüküne
denk gelirse oluşacak olan çekim (Van Der Waal Kuvveti),
bu iki molekülü beraber hareket etme eğilimine itecektir.
Kütle büyüyeceği için yer darlığı ve her ikisinin de aslında
daha büyük bedenin segmanları (parçaları) olması sayesinde hareketleri kısıtlanacaktır. İşte size akmaya olacak
olan direncin (viskositenin) başlangıç noktası.
Devam edelim, polimerimizi sıvı tutan sıcaklığı biraz artırırsak bu kısıtlama (reolojik direnç) azalacaktır zira moleküler hareket genliği yükselecek hareket serbestliği artacaktır. Ya da aynı şartlarda molekül uzunluğu artırılırsa
akmaya olan direnç artacaktır; zira bu sefer uzunluktan
dolayı etkileşime girecek toplam segman uzunlukları da
daha fazla olacak, yani kısıtlayıcı unsur çoğalacaktır. Bu
engellemeye bir de zincir uzunluğunun yol açacağı, komşu moleküllerin birbirlerine fiziki dolanmasını ve bu dolanmışlık şartlarında oluşacak zayıf da olsa Van Der Waal
çekimleri hesaba katarsak polimerlerin "viskosite" dünyasını anlamaya başlamış oluruz.
Peki, termodinamik bunun neresinde derseniz konuyu
daha da açmış oluruz. Öncelikle bu sıvı polimerik sistemin molekülleri, titreşerek komşuları ile segman bazında çekim ve itme bölgeleri oluşturur ve yavaşça da
olsa pozisyon değiştirerek itilme ve çekme noktalarını
birbirlerini çekecek hale getirip enerjilerini azaltırlar. Bir
araya gelmeleri ve yaklaşmaları neticesinde sahip oldukları kinetik enerji ısı olarak çevreye deşarj olarak polimerik sistemi terk eder. Zira artık daha kısa mesafede daha
yüksek frekansta titreyecektir. Aslında sistem dinamik
olduğu için çevre ile etkileşerek enerji transferi yapacak
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ve bünyesinde minimum enerji bulunacak kararlı forma
inecektir. Moleküler hareketin azalması neticesinde fazla
gelen enerji moleküler kütlenin ısısını artırır ki ısı farkından dolayı çevreye enerji aksın. Henüz polimeri sıvı tutan ısı hala orada. Bu ısı da çevrenin daha soğuk olması
sayesinde kaybolur.
Sonuçta birbirleri ile oldukça sıkı ve kuvvetli bağ kurmuş
olan moleküler kütle artık akamayacak kadar çok yüksek
viskositeye ulaşmıştır. Katı gibidir ama henüz katı denmez. Sadece akamayacak kadar çok yüksek viskositeli bir
sıvı vardır. Bu durumda olan polimerlere amorf polimerler deriz. Molekülleri arasında tesis olmuş kuvvetler de 2.
kuvvetlerdir. Bu kütleyi tekrar ısıtırsak belli bir sıcaklıkta
bu 2. kuvvetler açılır ve moleküler sistemde segmansal
hareketlilik başlar. Bu noktaya camsı geçiş sıcaklığı ya da
"Tg" diyoruz!
Moleküler kütlenin zincirleri düzenli yapıdalar ve kristal
yapma kabiliyetine sahiplerse ve uzun süre segmental
hareketlilik varsa, zincirler doğru pozüsyonlara yavaşça
ulaşır ve kristalik bir yapı oluşturmaya başlarlar. Tesis edilen kuvvetler artık 1. kuvvetlerdir çok daha fazla ısı deşarj
olur ve polimer artık bir katı, yani kristaldir. Maddenin en
kararlı yani kristal haline ulaşılmış olur. Bu enerji seviyesi
en minimum seviyedir. Eritilebilmesi için 1. kuvvetlerin
haricen verilecek ısı ile ortadan kaldırılması gerekir.
Termodinamik, maddenin tüm davranışlarını her zaman
bu izah çerçevesinde yürütür.

5. POLİMERLERİN DEFORMASYONA TEPKİLERİ
Polimerleri şekillendirebilmek için, onları sıvı formundalarken akıtırız. Akış sırasında uzun polimer zincirleri çeşitli
şekillerde deforme olurlar. Bu deformasyonların yol açtığı
moleküler pozisyonlar (konfigürasyonlar) bize istediğimizi
verir. Her zaman tam olarak istediğimizi alamasak da tatminkar derecede gerekli mekanik performansı yakalarız.
Esasen iki tür deformasyon modeli vardır. Sünme (extensional elongation) ve yuvarlanma (shear) tepkileri olarak
sınıflandırılan bu deformasyon modelleri, insan yapımı
polimerlerin faydalı eşyalara dönüştürülmesinde oluşması istenen yapının belirleyicileridir. Bu tarz sınıflandırmanın dışında kalan kauçuk moleküllerinin deformasyona
olan enteresan tepkileri bölüm sonunda kısaca ele alınacaktır.
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Deformasyona olan tepkileri ile nihai ürün bünyesinde meydana gelmiş moleküler morfolojiler, polimerin
katılaşması ile muhafaza edilirler. Eğer polimer kısmen
kristalize olan bir tür ise, bu eşyanın ömrü uzun olur. Sıcaklık, nem ve UV gibi çevresel faktörlerden etkileniyorsa
zamanla eşya deforme olur, kırılır ya da neredeyse tamamen un ufak olup bozulur. Ömrü uzatmak ve albenisini
artırmak için çeşitli minaraller ve pigmentler eklenerek
ürün daha cazip kılınır.
Sünme deformasyonu: Gittikçe hızlanarak akan polimer kütlesinin akış yönünde polimer zincirlerini parallel
hale getirmesi ile sonuçlanır. Filament üretiminin esası,
sünme deformasyonuna dayanır. Gittikçe hızlandığı için
akan malzeme incelir, yani polimer sünerek incelir ve onu
sıvı tutan ısı bu arada uygulanan soğutucu hava akımı
ile kaybolunca sünme durur ve paralellik kalıcı hale gelir. Teorik izah bu olsa da işin gerçeği donmaya rağmen
sünme sırasında oluşan stresin bahşettiği moleküler paralellik, donma ile stresin son bulması yüzünden mikro
saniyeler gibi çok kısa bir an içinde önemli ölçüde kaybolur. Bu aslında termodinamik kuralları manzumesinde tabiatın diktesidir. Yapılan büyük araştırmalarla çok büyük
sündürme stresi sağlayan yüksek hız sarım sistemlerine
rağmen sorun çözülememiştir. Esasen tabiatın istemediği
şeyi yapamayacağımızın yani onun kuralları içinde olmamızı anladığımızdan konu noktalanmıştır. PET, NYLON ve
Poliolefinlerden ergimiş polimerin ekstrüzyonu tekniği
ile üretilen liflerin kaderi budur. Bilahare ikinci bir işlemle
camsı geçiş sıcaklığının üstünde tekrar bir sünmeye tabi
tutularak paralellik artırılsa da ulaşılabilen nihai paralellik
potansiyelin yüze onu – on beşi kadardır. Teorik hesaplama ile 5 GPa civarında olması gereken kopma kuvveti,
aynı molekül ağırlığında 0.5 – 0.7 GPa civarında gerçekleşmektedir.
Çözelti yolu ile üretilen liflerde incelme, sünmeden ziyade sıvı jetini koagülasyon işlemi sırasında terk eden çözücünün % 80 civarında hacim kaybına yol açması ile olur.
Katılaşma öncesi jelleşme aşamasında uygulanan sündürme ki bu banyonun lineer akışa direnci neticesinde
çok düşük düzeyde gerçekleşir bir miktar moleküler yönlenme sağlanır. Bu da akrilik üretiminde yeterli mekanik
performansa ulaşılmasını sağlar.
Söz konusu polimer ister ergimiş halde ister eriyik yani,
çözelti halinde olsun, eğer sıvı kristal özellikte ise sünme
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zira bir ağaç dalı ile aynı olan yapıları düğüm stesine dayanamaz ve aynen düğüm atılan bir ağaç dalı gibi katmanlara ayrılarak parçalanırlar. Bu nedenledir ki uygulamada esneklik gereken yerlerde çok kısıtlı kullanılabilirler.
Günümüzün bir çok uygulamasında olduğu gibi genelde
epoksi bir martiks içinde kompozit yapılara dönüştürülüp
kullanılırlar.
Yuvarlanma deformasyonu: Bir kalıba enjekte edilen
polimer kütlesi sünme deformasyonuna yer yer uğrasa
da, akış sırasında polimer zincirinin bir kısmının diğer kısmından daha hızlı hareket etmesi onun yuvarlanmasına
yol açarak farklı bir moleküler morfolojinin oluşmasını
sağlar. Enjeksiyonla üretilen plastik eşyaların iç yapıları
bu kaderi paylaşır.

