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İMMB Nedir?

İMMB; İş makinaları konusunda uzmanlaşmış makina 

mühendisleri tarafıdan 1998 yılı Ağustos ayında kuruldu.

Farklı sektörlerden (inşaat firmaları, maden firma-

ları, iş makinası üreticileri, iş makinası temsilcileri ve 

servisler) gelen profesyonellerin ortak amaçla top-

landığı bir dernektir.

İMMB’nin Amacı Nedir?

İMMB’nin amacı; çoğunluğu ithal ürünler olan iş 

makinalarının tanınmasını, ulusal servetimiz olan bu 

üretim makinalarının iyi işletilmesini ve ekonomik ömür-

lerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.

Amacımız; verimliliği sağlayacak bilgi kaynakları-

na en kısa sürede ulaşmak, bu kaynaklara ihtiyaç du-

yacak nitelikli insan potansiyelinin güç birliğini oluştur-

maktır. Bu bilgilerin teknik alt kadrolara ulaştırılmasıyla 

da en yaygın şekilde paylaşımını sağlamaktır.

İMMB; Üyelerine her yıl düzenli seminerler ver-

mek suretiyle, üyelerinin bilgi düzeyinin yükseltil-

mesini sağlamaktadır. Bu seminerler aynı zamanda 

sektördeki insanların bir araya gelerek tanışmalarını 

sağlamaktadır ki bu da gelişimi ivmelendirmektedir.

İMMB’nin internet ortamındaki grup mailinde 

üyeler ihtiyaçlarını gruba duyurmak suretiyle yardım-

laşmayı sürdürmektedir.

Derneğin her üç ayda yayınladığı İMMB dergi-

si ilgili kurumlar, şirketler ve bireylere ücretsiz olarak 

gönderilmektedir.

Önsöz
Ö
n
s
ö
z Duran KARAÇAY

İMMB Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Okurlar

İş makinaları sektörü Komatek 2011 12. Uluslararası İş ve İnşaat Makine Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarını 

Ankara’da  gerçekleştirdi. Fuarda ziyaret ettiğim  katılımcılar ve görüştüğüm ziyaretçiler memnun olduklarını ifa-

de ettiler. İMMB  standımızı ziyaret eden dostlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız.

Ankara’da gerçekleşen fuarların en iyisi bu fuardı. Ancak iyi olması yeterli olması anlamına gelmez. Fuar ala-

nı  alt yapı ve destek hizmetlerinin  eksikliği her katılımcı ve ziyaretçinin dile getirdiği bir gerçek. Ankara’da ar-

tık  bu büyüklükteki fuar organizasyonu bir bölge fuarcılığının  çok üzerinde adından da anlaşıldığı gibi Ulusla-

rarası altyapı ve hizmet kalitesine ulaşmış olmalıdır.  Elektrik problemlerinin yaşandığı, katılımcıların,görevlilerin 

ve ziyaretçilerin ihtiyaclarını karşılamakta güçlük çektiği ,yağmurda açık alanların göle döndüğü fuar alanı Anka-

ra ‘nın   hiç hak etmediği bir görüntü.

Ankara ulaşımı kolay alt yapısı üst seviyede tamamlanmış bir fuar alanını çoktan hak ediyor. Daha büyük 

stand alanlarına sahip, daha fazla katılımcının ve ziyaretçinin  gelmesini sağlayacak uluslar arası  fuar organizas-

yonlarının yapılacağı ve bir milyon metrekare genişletebileceği hedeflenerek yeni bir fuar alanın yapımı  Ankara’yı 

yönetenlerin ve sanayicilerimizin öncelikli hedefi olmalıdır. 

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını başlatmak için Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 un 92. Yıl dönümün de 19 Ma-

yıs Atatürk’ü  anma, Gençlik ve Spor Bayramını Kutlarken eğitimde yaşadığımız  konulara değinmeden geçe-

meyeceğim. Yüksek öğretime geçiş sınavında (YGS) yaşananlar önümüzdeki on yıl içinde kamuda ve özel sek-

törde yönetim kademesinde görev alacak 1.700.000 gencimizin aileleri ile birlikte bu kadar yıpratılması ülkemiz 

için büyük bir kayıptır.

Gençlerimizi geleceğe hazırlarken okul öncesi den başlayarak 

bir kurumda iş ve çalışma ortamına sahip olana kadar dershane 

ve okul gibi iki ayrı yoldan koşturmalarına son verecek sistemi ge-

tirmek gerektiğinin farkında olunmalı artık. Genel sınavlarda okul-

larda verilen eğitimler işe yaramıyor gibi gözüküyor. Bunun anla-

mı okuldaki öğretmenlerin verdiği eğitim ve program sınavlara uy-

gun değil. O zaman okuldan kalan zamanda dershaneye gidecek-

ler. Ne zamana kadar ? İşe giriş sınavlarına kadar. Yani hem okul 

hem dershaneye zaman ve para harcanıyor. İşe giriş sınavlarını da 

geçecek sonra işte de iş veren veya kamu kurumu en az üç beş yıl 

meslek içi eğitime devam edecek ki bir çalışan yapacağı işe uygun 

bilgi ve beceriye sahip olabilsin. 

Gençlerimiz, özel yeteneklerini geliştirmek için ayıracakları za-

manda sınavlara hazırlanma kurslarına gidiyorlar. Sınav sonucunda 

başarırsız olursam kaygısı ile zamanı verimli değerlendiremiyorlar. 

Yeteneklerini geliştirmiş gençler yerine sınav kaygılı gençler ve ai-

lelerle birlikte sınav kaygılı bir toplum olduk. Son yaşananlarda en-

dişe ve kaygıları artırmıştır. Elbette ki eğitimin bazı dönemlerinde sı-

navlar olacak. Ama bu çocukluk ve üstüne bir de gençlik dönemi-

ni kapsar nitelikte ve gençliğimizin enerjisini verimsizleştirecek yo-

ğunlukta olmamalıdır. Sadece sınavlarda yeterli gençlik değil, ha-

yatın her alanında yeterli olacak şekilde yetişen gençlik ülkeyi kal-

kındıracaktır.  

YGS sınavında başarılı olanlar Haziran ayı içinde lisans yerleş-

tirme sınavına (LYS) girecekler. Başarılı olanlar ülkemizdeki 110’u 

devlet ve 70’i vakıf üniversitesi olan yaklaşık 180 üniversite ve ola-

nakları olanlar yurdışındaki üniversitelere girecekler. 

Buradan  gençlerimizin 19 Mayıs 1919 ‘u anlamalarını, başarı-

larının ülkemizin başarısı olacağını, umudumuz ve geleceğimiz ol-

duklarının bilinciyle hedefleri için bıkmadan usanmadan, karamsar-

lığa kapılmadan çalışmalarına devam etmelerini isterken, sağlık ve 

başarılar diliyoruz.. 

Saygılarımla
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Hazır Beton Üretim Tesisleri ve

Kirlilik
Hazır beton üretim tesislerinde, agrega 

malzemeleri, çimento, su ve istenilen be-

tonun özeliğine göre bazı kimyasal katkı 

maddelerle belirli oranlarda karıştırılarak 

hazır beton elde edilir. Hazır beton mik-

serlere doldurularak satışa sunulur. Katkı 

maddeleri betonda mukavemet, yoğun-

luk ve işlenebilirliği artırmak, beton suyu-

nu azaltmak, akışkanlık sağlamak, baş-

langıç prizini hızlandırmak, karıştırma su-

yunun miktarını azaltmak, antifiriz görevi 

yapmak, vb. gibi için kullanılan sıvı 

ve toz katkı maddeleridir. Ge-

nelde bu katkı maddele-

ri melamin ve toz poli-

merler bazlı olmak-

tadır. 
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Agrega malzemeleri, numaralı iri çakıl (mıcır) ve kum-

dan oluşmaktadır. Kum ve çakıl malzemeleri hazır beton te-

sislerinde ayrı, ayrı depolanmaktadır. 

Hazır beton üretim tesislerin kurulması ve işletilmesinde 

Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelilere uyulması gerekmek-

tedir. 

Hazır beton üreticileri çevrelerini korumak ve çevreye 

en az seviyede zarar vermek için gerekli tedbirleri almalı-

dır. Beton Santralında gürültü, kirli su ve diğer sıvalar ile çi-

mento, filler, diğer toz atıklar ve artık beton dikkate alınma-

sı gereken başlıca çevre kirliliği faktörleridir. 

Transmikserlerin yollara ve santral dışındaki mekanla-

ra artık betonları dökmesine Transmikserlerin yıkanarak yı-

kama suyunun bunlarla boşaltılmasına izin verilmemelidir. 

Hazır beton tesislerinin kurulma aşamasında, yer seçi-

mine, tesis tasarımına ve çevreyi kirletmeyecek uygun tek-

nolojilerin kullanımına özen gösterilmelidir. 

Hazır beton üretim tesisleri ÇED Yönetmeliği kapsamın-

da aşağıdaki çevresel şartlar göz önüne alınarak değer-

lendirilmelidir. 