Şekil 1. Lyotropik Sistem Ürünü Olan Kevlar Lifinin Çok Yüksek
Moleküler Yönlenme Nedeni ile Düğümlenme Neticesinde
Katmanlara Ayrılarak Tahrip Olması

Kauçuk davranışı: Tabii kauçuklar kauçuk ağacının bir
ürünüdür. Moleküler yapısı kristal meydana getirmesine
elverişli değildir. Kauçuk yapılar, tam anlamı ile birbirlerine arap saçı gibi dolaşmış ve herhangi bir tanımlanabilir düzeni olmayan, düzensizlik ölçüsü entropinin tavan
yaptığı morfolojik sistemlerdir. Bu sistemlerin günlük
hayatımızda doldurulamayacak bir yeri vardır. Otomobilinizin lastiğini ya da daha basiti paket lastiğini düşünün.
Bunların elastik davranışı olmasaydı ne yapardık?
Tabii kauçukların kalitesine ulaşılamamış olmasına rağmen dünya ihtiyacının önemli bir kısmı daha da ucuz olan
sentetik kauçuklarla karşılanmaktadır. Pahalı ve başarılı
otomobil lastiklerinde tabii kauçuk nisbeti daha yüksektir
ve yol tutuş performansı da o ölçüde daha iyidir.

Şekil 2. Termotropik Bir Polyester Lifinin de Kevlar ile Aynı
Sıvı Kristal Esasla Üretilmesi, Onun da Düğümleme Sırasında
Katmanlara Ayrılarak Tahrip Olması Neticesini Doğurur

deformasyonu bütün moleküllerin yönlenmesi ile son
bulacaktır. Bu sayede ulaşılan mekanik performans teorik
hesapla bulunan değerlere yaklaşmıştır.
Yönlenme farkı klasik yolla üretilmiş lifleri esnek yaparken, sıvı kristal polimerlerden üretilmiş tam yönlenmeli
lifleri sert çubuk formundadırlar ve düğümlenemezler;

Kauçuk molekülleri bir gerilime tabi tutulduklarında sünerler ve onları sündüren enerji sünme sırasında deforme
olan atomları birbirine bağlayan konumlandırıcı bağların
gerilmesi ile olur. Kauçuk özellik taşımayan moleküllerde
konumlandırıcıların parçası oldukları molekülle olan doymuş bağ irtibatları, ki doymuş bağ tek bağ demektir o
segmanın dönmesini mümkün kılar. Eğer o bağlantı doymamış yani çift bağ olsaydı dönmeye izin vermeyecekti.
Dönmesi mümkün olmayan bağlar stres altında gerilirler
ve onları deforme eden enerji bükülen bu bağlarda stoklanır. Deformasyonu sağlayan stres ortadan kalkınca bağ
eski konumuna yani açısına dönerek elastik malzemeyi
de eski dış görünüşüne ulaştırır. Bu eski hale dönüşümün
yakıtı, bağlarda stoklanmış olan enerjidir.
Aslında ağaçtan alınan öz su yani lateks molekülleri, “line-
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er random coil” formundadırlar ve sahip oldukları elastik
özelliklerini gösterebilmeleri için birbirleri ile vulkanizasyon denen kimyasal bir reaksiyon ile irtibatlandırılırlar.
Aksi halde deformasyon ile akarak başka bir noktada sukut sağlarlar yani minimum enerji konumuna giderler.
Vulkanizasyon kükürt ve karbon siyahı ile yapılır. Çift kükürt bağları açılarak kauçuk molekülünün reaksiyon noktalarını birbirlerine bağlarlar. Bu sayede akma oluşamaz
ve deforme olan kauçuk eski haline döner. Vulkanizasyon
oranı, kauçuğun sertliğini ya da sünebilirliğini belirler.
Eğer çok fazla vulkanize edildi ise kauçuk deformasyonu otomobil lastiğinde olduğu gibi oldukça kısıtlıdır. Az
vulkanize edildi ise bir paket lastiği gibi neredeyse % 500
civarında süner!
Kauçuk sistemlerin bilinmesinde yarar olan bir başka tepkisi de sünme sırasında olan enerji transferleridir. Kaotik
morfolojisi sükut halinde olan kauçuk minimum enerji
seviyesi oldukça yüksektir. Sündürüldüğü zaman bünyesinde bağ açılarında stoklanan geri dönme enerjisi dışında, moleküler mesafeler nedeni ile taşıdığı enerjiyi sünme
sırasında atomlarının birbirlerine yaklaşması neticesinde
termodinamik gereği atılır. Yani sündürülen kauçuk ısınır.
Serbest bırakılan ise etraftan az önce attığı enerjiyi emdiği için soğuk hissedilir. Ama eski forma dönüşü sağlayan
enerji “recoil” enerjisi bunun dışındadır.

6. ÜRETİM SİSTEMLERİ
Ergimiş bir polimer kütlesi dar bir borudan yüksek basınç
sağlayan bir pompa marifeti ile geçirilerek diğer tarafa
püskürtülürse neler olabileceğine bir bakalım. Eğer polimer zincirlerimiz lineer ise diğer tarafa çıkan jet fışkırma
hızından 150 katı civarında daha yüksek bir hızla çekilerek soğutulursa elimizde molekülleri uzun ekseni yönünde kısmen yönlenmiş bir lif oluşacaktır. Bu ham lifi camsı
geçiş sıcaklığının az üzerinde sündürüp soğutursak yüksek yönlenmeli bir lif üretmiş oluruz. Bu lifin kopma kuvvetini üretildiği polimerin zincir uzunluğu yani molekül
ağırlığı belirleyecektir. Eğer lineer polimerimiz bir çözelti
olarak püskürtüldü ise bu sefer lif oluşumu ve katılaşma
çekim hız farkı ve soğutma ile değil ama çözücünün gücünün kırılması ile olur. Bu da jetin çözücünün seyreleceği bir banyo içine püskürtülmesi ile sağlanır. Katılaşan lif,
püskürtme hızı civarında banyo içinde çekilerek sarıma
gönderilir. Çok yavaş bir işlemdir.
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Eğer lif oluşturan polimer sıvı kristal özellikteyse, üretim
sırasında tüm moleküller akış yönünde parallel hale geleceklerinden, oluşan lif bir ağaç gövdesindeki gibi çok
yüksek düzeyde yönlenmiş olacaklardır.
Üretilen lifin polimeri poliakrilonitril ise, (PAN) ona karbon omurga bahşetmiş olacağından uygun oksidasyon,
piroliz ve karbonizasyon aşamalarından geçirilerek karbon lifi üretilir. Halen günümüzün en gözde polimerik
martiks takviye malzemesidir.
Polimerimiz bir ekstruder marifeti ile eritildikten sonra
kalıplara basılırsa, enjeksiyonla üretilmiş şekilli eşyalara
ulaşmış oluruz.
Ya da macun halinde polimer kalıplara preslenip ısıtılırsa,
kalıp içinde onu üç boyutlu bir polimerik sisteme ulaştıracak reaksiyonlar oluşarak bakalit ve benzeri termoset
ürünler üretilebilir.
Proses teknikleri bunlarla sınırlı değildir. Bir kaç teknik
daha vardır ama yazı amacı dışına taşacaklarından onlardan bahsedilmemiştir.

7. SONUÇ
Gelişmesi devam etmekte olan ve artık amaca yönelik
polimerlerin tasarlanabildiği ya da nihai ürünün gereken
özelliklerine göre pigment ya da minarallerle takviye edilmiş ürünlerin tasarlandığı, kauçuk ya da epoksi polimer
matrikslerin yine polimer olan filament formunda takviye
elemanları ile kuvvetlendirildiği tümleşik yapıların uygulama amaçlarına yönelik üretilerek çok iddialı mühendislik projelerinde büyük başarı ile kullanıldığı polimer dünyasına hoş geldiniz.
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ENJEKSİYON KALIPLAMADA, ISITMA
VE SOĞUTMA (“HEATING & COOLING)
TEKNOLOJİSİ
Ömer Faruk Batu 1

1. GİRİŞ

2. KONVANSİYONEL SICAKLIK KONTROL İŞLEMİ

Konvansiyonel enjeksiyon kalıplamada, kalıp sıcaklığı
kontrolü, kararlı üretim için sürekli olarak ayarlanmalıdır.
Aslında, uygun kalıp sıcaklığı kontrolü, kararlı enjeksiyon
kalıplarını elde etmek için önemli bir faktördür.