Hazır beton tesislerinde, gerekli önlemlerin alınmaması 

halinde aşağıdaki çevre kirliliğine neden olunur. 

1. Hazır Beton Üretim Tesislerinden              

Kaynaklanan Su Kirliliği 

1.1. Hazır Beton Tesislerinden Kaynaklanan Atıksu-

ların Yönetmeliklerdeki Durumu Ve Alınması Ge-

reken Tedbirler 

Hazır beton üretim tesislerinde, su kirliliği yönünden en 

önemli kirletici parametre askıda katı madde (AKM) dir. 

İstanbul’daki mevcut endüstrilerin atıksuları için gerek-

li yaptırımları uygulayan İSKİ- Atıksuların Kanalizasyon Şe-

bekesine Deşarj Yönetmeliği’ne göre; Kanalizasyon Şebe-

kesi olan yerlerde kanalizasyona verilmeyecek atıklar liste-

sinde (madde 9). “Debisi ne olursa olsun askıda katı mad-

de (AKM) konsantrasyonu 2000 mg/l’den fazla atıksular” 

yer almaktadır. 

Kollektör sistemi bulunan yerlerde Endüstriyel atıksula-

rın askıda katı madde (AKM) konsantrasyonunun ön arıt-

ma uygulanarak 350 mg/l’nin altında tutulması zorunluluğu 

İSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesi Yönetmeliği madde 

14’de yer almaktadır. 

Kollektör sistemi bulunmayan veya projelendirilmemiş 

bölgelerde yer alan tesisler için; Su Kirliliği Kontrol Yönet-

meliğinde (Tablo 7.5) askıda katı madde (AKM) için 2 saat-

lik kompozit numunelerde 100 mg/l değeri maksimum de-

ğer olarak verilmiştir. 

Hazır beton üretimi, tesislerinde, mikserlerin yıkanma-

sı gibi işlemler sonucu ortaya çıkan atıksudaki askıda katı 

madde (AKM) konsantrasyonu ve bulanıklık oldukça yük-

sektir. Ayrıca mikser araçlarının dışının ve tozlanmış saha-

ların yıkanması sonucunda atık sular oluşmaktadır. Bu ne-

denlerle atık suların ve mikser içerisinde kalmış agreganın 

geri kazanılması için tesiste “Yıkama Tamburu” ve “Çöktür-

me Havuzları” kurularak geri kazanma (Recycling) işlemi 

uygulanmalıdır. İçerisi yıkanan transmikserlerin suyu ve ag-

regası yıkama tamburuna verilmelidir. Yıkama tamburunda 

su ve agrega birbirinden ayrılır, su fazı çöktürme havuzuna 

gider, agregada bir yerde biriktirilir. 

Yıkama tamburundan, tesisin muhtelif yerlerinden ve 

transmikserlerin dışının yıkanmasından çıkan atık suları 

çöktürme havuzunda kademeli bölmelerden geçirilip ça-

muru çöktürüldükten sonra elde edilen su, üretimde, trans-

mikserlerin yıkanmasında ve diğer muhtelif işlerde kulla-

nılabilir. Havuzlardan alınan çamurlar ise Çamur Kurutma 

Yatağı’nda kurutmaya alındıktan sonra katı atık bertaraf te-

sislerine gönderilir. Tesisteki çalışma şartlarına göre, ha-

vuzdan alınan çamur, içerisindeki suyun daha çabuk gide-

rilmesi için Kurutma Yatağına alınmadan önce yıkama tam-

burundan da geçirilebilir. Böylece çöktürme havuzlarından 

alınan çamurların daha kuru olarak katı atık bertaraf tesis-

lerine sevki sağlanmış olur. 

Tesiste depolanan malzemeler yağmur suyu ve yıkama 

suları ile tesis içi ve dışına taşınamaz. Yağmur suyu ve yı-

kama suyu ile taşınan sular kesinlikle tesis çevresini kirle-

temez. Toprak kirliliğine neden olamaz, tesis çevresinden 

yağmur suyu ve yıkama suyu ile malzemelerin tesis çevre-

sine taşınmasını önleyici sistemler kurulmalıdır. Tesis içeri-

sinde sahanın meyli tesis içerisine doğru verilerek yağmur 

ve sızıntı sularının tesis dışına gitmesi önlenmelidir. Hazır 

beton üretiminde beton karma suyu kadar araç-gereç te-

mizliği, mikser depolarının doldurulması esnasında bol su 

kullanılır. Dolayısıyla tesisteki tüm sular değerlendirilmelidir. 

Mikserler malzeme taşırken sızdırmaz yapmamalıdır. 

Taşıma yapan mikserler beton taşırken ve beton dökümün-

den sonra mutlaka tesise dönüp yıkanmalıdır. Aksi durum-

da, mikser atıkları yol kenarlarına atılabilir. Şehir içinde mik-

serlerin dik yollardan çıkışları söz konusu ise beton dökül-
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mesini önlemek için mikserler bu gibi yerlerden kesinlikle 

tam doldurulmamalıdır. 

Bu tür tesislerde; çalışan personel ve işçilerden ortaya 

çıkan evsel kullanılmış suları, varsa belediye ait kanala ve-

rilmeli, yoksa sızdırma foseptik biriktirilerek belirli periyot-

larla bölgeden uzaklaştırılması (Belediyenin belirleyeceği 

noktada kanalizasyona vidanjörle verilmesi) gerekir. 

Sonuç olarak; su kirliliği açısından; tesisten evsel ve en-

düstriyel olabilecek hiçbir atık suyun Belediyenin kollektör-

lerine veya yüzeysel sulara (dere, göl, deniz, arazi) deşarj 

limitlerini sağlamadan verilmemesi gerekir. Aksi takdirde 

çevreyi kirleten tesislere 2872 sayılı çevre kanununa göre 

idari para cezası uygulanır ve gereğinde faaliyetten men 

edilir. 

1.2. Hazır Beton Tesislerinden Kaynaklanan Çökebi-

len Katı Maddelerin Su Ortamına Zararları 

Hazır beton tesislerinin çeşitli faaliyetleri sonunda mey-

dana gelen katı maddelerin su ortamına taşınması ile mey-

dana gelecek olumsuz etkiler; 

-

polama kapasitesi düşer. 

dolar, kesitlerin daralmasına sebep olur. 

-

rı için kullanımı ve fotosentetik aktivitesi azalır. 

-

deleri gibi diğer kirleticiler bu katı maddelerle birlikte 

su yatağına girer. 

ortamına taşınmış olur. 

birikmesiyle su yolu taşımacılığı, taşkın kontrolu en-

gellenir. 

-

nın tabanında birikmesi organizmalar için uygun ya-

şama ortamını bozar. Su derinliklerine ışığın nüfusu-

nu azaltarak, ısı radyosnunu değiştirerek ve organik 

maddeleri, besi maddelerini veya zehirli maddeleri 

beraberinde taşıyarak su kalitesi bozulur. 

-

si, balık yumurtalarının ve diğer organizma larvaları-

nın gelişmesini önler ve gıdalarını bu ortamdan te-

min eden organizmaların beslenmesini güçleştirir. 

-

sı halinde, bunların zamanla biyolojik olarak parça-

lanması, sudaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu-

nu azaltır ve çürüme neticesinde taban oksijensiz bir 

ortam haline gelebilir ve arzu edilmeyen H
2
S, CO

2 
ve 

CH
4
 gazları ortaya çıkabilir. 

-

bep olan faaliyetlerin, derelere katı madde yükü yük-

sek suların verilmesi sebebiyle zamanla yatağın dola-

rak yeniden ıslah çalışmaları yapılmasına sebep olur. 

2.  Hazır Beton Tesislerinden Kaynaklanan 

Katı Atık Kirliliği 

Hazır beton tesislerinde, çöktürme havuzlarında alınan 

çamurlar ile yıkama tamburundan alınan değerlendirilme-

yen katı atıklar “kurutma yatağı”na alınarak suyundan ayrış-

-

rar çöktürme havzalarına verilerek geri kazanılır. 

-

ne göre kurutma yatağından alınan arıtma çamurunun ev-

sel katı atıklarla birlikte depolanabilmesi için içinde bulu-

nan su oranının %65 olması gerekir. Ayrıca bu arıtma ça-

-

lerin gösterdiği yerlerin dışındaki alanlara kesinlikle döküle-

mez. Belediyeler bu malzemeleri depolama alanlarında üst 

örtü malzemesi olarak kullanabilirler. 

3. Hazır Beton Üretim Tesislerinden                      

Kaynaklanan Hava Kirliliği 

3.1. Hazır Beton Üretim Tesislerinin Hava Kalitesi 

Korunma Yönetmeliği’ndeki Durumu Ve Alınması 

Gereken Tedbirler 

-

kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler) 

doldurulması ve diğer işlemleri sırasında ortaya çıkan toz-

lu gazlar toplanacak ve toz ayırma sisteminden geçirile-
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cek. Üst yüzeydeki nem oranı en az %10 değilse, çapı 2 

mm’den küçük öğütülmüş tozlu maddelerin taşınması ka-

palı sistemlerle yapılır ve kapalı alanlarda depolanır. 