Erimiş plastik, kalıba enjekte edildiğinde, eriyiğin ısısı kalıba iletilecek ve daha sonra soğutma işlemi ile kalıp sıcaklığı, parçaların çıktığı sırada istenen değere gelecektir.

Kalıp sıcaklığının kontolü ile; ürünün dış yüzeyi, fiziksel
özellikleri, boyutsal kararlılığı gibi özellikleri üzerinde
önemli etkiler elde edilir. Kalıp sıcaklığının kontrolü esas
olarak hammaddenin özelliklerine dayanmaktadır. Genel
olarak, kontrol aralığının 130 oC veya daha az olması durumunda su; sıcaklık aralığının 130 oC' nin üzerinde olması durumunda yağ (kızgın yağ)kullanılır.
Kalıp sıcaklığı kontrolü, kalıp boyunca aynı sıcaklığı sabit tutulmasıdır. Kalıp boşluğu yüzeyinden yaklaşık 25
mm uzaklıkta düzenli aralıklarla kalıp sistemi delikleri
açılarak, sıcaklığın denetlenmesi veya ayarlanması için
sürekli olarak deliklerden geçirilen soğutucu veya ısıtıcı
sıvı geçirilmektedir. Bu, kalıp sıcaklığını kontrol etmenin
bir yoludur.
Aşağıdaki Resim 1’de ısıtma – soğutma işleminde kullanılan makina görülmektedir.

1

Bu döngü sırasında kalıbın sabit sıcaklığını korumak için
aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
1- Enjeksiyon işleminden sonra erimiş plastiğin soğutulması yolunda kalıba iletilen ısı enerjisine göre, kalıp
sıcaklığını sürekli olarak sabit tutmak için soğutma
suyunun sıcaklığı ve soğutma deliklerinden geçen
akışın hızı dolayısıyla debisi kontrol edilmelidir,
2- Kalıp soğutma suyu debisi, kalıbın her parçasına göre
ayrı ayrı kontrol edilmelidir.
3- Kalıp sıcaklığını 100 oC veya daha yüksek tutmak için
yüksek sıcaklıkta su dolaştırılmalıdır.
4- Kalıp sıcaklığını 150 oC veya daha yüksek tutmak için
yüksek sıcaklıkta yağ dolaştırılmalıdır..
Bu tür işlemler, kalıbın kendisinin ayarlanan sıcaklığını sürekli olarak korumak için konvansiyonel sıcaklık kontrol
sistemidir.

Makine Mühendisi, Enjeksiyon Proses Tasarım Mühendisi - OmerFaruk.Batu@serdarplastik.com.tr
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Resim 3. Sıcaklık Kontrol Ünitesi

67″ ön maske

Resim 1. Isıtma ve Soğutma Makinası

Resim 4. Prosesi Tamamlanmış Ürün

3. ISITMA VE SOĞUTMA İŞLEMLERİNİN ARDIŞIK
UYGULANMASI

tirecek şekilde ürünleri çıkaran bir dizi işleme sahiptir. Bu
yüksek sıcaklığa ulaşıldığında, enjeksiyon işlemine başanır ve ardından sıcaklığı ürünün boyutsal deformasyon
sıcaklığına veya parçaları dışarı atmak için gerekli olan
sıcaklığa kadar soğutulur. Bunun sonucunda da parçalar kalıptan çıkarılır. Diğer bir deyişle, ısıtma ve soğutma
işlemi, erimiş reçineyi katılaştırmaya gitmeden hemen
önce, sıcaklığın olması gereken seviyeye getirilmesi için
kalıp boşluğu yüzeyinin hızla ısıtılması ve ardından eriyik
plastiğin boşluğa enjekte edilerek daha sonra soğumasına izin verilmesidir. Soğutma sıcaklığı, parçanın kalıptan
çıkarılma sıcaklık değerine göre ayarlanır. Bu döngü Şekil
1’de gösterilmiştir.

Diğer taraftan, ısıtma ve soğutma işlemlerinin ardışık olarak uygulanması yöntemi, konvansiyonel kalıp sıcaklığı
kontrolünden farklıdır. Bu yöntem, her döngüde, kalıp
sıcaklığını ısı sapma sıcaklığından daha yüksek hale ge-

Genel olarak, ısıtma ve soğutmanın sıcaklık aralığı, kullanılan hammadde tipine bağlıdır. ABS ( Akrilonitril bütadien stiren) türü hammadde kullanılması durumunda,
ısıtma sıcaklığı 100 ~ 110 oC ve soğutma sıcaklığı 50 ~

Resim 2. Kalıp Sıcaklığının Kontrol Edilmesi için Kullanılan
Borulama ve Manifold Sistemi
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Birincisi, kalıptan çıkardıktan sonra deliklere yüksek sıcaklıkta termal ortam sağlamaktır. Diğeri ise, elektrikli
ısıtma yöntemiyle doğrudan kalıpta yüksek sıcaklık oluşturmaktır. Soğutma işlemi, fabrikada hazır halde bulunan
soğutma suyunun, oyukların soğuması için frezelenmiş
deliklerden akış hızının kontrol edilerek beslenmesidir.
Dışarıdan sağlanan ısıl ortamı için; buhar kazanı, elektrikli
kazan ve suyun kaynama noktası suyun sıkıştırılması ile
arttırılabildiği için sıcak su sağlama sistemi gibi sistemler
sayılabilir.

Şekil 1. Isıtma ve Soğutma İşlemlerinin Ardışık Olarak
Uygulanması Döngüsü

60 oC olacaktır. PC (Polikarbonat) türü hammadde kullanılması durumunda ise, ısıtma sıcaklığı 130 ~ 140 oC ve
soğutma sıcaklığı 70 ~ 80 oC olmalıdır. Uygulama olarak,
sabit döngü süresi içinde ΔT = 50 ~ 70 oC sıcaklık aralığının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için kalıpta ayrı delikler açmak gerekir. Böyle bir işlemde, kalıp yüzeyi plastik
eriyik katılaşmadan hemen önceki sıcaklık değerine ulaşılıncaya kadar ısıtılabileceğinden, Kaynaksız Kalıplama,
Çok Parlak Kalıplama veya Boyasız Kalıplama olarak adlandırılır ve bu işlem ile parçalar kaynak hattı olmadan
elde edilebilir. Ayna Plakası işlemi ile, kalıbın ön yüzünde
çok parlak bir yüzey elde edilebilir ve ayrıca elde edilen
yüksek yüzey kalitesi sayesinde, enjeksiyon kalıplama
işleminden sonra yüksek yüzey kalitesinde ürün elde
etme imkanı ortaya çıkar. Bunun için ek boyama işlemine gerek yoktur. Bu ısıtma ve soğutma işleminin hızlı bir
şekilde sabit bir döngü içinde gerçekleşmesi için kalıp
sıcaklık kontrol sistemi, mevcut yöntemlerden tamamen
farklı bir sistem kullanamaz. Ayrıca, tüm kalıbın sıcaklığını sürekli olarak ΔT = 50 ~ 70 oC sıcaklık aralığında
tutmak olası değildir. Bu nedenle, kalıp boşluğunun yüzeyinden bitişik bir yere enerji sağlanabilmesi ve onun
kaldırabilmesi için düzenli aralıklarla deliklerin işlenmesi
beklenebilir. Delikten, ısınırken enerji besleyebilir ve soğurken enerji çekilebilir. Isıtma soğutma sistemin etkin
olabilmesi için kalıbın yüzeyinden bitişik konumda delikler açılabilir.
3.1 Isıtma Sıvısının Sağlanma Yöntemleri
Termal ortamın sağlanması ile ilgili olarak iki çeşit yöntem
söylenebilir:

Tipik kazanlar, suyu veya yağı gaz brülörleri aracılığıyla
ısıtmak için konvansiyonel tekniklere sahiptir. Buhar veya
yağ basınç ve sıcaklığını örneğin 180 oC'ye ve basıncını 9
kg / cm2 seviyesine kadar korurlar. Ayrıca bu sistemlerle
elde edilen sıcaklık ve basınç çok düşük seviyede kalmakta ve bu aşamaya gelmesi de çok uzun zaman almaktadır.
Bunlar dezavantajlardır. Heat&Coll teknolojisi, buharı ısıtma ortamı olarak kullanmak için 250 oC sıcaklık ve 27 kg /
cm2 veya üzerindeki basınçlara anında üretmektedir. Ayrıca, elektrikli ısıtıcılar ve enerji denge sistemi kullanılarak
geliştirilen daha verimli ısıtma ve soğutma teknolojisi de
bulunmaktadır. Bu sistem ile, kalıp sıcaklığının 300 oC'ye
kadar ısıtılması ve anında istenen sıcaklığa kadar soğutulması da mümkündür.
3.2 Enjeksiyonla Üretimde Kusurlar ve Bu Kusurların
Engellenmesi için Yapılması Gerekenler
Bu ısıtma ve soğutma işlemlerinin tanımlı bir döngü
içinde hızla yapılmaması durumunda, aşırı uzun döngü
süresinin meydana gelmesi, hammaddenin bozulması
ve erimiş plastiğin enjeksiyon makinalarının silindirinde
uzun süre kalması nedeniyle gaz oluşması gibi sorunlarla yüzleşmek durumunda kalınır. Özellikle bu hızlı ısıtma
ve soğutma teknolojisi Avrupa'da 20 yıl öncesinden beri
pratik kullanım amacı ile sürekli araştırılsa da, o dönem
hızlı ısıtmanın bir yolu bulunamamış ve bu konudaki gelişmeler yavaş ilerlemiştir. Hızlı ısıtma teknolojileri ancak
son yıllarda gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.
Aynı şekilde hızlı ısıtma ve soğutma yapmak mümkün
ise, ürünün dış görünüşünün kusurlarından birleşme izleri önemli olması durumunda en büyük sorun tamamen
ortadan kalkacaktır. Boyasız kalıplama sayesinde ürün
üzerinde yüksek kalitede görünüm elde edebilmektedir.
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Boyama işleminin yapılmaması nedeniyle, maliyet tasarrufu da yapılabilmektedir.
Enjeksiyon kalıplama işleminden çıkan parçaların yüzeylerinde, kaynak hattı oluşması, akış işareti, yüzey parlaklığı farkı ve çıkartma etkisi kusurlarına rastlanmaktadır . Bu
sorunlar kaçınılmaz olarak enjeksiyon kalıplama ürünlerinde ortaya çıkabilmektedir. Bunların temel nedeni basitçe aşağıdaki gibi açıklanabilir.
Enjeksiyonla kalıplama sırasında, kalıp içindeki plastik
akışı, tipik olarak bir su jeti koşulları oluşturur ve boşluğu
doldurur. Kalıptaki reçine akış mekanizması göz önüne
alındığında, erime sıcaklığından çok daha düşük sıcaklık
koşullarında, öndeki erimiş reçine yavaş yavaş soğur ve
aynı zamanda donmuş deri tabakası oluşturur. Daha sonra arkadan akan sıcak reçineyle, uzatılırken sürekli bir akış
oluşur ve reçine yavaş yavaş boşluk duvarına bağlanır.

Resim 5. Isıtma–Soğutma Sıvısı Yönlendirme Sistemi Ekipmanları

Katılaşma aynı anda başlar ve reçine gerilirken, akış durumunda soğur. Bu nedenle orta akış katmanları arasında
kesme hızı oluşur. Kesme hızı ile soğutma hızı arasında
burada meydana gelen fark, birçok kusurun nedenidir.
Plastik hammaddelerin doğası gereği, özellikle eriyik haldeki reçinenin erime viskozitesi büyük ölçüde sıcaklığa
bağlıdır ve akış derecesini belirleyecek olan likiditeyi etkiler.
Bunun için, erimiş reçineyi kalıba enjekte etmeden önce,
kalıbın kabuk çekirdek kısmı ısıtılabilirse ve daha sonra reçine boşluğa doldurulabilirse, reçinenin akışkanlığı
iyileştirebilir ve kalıbın yüzeyinin şekline iyi bir uyum ve
aynı zamanda ürün kalitesinde önemli bir iyileştirme elde
edilebilir.
3.3 Isıtma Soğutma İşlemlerinin Ardışık Uygulanmasında
Dikkate Alınması Gerekenler
Isıtma ve soğutma sistemini ardışık uygulamak için önceden dikkate alınması gereken üç konu vardır.
1- Kalıbın sıcaklığı (üretkenliği etkilemeden) her döngüde ısıtma ve soğutma için verimli bir şekilde kullanılmalıdır. Kalıp, erimiş plastiğin enjeksiyonundan hemen önce
tamamen ısıtılmalıdır (kalıp açma, enjektör iletme, çıkarma ve kalıp açma süresi içinde), böylece enjeksiyon ka-
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Resim 6. Kalıp Sıcaklık Kontrol

lıplama makinasının ısınması için beklenmeden hızlı bir
şekilde enjeksiyona başlanabilir.

4. SONUÇ
Heating &cooling Teknolojisi ile parça yüzeyinde yeralan
enjeksiyon prosesinden kaynaklanan doğal kusurlar(akış
izi, soğuk birleşme vb.) ortadan kalkarak, yüksek kalitede
parça yüzeyi elde edilmektedir. Böylece daha verimli ve
fire oranı düşük bir üretim yapma olanağı ortaya çıkmaktadır.

TEŞEKKÜR
Unibell Firmasına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
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ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞE SAHİP
TERMOPLASTİK TABANLI KOMPOZİT
MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ
Sibel Aker1, Özgür Bigün2, Akın İşbilir3,
Yoldaş Seki4, Lütfiye Altay5, Mehmet Sarıkanat6

1. GİRİŞ
Plastikler, günlük yaşantımızda önemli bir yer tutmaktadır. Otomotiv sektöründe iç donanım parçaları üretiminde, ayrıca mutfak araç gereçleri, beyaz eşya, elektrik-elektronik ve biyomedikal gibi birçok sektörde de
kullanılmaktadır.
Plastikler üzerinde yer alan toz birikmeleri, mikropların
çoğalmasını özellikle hızlandırmaktadır. Bu nedenle, plastik malzemelerin sürekli olarak ve tekrar tekrar kullanılması, hijyenle ilgili sorunlara yol açarak bulaş ve her türlü
organizma ve maddenin neden olduğu (patojonik) hastalık riskini artırmaktadır. Sentetik malzemelerde, mikropların neden olduğu olayların (mikrobiyal) gelişimine karşı
savunma mekanizmaları hiç yoktur. Herhangi bir yapay
yüzeye bağlı hücreler, nemli bir ortamda hayatta kalabilir

ve çoğalabilirler. Bu nedenle antibakteriyel kompozitlere
gereksinim duyulmaktadır [1].
Antibakteriyel polimerik kompozit malzemeler, çevresel
faktörlerin vermiş olduğu kimyasal ve fiziksel zararlara
karşı kompozit malzemeleri koruyan polimer bazlı matris
malzeme ve düşük oranda antibakteriyel özelliklere sahip katkı malzemelerinden oluşmaktadır. Antibakteriyel
katkıların önemli özellikleri şu şekilde sıralanabilir; toksik
olmamalıdır, hazırlanması kolay olmalıdır, katkı maddesi
ve polimer uyumlu olmalıdır, ayrıca uzun süreli etkisi olmalıdır [2].
Malzemeleri mikroorganizmaların olumsuz etkilerinden
korumak için, polimerler içerisine antibakteriyel katkılar
eklenir [2]. Antibakteriyel katkılar, antibakteriyel katkıların konsantrasyonlarından, sıcaklık, polimer tipi ve mik-
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roorganizma duyarlılığı gibi faktörlerden etkilenmektedir. Çinko oksit, gümüş nanopartiküller ve zeolitler gibi
çeşitli malzemeler, antibakteriyel katkılar olarak kullanılmaktadır.
Çinko oksit; elektrik-elektronik sektörü, boya sektörü,
lastik sanayi, kimya sektörü, kauçuk üretimi, kozmetik,
petrol ürünleri, seramik sektörü, cam ürünleri, kaplama
endüstrisi gibi çok çeşitli alanlarda üstün özelliklerinden
dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, antibakteriyel özelliğinden dolayı çeşitli başka sektörlerde de kullanım alanı bulmuştur [3].
Gümüş nanopartiküller, antibiyotiğe dirençli bakteri ve
mantar türlerine karşı geniş spektrumlu antimikrobiyal
aktivite göstermektedir. Gümüş nanopartikülleri E. coli, S.
aureus, Klesiella sp. ve Pseudomonas sp. gibi gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı antibakteriyel aktiviteye sahiptir [4]. Gümüş, geniş spektrumlu bir antbiyotiktir.
Gümüşün bakteri direnci bulunmamakta ve düşük derişimlerde toksik olmama gibi önemli avantajları bulunmaktadır. Günümüzde elektrik - elektronik, biyomedikal
ve nanotıp gibi birçok sektörde antibakteriyel ajan olarak
kullanılmaktadır [5].
Zeolitin antimikrobiyel özelliği, iyon değiştirme yöntemi
ile elde edilmektedir. Kararlı olması ve çeşitli antibakteriyel etkileri nedeniyle, gümüş ve çinko iyonları ile iyon
değişim yönteminde kullanılırlar. Literatürde gümüş gömülü zeolitlerin gram negatif ve gram pozitif bakterilere
karşı antibakteriyel özellik gösterdiği gözlenmiştir [6].
Endüstriyel olarak antibakteriyel özelliğe sahip polimerik kompozitler, yaygın olarak iki farklı şekilde elde edilmektedir. İlk yöntemde, enjeksiyon öncesi polimer veya
polimerik kompozit malzeme ile kuru karışım yapılarak
antibakteriyel özellik kazandırılmaktadır. Bu yöntemin en
büyük dezavantajlarından biri, polimer ve antibakteriyel
ajan homojen olarak karışmaz ise, son ürünün antibakteriyel özellik göstermemesidir.