Bent 5: Açıkta depolanan tozlu yığma malzeme açıkta 

depolanacaksa; 

çevresine 3 m aralıklarla en az 3 m boyunda ağaç 

10 mm den fazla olan maddelerle kapatılır. 

-

yaratıyorsa yolların bitümlü kaplama malzemeleri, beton 

veya benzeri malzemelerle kaplanması, düzenli olarak te-

mizlenmesi veya toz bağlayan maddelerle muameleye tabi 

-

tılmasında toz emisyonunu önlemek için, toz kapalı sistem-

le boşaltılır veya boşaltma sırasında nemlendirilir. 

3.2. Hazır Beton Üretim Tesislerinin İşletmesinde Ya-

pılması Gereken Diğer Hususlar 

-

la kapatılır.3 m olacak şekilde en az 3 m aralıklarla 

-

-

malı yada malzeme üzeri tozumaya karşı %10 nem-

de olacak şekilde ıslak tutulmalıdır. 

-

ması sağlanmalıdır. 

-

ri, beton veya benzeri malzeme ile kaplanıp düzenli 

olarak temizlenmelidir. 

-

malı veya kapalı sistemle boşaltılmalıdır. 

-

vanize saç paneller ile kaplanmalı ve filtre takılmalıdır. 

olacak şekilde en az 3 m aralıklarla ağaçlandırılmalıdır. 

-

-

rılmalı ve periyodik olarak filtre torbaları temizlenmeli 

ve denetimlerde çalışıp çalışmadığı tespit edilmelidir. 

-

-

4. Hazır Beton Tesislerinden Kaynaklanan 
Gürültü Kirliliği 

Hazır beton üretim tesislerin makine ve araçlarından kay-

veya periyodik olarak ölçülmelidir. 

-

-

daki susturucuların etkinliği sürekli olarak kontrol edilmelidir. 

tesis çevresinde perdeleme yapılması, ağaçlandırılması, 

-

Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

http://www.mozturk.net/?Type=1&Id=553
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Atık Yağlar İle İlgili Türkiye’deki 

Genel Durum;

Atık Yağları Kontrolü Yönetmeliği 21 Ocak 2004 tarih ve 

25353 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe gir-

miştir. Söz konusu yönetmelik ile atık yağların çevreye za-

rar verecek şekilde kullanımları yasaklanmıştır. Genel Mü-

dürlüğümüzün üretmiş olduğu atık motor yağları ikinci grup 

atık yağlar olarak değerlendirilmekte ve bu grup yağların 

Çevre ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilen tesislerce ila-

ve olarak kullanılmasına izin verilmektedir. 

Atık motor yağlarının toplanması ile ilgili olarak motor 

yağı üreticilerine sorumluluklar verilmiştir. Bu amaçla PET-

DER Petrol Sanayi Derneği yetkilendirilmiştir. PETDER atık 

yağları ücretsiz olarak toplamak ve Bakanlıktan lisans al-

mış çimento fabrikalarına iletmek üzere görevlendirilmiştir.

Aradan geçen 6 yıla rağmen atık yağların toplanma-

sı ve yönetmeliğe uygun olarak geri kazanılması, bertaraf 

edilmesi veya enerji geri kazanımı için yakılmasında; AB 

(Avrupa Birliği) ve ABD’nin (Amerika Birleşik Devletleri) çok 

gerisinde olduğumuz görülmektedir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre beyan yoluy-

la kayıt altına alınan atık yağ miktarının 25.000 ton civarında 

olduğu, bu miktarın Türkiye’de oluşan atık yağın % 10 unu 

temsil ettiği görülmektedir. Buna karşılık AB ve ABD’de üre-

tilen atık yağların % 70-80’inin toplanabildiği görülmektedir.

Kal-yak’ın satış fiyatının 1,85 TL, motorinin ise 3 TL ol-

duğu ve Atık yağın ısıl değerinin kal-yak ile aynı olduğu ay-

rıca atık yağın motorine karıştırılarak kullanılabilmesi nede-

ni ile; Atık yağ üreticileri üretmiş olduğu atık yağları illegal 

yollarla lisansız alıcılara satmakta veya enerji geri kazanı-

mı için yakmakta yada motorine karıştırarak kullanmakta-

dır. Elde edilen kazanç göz önünde tutulur ise atık yağ üre-

ticileri üretmiş olduğu atık yağları bedelsiz olarak PETDER’ 

vermek istememektedir. 

Türkiye Genelinde Atık Yağ Toplama Bilgileri;

Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre; aradan ge-

çen yıllara rağmen atık yağların toplanması ve yönetmeliğe 

uygun olarak kullanılması ve bertaraf edilmesi ile ilgili ola-

rak yeterli başarıya ulaşılamamıştır. 2007 yılında Çevre ve 

Orman Bakanlığına illerden gelen atık yağ beyan formları-

nın 2.200 adet olduğu, 2004 yılından itibaren beyan yoluyla 

kayıt altına alınan atık yağ miktarının ise 25.000 ton civarın-

da olduğu görülmektedir. Bu miktar Türkiye’de oluşan atık 

yağın % 10 unu temsil etmektedir.

yağ oluşmaktadır.

-

yıt altına alınabilen atık yağ miktarı yaklaşık 50.000 

Ton’dur.

Atık Yağlar İle İlgili 

Yasal Düzenlemeler ve 

Alternatif Kullanım 

Alanları 
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 İlave yakıt tesisleri  = 17.000 Ton

 Geri kazanım tesisleri = 19.000 Ton

 İzaydaş ve diğer (illegal) = 14.000 Ton

 Isınma ve enerji amacıyla yakılmaktadır.

 Lisanssız tesislerde basit işlemlerle temizlenerek 

doğrudan akaryakıta karıştırılarak kullanılmaktadır.

Pet-Der Tarafından Yürütülen Çalışmalar:

PETDER, motor yağı üreten ve piyasaya süren yüküm-

lüler adına Yönetmelik’ten kaynaklanan sorumlulukları, atık 

motor yağı üreticileri adına yerine getirmek üzere, Yönet-

meliğin 4. maddesi uyarınca Yetkilendirilmiş Kuruluş ola-

rak atanmıştır. PETDER Atık motor yağı toplama” çalışma-

ları kapsamında 2004-2009 yılları arasında toplam 78 ilde-

ki, 5 bin 358 atık motor yağı üreticisinden 39 bin dokuz yüz 

elli sefer yaparak 50 bin 537 ton atık motor yağı toplamıştır. 

Toplanan atık motor yağları lisanslı işletmelerce enerji ola-

rak geri kazanılmıştır. 

PETDER tarafından 2009 yılında toplanan 17.640 kg 

atık yağın Türkiye’de üretilen atık yağların % 7’sine tekabül 

ettiği, toplanabilen 17.640 kg atık motor yağının enerji de-

ğerinin 193 milyon kwh. elektrik enerjisine eşdeğer olduğu,

PETDER tarafından sadece 2009 yılında toplanan atık 

motor yağlarının 83.000 kişinin bir yıllık elektrik enerjisi ihti-

yacına eşdeğer olduğu,

Toplanabilen 17.640 kg atık yağın 17 milyar m3 suyun 

(DOĞAL KAYNAK) korunmasına eşdeğer olduğu PETDER 

tarafından tespit edilmiştir.

Atık Yağlar İle İlgili Avrupa Birliğindeki 

Uygulamalar:

2000 yılı verilerine göre Avrupa Birliğinde üretilen top-

lam atık yağ miktarının 4.930.000 ton olduğu ve bu atık 

yağların % 65’inin otomotiv yağları, % 35’inin ise endüst-

riyel yağlar olduğu görülmektedir. Tüketilen yağların kulla-

nım esnasında yaklaşık % 50’sinin yanma, buharlaşma, tor-

tu vb. nedenlerle kaybolduğu, geriye kalan % 50’sinin top-

lanabilir yağlar olduğu değerlendirilmektedir. Motor yağla-

rı endüstriyel yağlara göre daha yüksek oranda % 70’i tem-

sil eden 2.400.000 ton’u toplanabilir atık yağ olarak hesap-

lanmaktadır.

Avrupa birliği ülkeleri atık yağ toplama bilgilerine bak-

tığımızda; toplanabilir atık yağların %70-75’i olan 1.730.00 

tonunun toplandığı, arta kalan atık yağların % 25 - % 30’u 

olan 675.000 ton atık yağın illegal yollarla yakıldığı veya 

çevreye atıldığı görülmektedir. 

Almanya; Avrupa’nın en büyük atık yağ üreticisi ola-

rak karşımıza çıkmakta ve üretmiş olduğu atık yağla-

rı geri kazanmakta veya sistem yağına dönüştürmektedir. 