cunda test edilen mantar ve bakteri cinslerinde (E. Coli,
S. Aureus, A. Niger, C. Albicans, C. cladosporioides) sırasıyla %99 ve %95’lik bir azalma göstererek etkili olduğu
gözlemlenmiştir [7]. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)
içerisine iki farklı oranda (%10 ve %15) eklenen 30 nm boyutunda nanogümüş ve nanobakırın etkileri incelenmiştir. Her iki katkıda da HDPE’nin termal kararlılığının arttığı
ve mekanik özelliklerin sinerjik etkiden dolayı iyileştiği ve
E. coli, S. aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas
fluorescens ve Burkholderia cepacia bakterilerine karşı
aktif oldukları belirtilmiştir [8].
Farklı sektörlerde farklı özellikte fonksiyonel polimerler
kullanılmaktadır. Özellikle elektrik - elektronik sektöründe
polikarbonat (PC) ve PC/Akrilonitril bütadien stiren (ABS)
tabanlı ürünler, elektrik prizleri ve düğmeleri, mutfak araç
gereçleri uygulamalarında oldukça tercih edilmektedir.
Fakat, literatür incelendiğinde PC tabanlı antibakteriyel
özelliğe sahip malzemelerin geliştirilmesine hâlâ gereksinim duyulduğu gözlenmiştir. Ayrıca, özellikle elektrik elektronik sektörüne yönelik fonksiyonel alev geciktirici
ve antibakteriyel özelliğe sahip PC kompozit malzemelere ticari olarak rastlamamıştır.
Bu çalışmada, alev geciktirici ve antibakteriyel özeliğe
sahip polikarbonat tabanlı kompozit ve antibakteriyel
özelliğe sahip PC/ABS kompozitlerinin üretimi gerçekleştirilmiştir. Fiziksel, mekanik, alev geciktirici ve antibakteriyellik özellikleri incelenmiştir.

2. MATERYAL YÖNTEM
Bu çalışmada polimer matrisi olarak 1,2 g/cm3 yoğunluğa
sahip polikarbonat (Sabic), 1,04 g/cm3 yoğunluğa sahip
amino bütadien stiren (Terluran) kullanılmıştır. Ek olarak
polikarboanata alev geciktiricilik özelliğinin iyileştirilmesi için alev geçiktirici katkı kullanılmıştır. Antibakteriyel
özelliğin sağlanması için ise gümüş katkı kullanılmıştır.

Yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir diğeri ise ekstrüzyondur. Çift vidalı ekstrüder kullanılarak homojen
olarak beslenme sağlanır ve homojen antibakteriyel özelliğe sahip kompozit malzemeler elde edilir.

Antibakteriyel özelliğe sahip ABS, PC/ABS ve alev geçiktirici katkılı PC kompozitler çift vidalı ekstrüder (Leistritz
Extruder Corporation Model ZSE 27 MAXX) kullanılarak
hazırlanmıştır. Daha sonra kompozitler, enjeksiyon kalıplama makinası (Bole model BL90EK) kullanılarak test örnekleri hazırlanmıştır.

Literatür çalışmaları incelendiğinde M. Pittol ve arkadaşları, çalışmalarında %1,5 çinko piritionun ve %1,5 nanogümüşün thermoplastik elastomerlere katılması sonu-

Kompozit malzemelelerin yoğunluk ölçümleri ISO 11831 standardına, çekme testi ISO 527-2 standardına, darbe
testleri ISO 180 standardına uygun olarak yapılmıştır.
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Kompozitlerin antibakteriyel özellikleri ise ISO 22196
standardına uygun olarak test edilmiştir.

3. TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Alev geciktirici özelliğe sahip polikarbonat kompozitlerin
fiziksel, mekanik ve alev geciktirici özelliklerini değiştirmeden antibakteriyel özellikler kazandırılmıştır. Tablo
1’de alev geciktirici özelliğe sahip polikarbonat kompozitlerin fiziksel, mekanik ve alev geciktirici özellikleri ile
alev geciktirici özelliğe sahip antibakteriyel polikarbonatların özellikleri kıyaslamalı olarak verilmiştir. Sırası ile
özellikleri incelendiğinde, yoğunluğunda gözle görülür
bir değişim meydana gelmemiştir. Çekme dayanımı, antibakteriyel katkı kompozite dahil edildiğinde 69 MPa’dan
64 MPa’a düşerken, elastisite modülünde fark edilir bir
değişim meydana gelmemiştir. Darbe dayanımları incelendiğinde, her iki kompozitin çentikli dayanımı 12 kJ/
m2 olarak ölçülmüştür. Her iki kompozit grubunda UL-94
standardına uygun olarak test edilen 3 mm kalınlığında
örneklerin alev geciktiricilik sınıfı V0 olarak elde edilmiştir. V0 kategorisinde her uygulanan alevden sonra numunenin kendini söndürme süresi 10sn’den azdır.
Kompozitlerin antibakteriyel özellikleri, ISO 22196 “Plastik

Yüzeyler Üzerindeki Antibakteriyel Aktivitenin Ölçülmesi”
standartına uygun olarak test edilmiştir. Yöntem, plastiklerin mikroorganizmaların büyümesini engelleme veya
onları öldürme yeteneğini nicel olarak test etmek için
tasarlanmıştır. Yönteme göre, iki temsili mikroorganizma
olarak, S. aureus ve E. coli. seçilmiştir. Test sonucuna göre
Antibakteriyel Aktivite (R) değeri hesaplanmıştır. Kompozitlerin antibakteriyel özelliğe sahip olabilmesi için R
değerinin 2’den büyük olarak elde edilmesi gerekmektedir. S. aureus ve E. Coli bakterilerine karşı test edilen alev
geçiktirici özelliğe sahip kompozitlerin R değerleri 2’den
büyük olarak belirlenmiştir.
PC/ABS kompozitlerin fiziksel mekanik ve antibakteriyel
özellikleri incelenmiştir. Bu bilgiler, Tablo 2’de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Antibakteriyel katkı dahil edilmeyen formulasyon ile fiziksel ve mekanik özelliklerinde
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Antibakteriyel katkı içeren alev geçiktirici özelliğe sahip polikarbonat kompozitlerin yoğunluğu 1,20 g/cm3, çekme dayanımı 58 MPa,
elastisite modülü 2500 MPa, çentikli darbe dayanımı 50
kJ/m2 olarak ölçülmüştür. ISO 22196 standartına uygun
olarak test edilen antibakteriyel PC/ABS kompozit malzemeleri gram negatif ve gram pozitif bakterilerine karşı
antibakteriyel özellik göstermiştir.