Avrupa’nın ikinci büyük atık yağ üreticisinin İngiltere oldu-

ğu onu Fransa ve İtalya’nın takip ettiği görülmektedir. Atık 

yağların toplanması ile ilgili istatistikî tablo aşağıda veril-

miştir.

 Atık yağların enerji kazanımı için kullanımında çimen-

to fabrikalarının önemli rol aldığı görülmektedir. Bu mik-

tar toplam atık yağların % 17’sine, yakılan atık yağların % 

35’ine tekabül etmektedir. Atık yağların çimento fabrikala-

rında yakılması Fransa, Almanya ve İsveç’te ana yol, Avus-

turya, Belçika, İtalya ve İngiltere’de tek yoldur. Atık yağla-

rın enerji geri kazanımı için çimento/kireç/çelik kazanların-

da ve asfalt plentlerinde yakılma işlemi 75/469 EEC direk-

tifi nedeni ile kontrollü bir biçimde devam etmektedir. Atık 

yağların enerji geri kazanımı için ana yol olarak belirlendi-

ği çimento fabrikalarında yakılmasının yanında Fransa, İtal-

ya ve İngiltere’de ki asfalt plentlerinde de yaygın olarak ya-

kıldığı görülmektedir.

13
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Atık yağların asfalt plentlerinde enerji geri kazanımı 

amacıyla kullanıldığı için Avrupa’daki birçok asfalt plen-

ti üreticileri imalatlarının yakma sistemlerini; propanlı gaz-

lar, dizel yakıtlar, ağır yakıtlar ve geri kazanılmış atık yağla-

ra göre projelendirmektedir. 

Atık yağların çimento fabrikaların yanında asfalt plentle-

rinin de ikinci bir yol olarak kullanılması nedeni ile bazı ül-

kelerdeki yasal mevzuat nedeni ile asfalt plentlerinde kul-

lanılan atık yağların geri kazanım işleminden geçirildikten 

sonra kullanıldığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda görül-

düğü gibi atık yağların ısıl değerinin diğer petrol türevi ya-

kıtlara eşdeğer olduğu görülmektedir.

Yakıt Isıl Değer (kcal/kg)

Doğalgaz 13.000

Motorin 10.250

Atık Yağ 9.600

Fuel Oil 6 9.600

Linyit 4.600

Atık Yağlar İle İlgili Amerika Birleşik                      

Devletindeki Uygulamalar:

Amerika Birleşik Devletlerinde, atık yağların geri kaza-

nımı ile ilgili çok değişik yöntemlerin bulunduğu görülmek-

tedir. Her yıl 750 milyon galon atık yağın oluştuğu, bu yağ-

ların % 65’inin aşağıda şekilde işlendiği görülmektedir;

-

rı, evler vb.), 

Atık yağların yasa dışı (illegal) kullanımını engellemek 

için para cezası kesmenin caydırıcı olmadığı, yasal olarak 

toplanan atık yağ miktarını artırmadığı görülmektedir.  Kal-

yak ve motorinin AB ve ABD’den pahalı satıldığı ülkemiz-

de; kal-yak ve motorin olarak kullanılabilen atık yağların be-

delsiz olarak toplanmasının mümkün olmadığı açıkça gö-

rülmektedir. Atık yağların belli bir bedel karşılığı toplanma-

sının çözüm oluşturabileceği düşünülmektedir. Buna para-

lel olarak atık yağların Avrupa ve Amerika’da mevcut yasal 

kullanım alanlarının ülkemizde de yaygınlaştırılması, çevre 

bilincinin yanında ekonomik kazanç elde edilmesini sağla-

yacaktır.  

Her şeyden önemlisi üretmiş olduğumuz atık yağların 

çevreye atılması veya yasa dışı yollar ile yakılması gelece-

ğimizin teminatı olan çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bı-

rakmamıza engel olacaktır.
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Greyder operatörlüğü için hatırlatmalar:

1. Arka tekerlekler daima düz zeminde yürütülmelidir.

Arka tekerlekler mümkün olduğunca düz zeminde tutul-

malıdır. Greyderin ve bıçağın kolay kontrolü ve güç aktarı-

mı için gereklidir.

2. Tekerlekleri daima malzeme dışında (off-set) yü-

rütülmelidir. 

Daha fazla malzeme sermek için tekerlekleri mümkün 

olduğunca malzeme dışında tutunuz. Böylece daha çok ve 

hızlı malzeme sermek mümkün olacaktır. Makine dengeli 

olacağı için çok daha fazla çekiş gücü sağlanacaktır. Tüm 

tekerleklerden kumanda greyderlerin düz tiplere göre veri-

minin yüksek olmasının nedeni budur. 

3. Çok gerekli değilse bıçak yanda şev kesilmemelidir. 

Şev kesmeler, bıçak yana açılarak değil şev eksenin-

de ve makine gövdesinin sağlayacağı tüm güç ile yapılma-

lıdır. Özellikle sert zeminlerde bu şekilde daha fazla kesme 

gücü sağlanır. Yokuş aşağı şev kesme işlemi çok daha ko-

lay ve verimli olacaktır. Ön tekerlekler ise tepe yönünde ya-

tırılmalıdır. 

Greyder operatörlüğü iiçiçinn hahatıtırlrlatatmalar:

33. sayıdaki "Greyder" yazısının devamı.
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Kavisli greyderleme

Şekilde de görüleceği gibi kavise bağlı olarak tekerlek 

konumu ayarlanır. Makine ilerlerken bıçak sağ veya sola 

sürülerek istenen kavis verilebilir. 

Tekerlekleri yatırılabilen greyderlerde, kavis yönünde ya-

tırılan ön tekerlekler ile daha keskin kavis oluşturulabilir. Kı-

lavuz çizgisini takip ederken de bıçak hareketleri yerine ön 

tekerleği sağa-sola yatırarak küçük ayarlamalar yapılabilir.

Engelli arazide greyderleme

 “Engeli sökmek için zorlama yapılmamalıdır.”

1. Engel sadece bıçağa takılıyorsa, bıçak yana kaydı-

rılıp ilerleyerek engelden kurtulup; bıçak tekrar eski 

konuma getirilip devam edilir.

2. Engel büyük ve gömülü ise bıçak yana kaydırılarak 

makine yengeç yürüyüşü ile geri çekilir. 

3. Makine engel hizasını geçince bıçak tekrar eski ko-

numuna getirilip greyderlemeye devam edilir.

Engel ile çevrili arazi etrafında greyderleme

1. Engel arasında manevra yapabilecek kadar mesafe 

varsa, bıçağı çekmeden önce gidebilecek kadar ile-

ri hareket edilir. 

2. Bıçağı engele en emniyetli mesafeye kadar yanaştı-

rarak greyderleme yapılır. Arka tekerleklere kuman-

da edilip makinenin yana doğru çıkması sağlanır. 

3. Engeli kurtardıktan sonra tekerlekler düzeltilir.

4. Ön tekerlekler ve bıçak normal greyderleme konu-

muna ayarlanır.

5. Yine şekilde görüleceği üzere bıçağın konumu ayarlanır.

6. Makine arka tekerlekleri ve gerekiyorsa bıçak tekrar 

ayarlanarak greyderlemeye devam edilir. 

Arazi ve yol tesviyesi

Bakım amaçlı tesviye ve düzenleme yapılırken, malze-

me sermede olduğu gibi fazla miktarda malzeme sürmek 

gerekmez. Bıçak yükseltileri düzeltip çukurda kalan kısım-

ları dolduracak kadar malzemeyi sürükler. Büyük tonajlı 

kaya kamyonu benzeri makinelerin derin izlerini düzeltmek 

gerektiğinde ise daha güçlü bir 

greydere ihtiyaç duyulacaktır.

Bıçak ileri yöndeki tümsek-

leri tıraşlayıp düzeltecek konu-

ma getirilir. Tümseklerin büyük-

lüğüne göre 1. Veya 2. Vites 

seçilir. Arazi veya yol yeterin-

ce geniş ise önce bir taraf son-

ra ters yönde diğer taraf grey-

derlenir. Bıçak açısı geriye yata-

cak şekilde kesmeye ayarlanır. 

Açı vermeden bütün tekerlek-

leri düz konuma (ofset) alarak 

düzgün ve daha güçlü bir bıçak 

atma sağlanacaktır.

1. Eğer yol şartları çok ağır ise, 

ön tekerlekleri malzeme akışı-

na zıt yöne yatırarak greyder 

yükü azaltılabilir.

2. Düzgün bir yüzey elde etmek 

için, bıçak açısı eski izlere 

göre ayarlanmalıdır. Hafif bir 
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tümsek oluşturmak için bıça-

ğı dik açıda ayarlanır. Serme 

işlemi için bıçak üst ileri aya-

ra getirilir. Mümkünse makine 

2. Viteste kullanılmalıdır. 

3. Eğer yolda küçük çukurluklar 

bulunuyorsa,  arka tekerlekler 

ile ezerek buralara malzeme 

doldurulabilir. Bıçağın yanla-

rından artan serpinti malze-

me bu işe yarayacaktır. Bı-

çak kumanda kolları ile oyan-

mamalı, düzeltme işi bitince 

greyder istikameti düzeltilme-

lidir.

Bitkisel toprağın sıyrılması

1. Bitkisel toprak sıyrılacaksa, bıçak makine eksenine 

dik ve düşey konuma getirilir. Bıçak bitkisel toprak 

tabakasını yuvarlayacak kadar kesmek üzere batırı-

lır. Makine 1. Viteste ilerletilir. Genellikle önce bir kı-

sım bitkisel kesilerek sıyrılmaya başlanır. Bıçağın 1/3 

ü kadar kısmını kullanmak, yeterli uzunlukta bir bitki-

sel sıyırmak için daha kolay bir yol olacaktır.  İlerle-

meyi yola çakılan işaret kazıklarına bakarak yapılır. 

Ancak bitkisel örtünün özelliği nedeni ile gerçek iler-

leme yönü farklı olacaktır.

2. Bitkisel tabakayı sıyırdıktan sonra bitki kökleri benze-

ri nedenlerle oluşan çukurlukları doldurarak tesviye 

ediniz. Tesviyeyi hafifçe keserek yapmak için bıça-

ğı yol eksenine dik konuma ayarlayıp 2. Viteste iler-

lemek gerekir. 

3. Bundan sonra bitkisel tabakası sıyrılan yol kenarına 

hendek açmak gerektiği için ön ve arka tekerleği ke-

nar ekseninde hizalayıp, bıçağı kenar ekseni ile 45° 

açı yapacak şekilde ayarlayın. Bıçağın diğer uçunu 

yukarı kaldırın. Önce yaklaşık 30 cm derinliğinde bir 

kanal açın. Ön tekerlekleri dik ve kenar ekseninde 

tutarak makineyi 1. Viteste kullanın. Aynı şekilde yo-

lun diğer tarafında da ilk kanalı açın.  

4. Yolun her iki tarafına hendek açılırken bol miktarda 

malzeme yığılması söz konusu olacaktır. Bunun için 

önce bıçağı 15 cm kadar daldırarak iz kanalı açmak 

uygun olacaktır. Makine 2. Viteste, sağ ön ve arka te-

kerlekleri yol kenarına hizalayarak greyderin rahatça 

hendek açması sağlanacaktır. 

5. Bir ya da iki geçişten sonra yolun ortasına biriken 

malzemenin sıyrılması gerekecektir.  Biriken bu yu-

muşak malzemede tekerleklerin hareketi güç ola-

caktır. Bu nedenle arka tekerlek hendekte ön teker-

lek yumuşak malzemenin dışında olacak şekilde ma-

kine konumlandırılır. Bıçak yığılan malzemeyi yolun 

ortasına ve arka tekerleklerin sol tarafına serecek şe-

kilde ayarlanır. Makine 2. viteste kullanılır. Hendek is-

tenen derinliğe ulaşana kadar bu işlemler tekrar edilir.
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6. Hendek yeterli derinliğe ulaştığında hendek kenar-

larının düzgün olmasını ve malzemenin akmamasını 

sağlamak gerekir. Bunun için ön tekerlek hendekte, 

arka tekerlek hendeğin üst kenarına gelecek şekilde 

konumlandırılır. Bıçak arka ucu hendeğin ekseninde 

dibe oturtulur, önü hendeğin üst hizasına doğru kal-

dırılır. Makine 1. Viteste kullanılır. 

7. Hendeğin düzenlenmesi esnasında içine yuvarlanan 

malzeme son bir bıçak atılarak temizlenir. Sağ arka 

tekerlek hendekte ve sağ ön tekerlek yolda olacak 

gibi konumlandırılan makinenin bıçağı hendekteki 

döküntüyü sıyıracak şekle getirilir. 1. Viteste hareket 

edilerek döküntü malzeme arka tekerlekler arasına 

atılır. Diğer tarafta da aynı temizlik yapıldıktan sonra 

yola biriken bu malzeme daha önce anlatıldığı şekil-

de tekrar yolun ortasına serilir.

8. Yola son bir bombe vermek için bıçak açısı ayarlana-

rak ve hendeklere malzeme yuvarlanmamasına dik-

kat ederek hafifçe bıçak atılır. Bıçağın ucu hendek 

üst ekseninde ve makine 2. Viteste tesviye yapılır. 

Bütün bu anlatılan işlemler yolun bir tarafından ileri ve 

dönüşte de yolun diğer tarafından geri gidilerek yapılırsa, 

kolay ve verimli bir greyderleme çalışması söz konusu ola-

caktır.

Hendek tabanının düzleştirilmesi

1. Hendeğin drenaj kapasitesini arttırmak amacı ile 

hendek tabanının daha geniş açılması gerekebi-

lir. Bu işlemin ilk basamağı “V” şeklinde hendek aç-

maktır. Bu hendek, hendek tabanında oluşturulacak 

düz kısmın orta ekseninden daha ileriye alınarak açı-

lır. Birden fazla kanal açma işlemi yapılarak istenen 

taban genişliğinde hendek elde edilir. Çıkan malze-

me ise daha önce anlatıldığı şekilde serilir.

2. İkinci “V” kanalı açarken greyderin ön ve arka teker-

lekleri hendek içinde ve dış eksenine doğru konum-

landırılmalıdır. Bıçak ise boydan boya ön ucu hen-

dek dış alt ekseninde ve arka ucu da içe açılan “V” 

kanalı kesecek şekilde ayarlanır. Böylece hendek ta-

banında düzgün bir yüzey elde edilir. Malzeme ise 

hendekten yol ortasına sürüklenerek yayılır. Arka te-

kerlek ise hendeğin tabanını ezerek sıkıştıracaktır. 

Bıçağı döndürmek sureti ile hendek tabanı genişliği 

ayarlanabilir. Çalışmalar 1. Viteste yapılır. Makine sa-

bit eksende tutularak hendek iç yüzeylerinin bozul-

mamasına dikkat edilir.  
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Hendek temizliği

1. Temizlenecek hendek kuru ise, greyderin sağ ön ve 

arka tekerlekleri hendek üst kenar ekseninde ve bı-

çak ucu hendeğin dibine gelecek şekilde konumlan-

dırılır. Bıçak açısı, hendek kenarını sıyırıp çıkan mal-

zemeyi arka tekerleklerin arasına toplayacak şekil-

de ayarlanır. Hendekteki temizlenecek malzeme yaş 

ise, greyderin arka tekerleği düz olan yolda ön teker-

leği ise hendeğe düşürülmüş olarak bıçak ucu hiza-

sında olacak şekilde konumlandırılır. Bıçak açısı yine 

çıkan malzemeyi arka tekerlekler arasına toplayacak 

şekilde ayarlanır. Makine 1. Vitese kullanılır. 

2. Gerektiğinde bıçak ters döndürülerek makine geri vi-

teste kullanılabilir. Daha önce anlatıldığı gibi bu iş-

lem için riper tırnaklarını sökülmesi gerekmez. Maki-

nenin dönerek manevra yapma imkânı olmayan dar 

alanlarda ve dönüşe izin vermeyen kısa mesafeler-

de bıçağın ters döndürülmesi gerekebilir. Hendek 

temizleme işlemlerinde şevlerde oluşturulacak tıraş-

lamış yüzey, makine geri hareketinde bıçak açısını 

sadece 800 çevirip yana sürerek elde edilebilir.

Şev kesmek

Şev kesimi için greyder bıçağı en yüksek noktaya ka-

dar kaldırılır. Bu işlem genel olarak makinenin sağ tarafına 

doğru yapılır. Ancak mecbur kalındığında daha önce anla-

tıldığı şekilde bıçağı makinenin sol tarafına doğru da kaldır-

mak mümkündür. 

1. Şekilde bıçağın sağ tarafa kaldırılmış olarak şev kes-

me işlemi gösterilmiştir. Bıçak, ucu şevin alt eksenin-

de ve çıkan malzeme arka tekerlekler arasına topla-

nacak şekilde ayarlanmıştır. Arka tekerlekler şev alt 

eksenine yakın ve düz konumdadır. Bu konumda bı-

çak normal konuma en yakın şekildedir. Makine 1. 

Viteste kullanılır. Greyderin arka tekerleklerini, şev alt 

ekseninden uzaklaştırarak derin bıçak atma yada alt 

eksene yaklaştırarak hafif bıçak atma işlemi gerçek-

leştirilebilir. Ön tekerlekler şeve doğru yatırılır.

2. Geniş alanlara eğim verme (otoyol şevi, baraj ve ha-

vuz yan yüzeyleri v.b.) bıçak kesme kuvveti ve grey-

derin yan çalışmasında yer çekiminden dolayı kay-

ma riski vardır ve oldukça zorludur. Tüm tekerlekler-

den çekişli makine şevde çalışırken daha avantajlı-

dır. Ön ve arka tekerleklerden çekiş ile bıçağın bu 

açıda çalışması daha dengeli olacaktır. Ön tekerlek-

ler şeve doğru yatırılır. Arka tekerlekler şev üst ekse-

nine yakın ön tekerlekler ise alt eksene yakın ayarla-

nır.