Tablo 1. Alev Geciktici Özelliğe Sahip Polikarbonat Kompozitler ve Alev Geciktirici ve Antibakteriyel Özelliğe Sahip Polikarbonat
Kompozitlerin Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
Özellik

Birim

Standart

Alev geciktirici özelliğe sahip
polikarbonat kompozitler

Alev geciktirici özelliğe sahip
antibakteriyel polikarbonat kompozitler

Yoğunluk

g/cm3

ISO 1183

1,20

1,21

Çekme Dayanımı

MPa

ISO 527

69

64

Elastisite Modülü

MPa

ISO 527

3508

3500

Izod Çentikli Darbe Değeri
(23°C)

kJ/m2

ISO 180

12

12

Izod Çentiksiz Darbe Değeri
(23°C)

kJ/m2

ISO 180

Kırılmadı

Kırılmadı

Yanıcılık sınıfı (3mm)

-

UL94

V0*

V0*

Kızaran Tel-Alevlenebilirlik
(GWFI) (2.5mm)

°C

IEC 60695

850 °C

850 °C

Antibakteriyel Aktivite (R
değeri)

-

ISO 22196

-

>2
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Tablo 2. PC/ABS Kompozitler ve Antibakteriyel Özelliğe Sahip Kompozitlerin Sonuçlarının Karşılaştırılması
Özellik

Birim

Standart

PC/ABS kompozitler

Antibakteriyel özelliğe sahip PC/ABS
kompozitler

Yoğunluk

g/cm3

ISO 1183

1,2

1,2

Çekme Dayanımı

MPa

ISO 527

59

58

Elastisite Modülü

MPa

ISO 527

2500

2500

Izod Çentikli Darbe Değeri (23°C)

kJ/m2

ISO 180

50

50

Izod Çentiksiz Darbe Değeri (23°C)

kJ/m2

ISO 180

Kırılmadı

Kırılmadı

Antibakteriyel Aktivite (R değeri)

-

ISO 22196

-

>2

4. SONUÇ
Bu çalışmada, alev geciktirici ve antibakteriyel özelliğine
sahip PC tabanlı ve antibakteriyel özelliğe sahip PC/ABS
tabanlı kompozitler üretilerek karakterize edilmiştir. PC
kompozitlerin alev geciktiricilik özellikleri V0 olarak elde
edilmiştir. ISO 22196 standartına uygun olarak test edilen kompozitler % 99 antibakteriyel özellik göstermişlerdir. Antibakteriyel katkı, alev geciktirici özelliğe sahip PC
kompozitlerin çekme dayanımını, elastisite modülünü ve
darbe dayanımlarını değiştirmemiştir. Benzer şekilde PC/
ABS tabanlı kompozitlerde de % 99 antibakteriyel özellik
elde edilmiş olup, kompozitin mekanik özelliklerinde bir
değişim gözlenmemiştir.
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YÜKSEK DAYANIM-YOĞUNLUK ORANINA
SAHİP GERİ DÖNÜŞÜM KARBON FİBER
TAKVİYELİ PPS KOMPOZİT MALZEME
GELİŞTİRİLMESİ
Tuğçe Uysalman1, Merve Sağlam2, Yoldaş Seki3, Özgür Bigün4,
Akın İşbilir5, Lütfiye Altay6, Mehmet Sarıkanat7

1. GİRİŞ
Küresel ısınma, günümüz dünyasının en büyük ve önemli sorunlarından biridir. Bu sorunun çözümüne yardımcı
olabilmek için hem akademik, hem de sanayi tarafında
çalışmalar gün geçtikçe artmakta ve hemen hemen her
uygulama için karbon ayak izi düşük malzeme geliştirme
çalışmaları yapılmaktadır [1]. Özellikle ağırlık faktörünün
önemli olduğu uygulamalarda, örneğin otomotiv ve havacılık sektörlerinde, araç komponentlerinin malzeme seçimi ve tasarımı, karbondioksit salınımını azaltabilecek ve
daha çevre dostu araçlar üretebilecek şekilde yapılmakta
ve mevcutta kullanılan komponentler için ise hafifletme
çalışmaları devam etmektedir. Birçok uygulamada üstün mekanik, termal ve elektriksel özelliklerinden dolayı

metalik malzemeler ön plana çıksa da özellikle yoğunluk
dezavantajından dolayı alternatif malzeme geliştirme çalışmaları uzun yıllardır yapılmaktadır. Uygulama alanına
bağlı olarak metal yerine geçebilecek, daha hafif ve benzer dayanıma sahip termoset ya da termoplastik kompozit malzemelerin geliştirilme çalışmaları günümüzde de
devam etmektedir. Termoplastik bazlı kompozit malzemeler ise termoset malzemelere göre geri dönüştürülebilir olduklarından çevre dostu malzeme geliştirme anlamında yeğlenmektedirler.
Metal yerine geçebilecek kompozit malzeme üretebilmek
için elyaf ve matris (çevresel faktörlerin vermiş olduğu
kimyasal ve fiziksel zararlara karşı kompozit malzemeyi
koruyan madde) seçimi oldukça önemlidir. Elyaf seçimin-
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de; metallerin mekanik dayanımlarını sağlayabilmek ve
termal ve elektriksel iletkenlik özelliklerini kompozit malzemeye taşıyabilmek adına, karbon elyafın kullanımı tercih edilmektedir. Kırpılmış şekilde kısa halde ya da sürekli
uzun elyaf formunda, orijinal ya da geri dönüştürülmüş
karbon elyaf ile yapılan çalışmalar, literatürde bulunmaktadır.
Maliyet açısından bakıldığında, geri dönüşüm karbon fiberler ile orijinal karbon fiberler arasında 2021 yılı itibariyle iki katı fiyat farkı olduğu görülmüştür. 2021 yılı geri
dönüşüm kısa karbon fiber fiyatları yaklaşık olarak 10-16
Euro/kg seviyesinde iken; geri dönüştürülmemiş, orijinal
kırpılmış kısa karbon fiberlerin fiyatları ise ortalama 2432 Euro/kg bandındadır. Geri dönüşüm karbon fiberin
orijinal haline kıyasla daha ucuz olması ve kullanımının
çevreye olumlu etkisi düşünüldüğünde, mekanik performanslarının ölçümü ve uygun uygulamalarda metal
yerine kullanılabilecek malzemeler geliştirilmesine olan
katkıları nedeniyle tercih edilmektedirler [2, 3].
Matris malzemesi seçiminde; Polifenilen sülfit (PPS), belirgin bir sağlamlık ve olağanüstü kimyasal ve çözücü direnci sunan yarı kristalin termoplastik bir polimer olarak tercih edilmektedir. Aynı zamanda kendi doğasından gelen
yanma direnci ve düşük duman emisyonu özelliklerine
sahiptir [4]. Orijinal olarak ya da maliyet avantajı ve çevresel faktörler düşünüldüğünde, genellikle mineral, cam
elyaf ya da karbon elyaf takviyeli kompozit şeklinde geri
dönüştürülmüş halde PPS, eriyik harmanlama yöntemi ile
kompozit malzeme üretim formülasyonlarında kullanılabilmektedir.
Karbon fiber takviyeli PPS kompozit malzemelerin; hafif
olmaları, iyi yapısal performans sergilemeleri ve çevre
koşullarına karşı mükemmel dirençleri sayesinde otomotiv ve rüzgâr enerjisi gibi birçok endüstride kullanımı
gün geçtikçe artmaktadır [2]. Özellikle hafiflik ve dayanım avantajları sayesinde çelik ve alüminyum alaşımları
yerine geçen metalik uygulamalarda çokça ilgi görmeye
başlamışlardır [5]. Yüksek performanslı karbon fiber takviyeli kompozit malzemeler, genellikle metal yerine geçen
uygulamalarda çokça tercih edilen geleneksel termoset
kompozitlere oranla uygulamaya bağlı olarak yüksek dayanım özelliği göstermeleri, yüksek darbe toleransları,
kaynak edilebilir ve özellikle geri dönüştürülebilir olmaları nedeniyle uzay ve havacılık ve hatta medikal cihaz
uygulamalarında da kendine yer bulmuştur [4].
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Bu çalışmayı literatürde yapılan çalışmalardan ayıran
özgün yan, maliyet avantajı sunabilecek, çevreyle dost
kompozit malzeme elde edebilmek ayrıca ağırlığın büyük
önem taşıdığı uygulamalarda metal yerine geçebilecek
karbon fiber takviyeli kompozit malzeme geliştirilmesi
diğer yandan metalik bir uygulama örneği ile karşılaştırılması sonucu performans değerlendirilmesi yapılabilmesidir. Aralarında yüksek fiyat farkı bulunan orijinal ve geri
dönüştürülmüş karbon fiber ile takviye edilmiş PPS kompozit malzemelerin arasındaki mekanik performansın
gözlemlenmesini ve geliştirilen kompozit malzemelerin
metal yerine geçebilme performanslarının değerlendirmesi için alüminyum alaşım ile özelliklerinin karşılaştırılmasını da kapsamaktadır.