3. Tesviye için bıçak atma işleminde arka tekerlekler 

şev alt eksenine yakın ve bıçak ön tekerleklerin izini 

silecek konuma ayarlanır. Sıyrılan malzeme ise arka 

tekerlekler arasına akar.  
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Makinenin battığında kendi kendine kurtulması 

Tüm tekerleklerden çekişli makinenin batması, manev-

ra kabiliyeti ve gücü nedeni ile oldukça uzak bir ihtimaldir. 

Eğer makine batmışsa takviye ile zorlamak yerine ki o za-

man tekerlekler patinaj ile daha çok batacaktır, bıçak yardı-

mı ile makineyi kurtarılabilir.

1. Bıçağın altına kalın ve sağlam kalaslar koyarak bas-

tırılır. Ön tekerlekler yerden kurtarılır.

2. Bıçak döndürme ve yana sürme kumandaları ile te-

kerlekler kuru ve sağlam zemine getirilir. Bu işlem,  

makine battığı yerden kurtulana kadar tekrar edilir.

Teraslama yapımı

Toprağı erozyona karşı koruma yöntemi olan teraslama 

en kolay greyderle yapılır. Toprak cinsi ve eğimine göre te-

raslama için kesim işlemi değişmektedir. Ancak temel ma-

nevralar aşağıda açıklandığı şekillerde birbirine benze-

mektedir.  

1. Teraslama arazinin eğimine zıt yönde düz yüzey 

elde edilerek yapılır. Teras orta ekseni olan (A), ope-

ratöre yardımcı olabilmek için kazık çakılarak işaret-

lenir. Bıçak atıldığında yana yığılan malzeme ise (B) 

eksindeki teras bitimini doğal olarak oluşturur.

2. İlk önce yaklaşık 30 cm derinliğinde yokuş aşağı bı-

çak atılarak teras eksen kazıkları boyunca yol açı-

lır. Keskin dönüşler söz konusu ise tüm tekerlekler-

den çekiş takviyesi kullanarak ve bıçağı kaydırarak 

işaretlenmiş alanda çalışma yapılır. Makine 1. Viteste 

kullanılır.

3. İkinci bıçak atmada daha derin ve orta eksene daha 

yakın bir yüzey elde edilir. Sağ arka tekerlek ilk kesi-

len teras izine yaslanır ve böylece makineye kılavuz-

luk yapılır. 1. veya duruma göre 2. Vites kullanılır.

4. Üçüncü geçişte yığılmış malzeme aşağı doğru dü-

zeltilerek yayılır. 

5. En son olarak istenen teras yüzeyini elde etmek üze-

re tam bıçak atılır.

6. Böylece yokuş yukarı yönde düzgün bir teraslama 

yapılmış olur. Arka tekerlekler yokuş aşağı olan teras 

ekseninde ve bıçak tam kaydırılmış konumda iken 

düzeltme geçişi yapılır.

7. Bu geçişte terasın üst yanı ile alt yanı düzenlenir. 

8. Teras düzenlemesinde artan malzeme ile sırt oluşturulur. 

Bu işlem yapılırken makine yüksek viteslerde kullanılır.

9. Tekrar derin bir bıçak atılınca çıkan malzeme yine te-

raslanan yüzeye akacaktır. 
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10. Tekrar biriken malzeme sürülerek tümsek oluşturulur.

11.  Atılan bu son bıçakla teras orta ekseni etrafında uy-

gun bir teras yüzeyi elde edilmesini sağlayacaktır.

12. Böylece terasın yukarı tarafındaki tümsek bitirilmiş 

son bir geçiş yapılarak kalan malzemede sürülmüş 

olur.

13. İstenen ölçülere getirmek üzere son bir temizlik ge-

çişi yapılır.

14. Yokuş aşağı kısımdaki malzeme düzenlenerek yayı-

lır. Makinenin zorlanmaması için ortada iken ve yu-

karı yönde bıçak atılmalıdır. Tekerlek izlerini silmek 

için fazladan bir bıçak atılabilir.  Şimdiye kadar anla-

tılan yöntem genel uygulamalar ve tecrübeler ışığın-

da hazırlanmıştır. Bu nedenle her operatörün kendi-

ne göre değişik yöntemi olabilir. 

Asfalt malzemenin serilmesi

Asfalt kaplama için kullanılan bitümlü karışım sıcak ola-

rak asfalt serme makineleri ile serilir. Ancak asfalt serme 

makinesinin girmediği yada yol tamiratı gibi nedenlerle 

greyderle de malzeme serilebilir. Bunun için asfaltın yapış-

maması için önce bıçak yağlanmalıdır. 

1. Asfalt malzemesi yola döküldükten sonra malzemeyi 

yolun bir tarafından diğer tarafına sürükleyerek ser-

melidir. Bu işlem tekrarlanarak malzemenin yuvarla-

narak yayılması için makine 3. Viteste kullanılmalıdır. 

Makinenin ön tekerlekleri malzemenin dışında ve bı-

çak 30° açı yapacak şekilde ileri hareket etmelidir. 

2. Diğer bir yöntemle yolun ortasına dökülen malze-

me ön tekerleklerin arasında kalacak şekilde ve düz-

gün olarak bıçak dik açıda ve istenen kalınlıkta yayı-

lır. Makine 2. Viteste kullanılır.

Tırmık ve riper kullanımı

Çok sert yüzeylerde bıçak atmak zor olacağından, ön-

celikle tırmık yada riperle yüzey yumuşatılır. 

1. Tırmık yada riper dişlerini uygun derinlikte yüzeye 

daldırarak istenen yumuşatma yapılır ve bıçak at-

maya hazırlanır. Çok sert yüzeylerde bazen tırnak-

ları seyrelterek tırmıklama ya da riperleme yapmak 

gerekebilir. Ağır zeminlerde tırmıkta en az 5 adet tır-

nak bulunmalıdır. Bıçağı en yukarı konuma alırken 

“X” işaretli tırnak sökülmelidir. Hidrolik hortumlara za-

rar vermemek için ortadaki üç tırnağın sökülmesi ise 

daha uygundur.
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2. Bıçak atılacak sahada gömülü kaya benzeri engeller 

riper yardımı ile sökülebilir. Bunu için:

A: Riper ucunu kayadan önce toprağa daldırıp riper 

kayaya değene kadar makine çok yavaş ve dikkatli 

olarak ileri hareket ettirilir.

B: İleri doğru ağır ağır ilerlerken riper yavaşça kaldırılır. 

Çok fazla direnç hissedilirse makine hemen durdu-

rulur. Tekrar aynı işlem yapılarak kaya yerinden gev-

şetilerek sökülür. Makine ileri yönde zorlanmamalıdır.

Dozerleme 

1. Dozer bıçağı ataşmanı ile tüm tekerleklerden çekiş-

li greyder mükemmel bir dozerleme yapar. Dozer bıça-

ğına hidrolik olarak kumanda edilir. İhtiyaç olmadığında 

dozer bıçağı kaldırılarak rahatça greyderleme yapılabilir.

2. Tüm tekerleklerden kumandalı makinelerde dozer 

bıçağına 15° ye kadar açı verilebilmektedir. Makine 

gücü ve yapılan işin ihtiyacına göre vites seçimi ya-

pılmalı ve güç kullanımı ayarlanmalıdır. Tecrübesiz 

operatörler makineyi yüksek devirlerde kullanarak 

gereksiz makine aşınmalarına neden olurlar. Dozer 

kumandaları ile tırmıkta kullanılabilmekle beraber en 

iyisi dozer bıçağı kullanılırken tırmığın sökülmesidir. 

Kar temizleme

Kar temizleme işlemi sıkışıp buz haline dönmeden, müm-

kün olduğu kadar kısa sürede yapılmalıdır. Yapısı itibarı ve hızı 

ile greyder kar temizleme aracı olarak çok uygun bir makine-

dir. Tüm tekerleklerden kumandalı ve “V” formundaki kar küre-

me ataşmanı ile en uygun ve verimli sonuca ulaşılır. Kar yumu-

şak, sert, buzlu, ıslak benzeri çeşitli şekillerde olabilir. Greyder 

bıçağı geriye doğru uzatılarak ve sert yüzeylerde kullanıldığı 

gibi mümkün olduğunca yukarıda kullanılmalıdır. 

1. Sulu kar ağır ve yapışkan bir yapıdadır. Greyder bıça-

ğına yapışır. Bıçağı ileri yönde ayarlayıp uygun bir hız 

seçilerek kürenen karın bıçaktan akması sağlanabilir.

2. “V” formundaki kar küreme ataşmanı ile yolun orta-

sından uygun bir hız seçilerek kar temizlemek müm-

kündür.

3. Küreme ataşmanının bir tarafını kullanarak yol kena-

rına biriken kar yığınları temizlenebilir. Bu işlemlerde 

makine eksenden kaçık olarak ayarlanır. 

4. Ön tekerlekler yatabiliyorsa, tekerlekleri kar yığınına 

doğru yatırmalıdır. 

Kaynaklar: Illutrasted grading Aveling Barford TP549 

(M.Gündüz ATEŞ tercüme) 

Caterpillar Performance Handbook Edition 40





3030

Yaz yine yüzünü göstermeye başladı. Çevremizdeki bit-

ki örtüsü renk değiştirmeye başladı. Sabah evden çıkar-

ken giydiklerimiz öğle saatlerinde fazla gelip terletmeye ve 

akşam saatlerinde ise yine normal gelmeye başladı. Yaz 

kendini tüm gücüyle hissettirmeye başladığında ise durum 

hem bizler için hem de lastik için oldukça zorlu konuma ge-

lecek. Bizler klimalı ortamları kullanırken, canımız istediğin-

de su ihtiyacımızı karşılarken lastik ne yapacak? Araç mo-

toru ne yapacak? 

Herkes bulunduğu ortamın şartlarını tüm benliğinde 

hissedecek, olabildiğince direnecek. Destek ve yardım 

gösterilmezse sonuç kötü olacak. Uyarı kötü olayların ol-

masını etkilemez sadece engellenmesi için bir ses, bir yazı 

veya bir işaret olarak kalır. Lastiği sattıktan sonra müşteri-

ye “ayda bir gelin de havalarını kontrol edelim” demek bile 

çok önemlidir. Yetkili satıcıda lastik şişirme basınçları kont-

rol edilirken aynı zamanda lastiklerin fiziki durumları da hiç 

değilse, gözle kontrol edilir. Gözle algılanan bir olumsuz-

luk varsa müdahale edilir. Yetkili satıcısı olduğu firmanın yıl-

ların deneyimiyle elde ettiği doğru bilgileri hem kullanmış 

hem de müşteriyle paylaşmış olur. Bu, çok önemli bir olay-

dır. Çünkü doğru, güvenilir bir bilgiye ulaşması kolay de-

ğildir. Lastik üreticisi firmaların neredeyse asırlar boyunca 

elde ettiği ve bu uğurda büyük paralar harcadığı bilgilere 

güvenmeliyiz. Aynı veya daha fazla bilgi, ekipman ve en 

önemlisi Ar-Ge imkanı olanlar bilginin doğruluğunu kontrol 

edebilir. Bir kompresör, bir sökme-takma, bir balans maki-

nesi ve birkaç levye ile bu bilgilerin doğruluğunu sınamaya 

çalışmak sadece “havanda su dövmektir.” 

Çok basit ifadelerle lastik üreticileri ne diyor? 

eğitimini almış personele taktırın.

Taktırmazsak ne olur? Sökme-takma esnasında yapılabile-

cek hata, ileride telafisi zor hatta imkânsız sonuçlara yol açar. O 

nedenle, neredeyse tüm yetkili satıcıların servis hizmeti vardır. 

Kullansak ne olur? Soruna, kazaya, maddi kayba uğra-

mak mı istiyorsunuz öyleyse kullanın.

-

lerinin altında kullanmayın. 

Kullanılırsa ne olur? Araçtaki elektronik sürüş güvenliği sistem-

leri bile size yardım etmekte yeterli olmayabilir. ESC/ESP, ABS bile 

Benim aracımda bunlar yok. Ancak, kullanmanız gere-

ken bir beyniniz mutlaka var ama.

-

Değiştirilmezse ne olur? Ben fren yaptım lastik tutma-

-

nuşabiliyorsanız, siz anlatırsınız. Yoksa öğrenmek isteyen-

ler kaza, hastane tutanaklarından veya raporlarından okur.

Kullanmazsan ne olur? Maddi, manevi kayıplara uğra-

ma olasılığınız çok yüksek. Elektronik sürüş güvenliği sis-

temlerinin ayarları ilk donanım lastiklere göre yapılır. Geç ya 

da erken devreye girmelerine, arıza göstermelerine ve hat-

ta yapmalarına yol açarsınız…

Bu uyarıları çoğaltabiliriz. Lastik konusunda üretici fir-

maların yaptığı her uyarı sürücülerin, yolcuların ve yayala-

rın güvenliği içindir. Her bir uyarı bir şekilde ödenen bedel-

ler karşılığında ortaya çıkmıştır biraz ileriye gidiyoruz ama 

kanun niteliğindedir.

Yaz kapıya dayandı. Yaz döneminin kendine özgü ka-

nunları devreye girecek. Ortam ısınacak, lastik de öyle. Bol 

su içmek zorunda kalacağız, lastiğin şişirme basınçları-

nı da daha sık kontrol edeceğiz. Aracımız klimalı olsa bile 

mutlaka mola vereceğiz, sadece araç içindekiler ihtiyaçla-

rını gidermeyecek, lastik de giderecek yani ısısı ortam sı-

caklığına indiğinde şişirme basınçları kontrol edilecek ve 

gerektiğinde tarafınızdan tamamlanacak. Sıcağın olumsuz 

etkilerine karşı kendini ve aynı yolu paylaşanların güvenli-

ğini sağlayabilmeleri için onların da desteğe ihtiyaçları var. 

Araçta elektronik güvenlik sistemleri içinde TMPS de var-

sa sürüş güvenliğinizi bir kademe daha artırmış olursunuz. 

Yoksa lastiklerin hem fiziki hem de şişirme basıncı kontrol 

sıklığını artırmak yararlı olacaktır. 

Güvenli ve huzurlu yolculuklar dileğimizle

Lastik Magazin Mart-Nisan 2011 Sayı 46
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Bitümlü asfalt yapısı genel olarak yandaki şekilde gös-

terilen katmanlardan oluşmaktadır. Genel olarak tesviye 

edilen ve gerektiğinde su geçirmeyi önlemek için memb-

ran kullanılabilen yol yapısı üzerine sırası ile alt temel, 

base, binder ve aşınma tabakaları ile üretim yapılır. 

Asfalt yapımında kullanılan bitüm agrega karışımı çeşit-

li yöntemlerle elde edilebilir.

 Asfalt plentinde ısıtıla-

rak kurutulan agregaya sıcak bitüm karıştırılarak ha-

zırlanır. Yaklaşık 150°C sıcaklıktaki bu karışım seri-

lip sıkıştırılır. Modifiye polimer katkılı bitüm kullanılırsa 

bu sıcaklık 166°C kadar olmalıdır. Sıkıştırma işlemi-

nin verimli olması için karışım sıcaklığının düşmeme-

si gerekir. İçinde hava boşluğu kalmaması için asfal-

tın soğuk havalarda dökülmesi tercih edilir. Soğukta 

döküldükten sonra sıkıştırılan asfalt daha çabuk so-

ğuyacağı için hava kabarcığı kalmayacaktır. Yol ya-

pımında genelde sıcak karışım beton asfalt kullanımı 

tercih edilir.

 Sabunlu su ile emülsüyon hale ge-

tirilmiş karışımın serilerek sıkıştırılması daha kolaydır. 

Suyun buharlaşmasından sonra kalan sıkışmış karı-

şım çok iyi sıkışmış olacaktır. Bu yöntem servis yolları 

veya yaya yollarında kullanılabilir. Aynı şekilde kero-

sen benzeri petrol türevleri ile inceltilerek serilen bin-

der tabakası için de, kolay serim ve sıkıştırma sonra-

sı buharlaşan incelticiden sonra daha sıkı bir yapı or-

taya çıkmaktadır. 
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 Okside olarak katılaşmış bitümün ısı-

tılıp eritilmesinden sonra, agrega ile karışımının se-

rilmesi ile oluşur. Üzerinde ağır trafik yükü olmayan 

yollara 20-30 mm kalınlığında serilerek sıkıştırılır.    

 Dünyada bir kısım bölgelerde bulunan 

bitümlü kayalardan elde edilen malzeme serilir ve 

üst tabakaya bitüm püskürtülerek yol yapılır.  

Pekçok teknik yada ekonomik nedenlerden 

dolayı serilen asfalt yapısında oluşan tabakaların 

her birinin ayrı özelliği bulunur.

Alt temelin su alarak yük taşıma kapasitye-

sinin azalmasını önleme görevi görür. Binder 

ve aşınma katmanları için düzgün bir serim ta-

bakası oluşturur. Yol üzerindeki trafik nedeni ile 

zaman içerisinde bu tabakalar iç içe geçen bir 

yapı oluşturur.

Ağır trafiğin olduğu yol şartlarında temel ile 

aşınma tabakası arasına serilir.  Temel ve aşın-

ma tabakaları arasında oluşan bu düzgün taba-

ka eşit kalınlıkta serilir. Bütün bunlara ek olarak 

binder tabakası yol yüklerini dengeleyerek yolun 

bozulmasıunı engeller.

Yolun trafik, hava şartları, buz önleyici malzeme benzeri 

etkenlere açık en üst tabakasıdır. Ulaşımın konfor ve emni-

yet şartlarını belirler. Yalıtım özelliğide göstererek yolun alt 

katmanlarını korur.