2. MALZEME VE YÖNTEM
2.1 Malzemeler
CF.OS.U5-6mm kodlu (Procotex Corporation) geri dönüşüm karbon fiber ve Zoltek (Toray Group) firmasından
PX35CA0250-83 kodlu orijinal karbon fiber sağlanmıştır.
Matris malzemesi olarak kullanılan M2588 kodlu PPS polimeri Toray Industries, Inc.’den sağlanmıştır. Formülasyonda; fiberin polimer matris içerisinde dispersiyonunu
sağlamak, kompozit malzemenin ekstrüder içerisinde ve
enjeksiyonlu kalıplamada metale yapışmasını önlemek
amacıyla Clariant firmasının Licowax E isimli ürünü kullanılmıştır. Çalışmada geri dönüşüm ve orijinal karbon fiberler kullanılarak takviyelendirilen PPS kompozit örneklerin adlandırması, Tablo 1’de verildiği gibidir.

Tablo 1. Örneklerin Adlandırılması
Örnek Kodu

Örnek Açıklaması

PPS-20CF

Ağırlıkça %20 Orijinal Karbon Fiber Takviyeli
PPS

PPS-30CF

Ağırlıkça %30 Orijinal Karbon Fiber Takviyeli
PPS

PPS-40CF

Ağırlıkça %40 Orijinal Karbon Fiber Takviyeli
PPS

PPS-20CFR

Ağırlıkça %20 Geri dönüşüm Karbon Fiber
Takviyeli PPS

PPS-30CFR

Ağırlıkça %30 Geri dönüşüm Karbon Fiber
Takviyeli PPS

PPS-40CFR

Ağırlıkça %40 Geri dönüşüm Karbon Fiber
Takviyeli PPS

45
2.2 Yöntem
PPS bazlı kompozit malzemeler çift vida ekstrüder (Leistritz Extruder Corporation Model ZSE 27 MAXX) yardımı ile üretilmiştir. Enjeksiyonlu kalıplama (Bole model
BL90EK) yöntemi ile ISO 527-2 çekme testi ve ISO180 Izod
darbe testi standartlarına uygun boyutlarda örnekler
elde edilmiştir. Kompozit malzemelerin karakterizasyonu
yoğunluk, çekme testi ve Izod darbe testi ile yapılmıştır.
Yoğunluk ölçümü ISO 1183-1 standardına uygun şekilde
yapılmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
PPS, orijinal ve geri dönüşüm karbon fiber takviyeli PPS
kompozit malzemelerin yoğunluk, çekme dayanımı, çekme modülü ve Izod darbe testi değerleri sırasıyla Şekil 1,
Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’de verilmiştir.
PPS’in yoğunluğu 1,34 g/cm3 olarak bulunmuşken % 40
orijinal karbon fiber ve geri dönüşüm karbon fiber içeren

Şekil 1. PPS ve PPS Tabanlı Kompozit Malzemelerin Yoğunluk
Değerleri

Şekil 2. PPS ve PPS Tabanlı Kompozit Malzemelerin Çekme
Dayanım Değerleri

PPS tabanlı kompozitlerin yoğunlukları sırasıyla 1,49 g/
cm3 ve 1,49 g/cm3 bulunmuştur. Şekil 1 incelendiğinde
ve orijinal karbon fiberler kendi arasında kıyaslandığında;
karbon fiber oranı arttıkça yoğunluk değerinde beklendiği gibi artış olmuştur. Bunun sebebi karbon fiberin yoğunluğunun PPS’e göre yüksek olmasıdır.
Çekme testi sonucunda ham PPS’in çekme dayanımı ve
modülü değerleri, sırasıyla 84 ve 3.750 MPa olarak ölçülmüştür. Şekil 2 ve 3’e göre PPS içerisine karbon fiber
koydukça çekme dayanımı ve modül değerlerinin arttığı görülmektedir. Buna göre; orijinal karbon fiber içeren
kompozitlerde PPS-20CF, PPS-30CF ve PPS-40CF’nin çekme dayanımları sırasıyla 165, 173 ve 190 MPa olarak bulunmuştur. Geri dönüşüm karbon fiber içeren PPS-20CFR,
PPS-30CFR ve PPS-40CFR kompozitlerin çekme dayanımları ise sırasıyla 202, 220 ve 230 MPa olarak ölçülmüştür.
Sonuçlara göre geri dönüştürülmüş karbon fiber içeren
kompozitlerin çekme dayanımlarının orijinal karbon fiber

Şekil 3. PPS ve PPS Tabanlı Kompozit Malzemelerin Çekme Modülü
Değerleri

Şekil 4. PPS ve PPS Tabanlı Kompozit Malzemelerin Çentikli Izod
Darbe Dayanım Değerleri
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hale gelmişlerdir. Aynı zamanda çevreyle dost kompozit
malzemelerin geliştirilmesine ve alüminyum yerine kullanılmasına olanak sağladıkları için de oldukça çevreci
çözümler sunabilmektedirler.

4. SONUÇ
Bu çalışmada, orjinal karbon fiber ve geri dönüşüm karbon fiberin PPS kompozitler üzerine yoğunluk, çekme
özellikleri ve Izod darbe dayanım değerleri üzerine etkileri incelenmiştir. Buna göre;
Şekil 5. PPS ve PPS Tabanlı Kompozit Malzemelerin Çentiksiz Izod
Darbe Dayanım Değerleri

içeren kompozitlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu artışın sebebi geri dönüştürülmüş karbon fiberin
PPS içerisinde daha homojen karışmasından ve ara yüzey
bağlanmasının daha iyi olmasından kaynaklandığı söylenebilir [1]. Çekme modülleri açısından değerlendirildiğinde orijinal karbon fiber ile geri dönüşüm karbon fiber
arasında fazla bir farklılığın olmadığı görülmektedir.
Ham PPS’in Izod çentikli ve çentiksiz darbe dayanımı
değerleri sırasıyla 4,3 ve 38,3 kJ/m2 bulunmuştur. Şekil
4 ve 5’e göre Izod çentikli darbe değeri % 20 takviyeli
PPS kompozitinde 4 kJ/m2 civarında iken, % 30 ve % 40
takviyeli PPS kompozitlerinde % 25 kadar artış gösterip
5 kJ/m2 olarak elde edilmiştir. Izod çentiksiz değerlerinde ise karbon elyaf oranı arttıkça, artış gözlemlenmiştir.
Izod çentikli darbe değerleri %30 karbon fiber takviyesine kadar artış gösterirken, % 40 karbon fiber ilavesi ile 7
kJ/m2’e düşmüştür. Izod çentikli değerleri ise karbon fiber
oranı arttıkça, artış göstermiştir.
Tablo 2’de alüminyum 6061-T6 alaşımının yoğunluk ve
çekme dayanım değerleri verilmiştir. Karbon fiber takviyeli kompozit malzemelerin, alüminyum 6061-T6 alaşımına göre %45 civarında daha hafif oldukları görülmüştür.
Düşük yoğunlukları ve benzer dayanım değerleri ile uygulamaya bağlı olarak metalik malzemelerle yarışabilir
Tablo 2. Aluminyum 6061-T6 Malzemenin Özellikleri
Örnek

Yoğunluk g/cm3

Çekme Dayanımı
(MPa)

Aluminyum Alaşımı
6061-T6

2,7

276
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•

Karbon fiber miktarı arttıkça, yoğunluk değerleri artmaktadır.

•

Karbon fiber miktarı arttıkça, çekme dayanım ve modülü değerleri artmaktadır.

•

Karbon fiber içeren kompozitlerin çentikli darbe dayanım değerleri ham PPS’e göre yüksektir.

•

Karbon fiber içeren kompozitler Alüminyum 6061-T6
malzemesine göre yaklaşık %45 daha hafiftir.
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Ağır Vasıta, Treyler ve Üstyapı Zirvesi'nin 4’üncüsü
Gerçekleştirildi
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Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapıldı
Binalarda enerji performans yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 19 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile normal binalara göre
enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar”
konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getirilecek. Değişikliğe göre 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir
parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden
büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az
“B” olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların
kullandığı enerjinin en az yüzde 5’inin güneş enerjisi
paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak.

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) ile Araç ve Araç Üstü
Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER)
ve Ağır Ticari Araçlar Derneği'nin (TAİD) yer aldığı “Ağır Vasıta,
Treyler ve Üstyapı Zirvesi” 10 Şubat 2022 Perşembe günü Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel’de gerçekleştirildi. Bu yıl
4’üncüsü yapılan zirvenin açılış konuşmalarının ilkini yapan TREDER Başkanı Yalçın Şentürk Türk treyler sektörünün geçtiğimiz
yıl yurt içinde 22 bin yurt dışına da 22 bin adetlik treyler üreterek
tarihi zirvelerinden birini yaşadığını vurgulayarak “Sektör olarak
kısa vadede yurt içinde 25 bin yurt dışında ise 35 binlik bir pazara doğru ilerliyoruz. Türkiye hakim olduğu coğrafya içinde, hem
Avrupa’ya hem Orta Doğu’ya hem de Afrika'ya üretim yapabilen
tek ülke. Her ülkenin standardı ihtiyacı farklı olabiliyor. 65 ülkede
ürünlerimizi gururla sunuyoruz. Bu başarı hiç kolay olmuyor. Bu
pandemide çok zor şartlar altında bu treylerler üretildi. Çalışanlarımızın özverisi, tedarikçilerimizin gayreti, sanayicimizin azmi
sayesinde bu başarılardan bahsedebiliyoruz” dedi.
ARÜSDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertunç ise şöyle konuştu: “Hepinizin bildiği gibi birbiri ile iç içe olan üç sektörün
ortak bir platformda buluşması; problemlerini, iş birliği şartlarını
araştırmaları ve topyekün hareket edebilme kabiliyetini geliştirmeleri anlamında bu zirve çok önemli bir misyonu üstlenmektedir. İmalatçı, tedarikçi, kamu, sanayi, üniversite ve ilgili tarafların;
birlikten doğan güç mottosuyla bir araya gelerek daha güçlü bir
Türkiye için çözümleri araştırmasına vesile olmaktan son derece
büyük bir mutluluk duyuyorum.” TAİD Başkanı Ömer Alp Bursalıoğlu da Türkiye’de 2019 yılında ağır kamyon satışlarının 7 bin
adede indiğini hatırlatarak şunları söyledi “Geçen yıl ise pazar
25 binin üzerine çıktı; geçtiğimiz sene, treyler de eklendiğinde
Türkiye, Avrupa’nın 4'üncü pazarı haline geldi. Bu da Türkiye’nin
stratejik konumunu göstermesi açısından önemli. Pandemi döneminde, lojistik sektörünün ne kadar büyük önem arz ettiği
daha iyi anlaşıldı. Bu dönemde Avrupa ve Amerika’da da birçok
sıkıntı yaşandı. Türkiye’deki lojistik sektörü ve tedarik zinciri büyük sıkıntı yaşamadan görevine devam etti.”

Bu yapıların halen “C” olan asgari enerji performansının “B”ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre
artış yapılacak. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul’da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri
de iyileştirilecek. 1 Ocak 2023’ten itibaren projeleri
buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

Asansör İstanbul Fuarı 10-13 Mart
Tarihlerinde Yapılacak
Asansör İstanbul 2022, Tarsus Turkey tarafından
AYSAD’ın desteğiyle 10-13 Mart tarihlerinde Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi (TÜYAP)’ta düzenlenecek.
Fuarda, konut ve ticari bina asansörlerinden hastane
asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan
oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden engelli asansörlerine kadar dikey ulaşım teknolojileri ile
yürüyen merdiven ve yollara ilişkin tüm yenilikler bir
arada sergilenecek.
10-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Asansör İstanbul 2022, iş bağlantıları kurmak ve dört gün
boyunca sürecek hızlı tempolu ticaretin tadını çıkarmak için yurt içinden ve yurt dışından binlerce satın
almacı ile sektörün önde gelen firmalarını bir araya
getirecek.
Detaylı bilgi almak ve katılımcı olmak için tıklayınız:
https://www.asansoristanbul.com/

Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız: https://www.arusder.
org.tr/genel/agir-vasita-treyler-ve-ustyapi-zirvesinin-4-uncusugerceklestirildi/
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YAYIN POLİTİKASI

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.
Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik
alanlarıyla sınırlıdır.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir.
Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da,
kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır.
Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açısından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta
aracılığıyla bildirilir.
Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir.
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.
Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.
Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.
Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir.
Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.
Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazar/larına aittir.
Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4
(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
3. Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik
cümleler içermemelidir.
5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.
6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan
önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır.
12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir.
14.
15.

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

Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir.
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir:
Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları.
Örnek 1: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir.
Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı,
adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  OCAK 2017  www.mmo.org.tr
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.
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İSKİD 15. Dönem Mali Genel Kurulu Yapıldı

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) 15. Dönem
Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyetlerinin görüşüldüğü Mali Genel
Kurul, 22 Şubat Salı günü İstanbul Şişli'de Radisson Blu Otel’de yapıldı. Başkanlığını Form firmasından Tunç Korun, başkan yardımcılığını
Friterm firmasından Atiye Yavuz ve yazmanlık görevini Arçelik firmasından Ali Saim Bozbağ’ın yürüttüğü Divan Kurulu, toplantıyı yönetti.
Mali Genel Kurulda, 15. Dönem Yönetim Kurulu ve İSKİD komisyonlarının 2021-2022 faaliyetlerini İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar
Didonyan, dernek mali tablolarını Sayman Süleyman Kavas yaptıkları
sunumlarla temsilcilerle paylaştı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu
ayrı ayrı ibra edildi.
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan açılış konuşmasında şöyle konuştu: "İSKİD Değer Katar" temasıyla yıl boyunca üyelerin
de dahil olacağı sürpriz etkinliklerle İSKİD’in 30. yılını kutlayacağız. Bu
yıla özel olarak tüm basılı ve dijital ortamlarda kullanılacak yeni bir 30.
yıl logosu hazırlandı. Yine bu kapsamda İSKİD üyelerine yönelttiğimiz
"Üyelerimizin Gözünden Birkaç Kelimeyle İSKİD" sorusuna verdikleri
kısa cevaplar ile sosyal medyada yayınlanacak dinamik bir video içeriği hazırlandı.
2021’in tüm ekonomik ve politik zorlu koşullarına rağmen iklimlendirme ve havalandırma sektörünün ihracatını arttırarak 6.2 milyar dolara
çıkardığını, 2022 yılı hedefinin 7,0 milyar dolar olduğu ve orta vadede
ihracatın 10 milyar dolar seviyelerini zorlayacak büyük bir potansiyeli
olduğunu konuşmasında belirten Didonyan, “Bu kapsamda biz firmalara düşen ana görev bölünüp parçalanmak yerine, birleşip büyüyerek
kurumsallaşmak, güçlerimizi birleştirerek global firmalara dönüşmek
olmalıdır. Üzülerek izlediğimiz ve giderek artan KOBİ’leşmenin güçlü
global oyuncular çıkaramayacağı, sektörümüze de itici bir güç olarak
10 Milyar Dolar ihracat hedefine ulaştırmayacağı aşikardır. Umarım
kısa zamanda sektör oyuncuları bu hatalarından döner ve mikro küçük işletmeler yerine büyük işletmelerin doğacağı İş Etik İlkelerini benimseyebilirler.”
Detaylı bilgi için tıklayınız: https://iskid.org.tr/iskid-15-donem-maligenel-kurulu-yapildi/
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Otomotiv Ana Sanayii Sürdürülebilirlik
Raporu Yayınlandı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Türkiye’nin ilk
Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nu
yayınladı. Dünya genelinde sınırlı sayıda örneği bulunan rapor; Türk otomotiv ana sanayiinin sürdürülebilirlik odağındaki yetkinlik seviyesine ışık tutmayı hedefliyor. 2020 yılı ve öncesine ait verilerin göz
önünde bulundurularak, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) standartları
gereklilikleri dahilinde hazırlanan raporda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global
Compact-UNGC) dikkate alındı ve Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’na da yer verildi. Ayrıca sürdürülebilirlik raporuna ilave olarak; üretimin tüm
çevresel boyutları ile hammaddelerin elde edilmesinden kullanım sonrası atıkların bertarafına kadar
olan tüm aşamalarını kapsamlı şekilde değerlendiren Türkiye Otomotiv Sanayii Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Raporu da yayınlandı.
Rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan OSD Yönetim
Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "OSD olarak kuruluşumuzdan bu yana; hedeflerimizi daha yukarılara taşıyarak sanayinin gelişimine katkı sağlamayı
görev edindik. Sürdürülebilirlik odaklı politikaların
her geçen gün önem kazandığı günümüzde, sanayimizin küresel platformdaki mevcut başarısını
korumak, geliştirmek ve ülkemizin gelecek politikalarına ışık tutabilmek amacıyla ana sanayimizin
ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamaktan büyük
memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.
Türkiye Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik
Raporu’na ulaşmak için tıklayınız: https://www.osd.
org.tr/haberler/110
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