Aşağıdaki çizelgede asfalt karışımına göre serim kalın-

lığı listelenmiştir.

asfalt beton 0/5 

asfalt beton 0/8 

asfalt beton 0/11 

asfalt beton 0/11C 

asfalt beton 0/16S

2.0-3.0 

3.0-4.0 

3.5-4.5 

4.0-5.0 

5.0-6.0

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0

Stone Mastic Asphalt 0/5

Stone Mastic Asphalt 0/8

Stone Mastic Asphalt 0/8 S

Stone Mastic Asphalt 0/11 S

2.0-3.0 

2.0-4.0 

3.0-4.0 

3.5-4.0

2.0 

3.0 

3.5 

4.0

Mastic Asphalt 0/5

Mastic Asphalt 0/8

Mastic Asphalt 0/11

Mastic Asphalt 0/11 S

2.0-3.0 

2.5-3.5 

3.5-4.0 

3.5-4.0

2.0 

3.0 

3.5 

3.5

Asphaltic Binder 0/11

Asphaltic Binder 0/16

Asphaltic Binder 0/16 S

Asphaltic Binder 0/22 S

for level regulating purposes only

4.0-8.5 

5.0-8.5 

7.0-10.0

-

5.0

6.0

8.0

Mix Type 0/22

Mix Type 0/32

≥8.0

≥8.0

≥8.0

≥8.0
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Dozer bıçağı hidrolik silindirlerle şasi-

ye bağlantılıdır. Zemindeki tümseklerden 

geçerken bu düzensizlikler bıçağa daha 

fazla yansır ve düzgün bir serme yüzeyi 

elde edilemez.

Greyder bıçağı hidrolik silindirlerle ma-

kine şasisine bağlıdır. Zemindeki tümsek-

lerden geçerken bu düzensizlikler greyder 

bıçağına yansır. Bıçak hareketleri ile nispe-

ten düzgün bir yüzey elde edilebilir.

Asfalt serim tablası makineye sabitlenmemiştir. Serbest 

şekilde hareket eder (floating screed). Tabla ancak ayarlan-

dığı açıda serim yapar. Makinenin düzgün olmayan yüzeyden 

kaynaklanan inişli çıkışlı hareketlerinden etkilenmez.

Şekilde finişerin yüzeydeki düzensizlikelerden serimde 

etkilenme oranı formüle edilmiştir.

Asfalt ve malzeme sermek amacı ile özel olarak dizayn 

edilerek üretilmiştir. Lastik tekerlekli ve paletli tipleri vardır 

ve çeşitli kapasitedelerdedir.

Genel olarak şu kısımlardan oluşur:

Dizel motorla tahrik edilen hidrolik ekipmanları taşır. 

Hidrolik yürüyüş motorları ve kavrama mekanizması ile ma-

kinenin hareketi sağlanır. 

Makine tarafından serilecek malzemenin damperden 

boşaltıldığı birimdir.

Kovaya dolan malzemeyi serim için helezona taşıyan 

mekanizmadır.
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Serilecek malzemenin tab-

laya eşit ve düzgün ulaşmasını 

sağlayan mekanizmadır. Tabla-

nın malzemeyi yaptığı ilk sıkış-

tırma ile sererken eşit kalınlıkta 

olmasını sağlar..

Asfalt serme makinesinin 

ana birimidir. Tabla yüzer (floa-

ting) konumda makine tarafından çekilirken, kendi ağırlığı 

ve sereken ilk sıkıştırmayı yapan sistemi ile düzenli bir as-

falt serimini gerçekleştirir. Üzerinde elektrikli ısıtma sistemi, 

vibratör ve sıkıştırma mekanizması benzeri donanım bulun-

maktadır.

Tabla yüzeyine ve diğer kısımlarına asfalt karışımının sı-

caklığı azaldığında yapışmasını önler. Ana makinedeki bir 

jeneratör ile elektriki beslemesi sağlanır. 

Hidrolik silindirlerle ayarlanan mekanizma ile tabla çek-

me ekseni ayarlanır. 

Sahadaki çalışma şartlarının gerektirdiği durumlarda 

tablaya hidrolik silindirlerle ağırlık arttırıcı baskı uygulan-

masını veya azaltılmasını sağlar.

Asfalt serme işleminin diğer makinelerden farklı olarak 

zemine bağlı kalmaksızın düzgün olarak gerçekleştirilmesi-

ni sağlayan mekanizmadır. Tabla çekme noktalarının ayar-

lanabilen konumuna bağlı olarak, serilen malzeme kalınlığı 

ayarlanır. Kısa tümsek yapıdan geçerken tablanın yüzer ko-

numu nedeniyle serilen malzeme kalınlığı ve serme yüzeyi 

yatay ekseni değişmez. Ancak çok uzun tümseklerde iler-

lendiğinde, tabla çekme noktaları ayarlanmazsa serim ka-

lınlığı değişecektir. Ayrıca serim açısını ayarlayarak serile-

cek malzeme kalınlığını da belirlemek mümkündür. 

Serme işlemi; 

-

şıma v.b.)  bağlıdır.

Genel olarak bütün yolla-

rın yapımında uygulanır. Maki-

nenin özelliklerine bağlı olarak 

çeşitli şekillerde 2 cm ila 40 cm 

kalınlığında malzeme sermek 

mümkündür. 

Klasik yol serim tekniğin-

den farklı olarak yokuş yukarı 

yada aşağı malzeme serme iş-

lemidir. Ayrıca baraj inşaatı, is-

nat duvarı benzeri inşaat uygu-

lamalarında da kullanılabilen 

yöntemdir. 

Baraj, kanal inşaatı gibi 

yerlerde malzeme serilmesi 

için uygulanan bir yöntemdir. 
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Tablaya yapılan çeşitli ila-

velerle zemine istenen şe-

killerde malzeme serilmesi 

mümkündür. Demiryolu ray 

döşeme yolları yapımı, özel 

yarış pistleri yapımı benzeri 

uygulamaları bulunmaktadır.

Serilecek malzemeyi taşıyan damperli kamyon asfalt 

serme makinesi kova tarafına geri geri yanaşarak birkaç 

santimetre kalınca durur. Serme makinesi ilerleyerek itme 

tamburlarını kamyonun arka tekerleklerine dayar. Kamyon 

damperini dikkatlice kaldırarak malzemeyi kovaya boşalt-

maya başlar. Kovada-

ki malzeme konveyör 

bantlarla helezona taşı-

nır. Malzeme yığılması-

nı önlemek için opera-

tör bantları ileri geri ha-

reket ettirebilir. Kamyo-

nun vitesi boşa alınarak 

serme esnasında as-

falt serme makinesi ta-

rafından itilerek ilerleme-

si sağlanır. Bantlarla he-

lezona taşınan malzeme 

helezon tarafından tab-

lanın önüne sürülür. He-

lezonlarda yine operatör 

tarafından ileri veya geri 

yöne döndürülerek mal-

zemenin yığılması ya da taşması önlenir. Makine ilerleyip 

malzemeyi sererken, malzeme akışının kontrolü tamamen 

operatördedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte, birçok sensör yardımıyla 

malzeme serim işlemi operatör hatalarını önleyecek şekil-

de kontrol edilebilmektedir. 

Serilen malzeme cinsine, karışımına ve serim kalınlığına 

bağlı olarak tabla konumu değişecektir.

Tablanın normal konumunda 3 cm ila 25 cm kalınlığın-

daki bütün karışımlar serilebilir. Helezon ile tabla arasında-

ki açıklığın fazla olması, malzemede segregasyonu (ayrış-

ma) önleyecektir.

NOT: Tabla ile çekici makine arasındaki açıklık fazlala-

şınca daha fazla çekme kuvveti gerekecektir. 

Serilen malzemenin akışkanlığı zayıf ve kalın olarak se-

rilecekse, tabla çekme noktalarının ayar hidrolik silindirleri 

yetersiz kalabilir. Bu halde çekme kolu ayarı mekanik ola-

rak en kalın serme işlemini yapacak konuma ayarlanır. 

NOT: Tabla önünde fazla malzeme yığılacağından daha 

fazla çekme kuvveti gerekecektir.

-

mayacak kadar yüksek ve kararlı olmalıdır. 

-

gun sıcaklıkta kalacak gibi ayarlanmalıdır.

Karışımda kullanılacak en büyük agrega boyutu, serme 

kalınlığının 1/3 ünden büyük olmamalıdır.

Serilecek malzemenin bileşimi serme esnasında bozul-

mamalıdır.  

-

malıdır. 

-

tünme direnci göstererek tablayı zorlar. 

değerlerdeki karışımlara göre ayarlıdır. 

çok serim kalınlıklarını tahmin ederek gerekli makine 

ve tabla ayarları yapılmalıdır.

-

da malzeme akışında kesinti olmaması sağlanmalıdır.
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üretiminin planlandığı gibi olup olmadığı kontrol edil-

melidir.

kontrol edilmeli ve gerekli bakımları yapılmış ve sağ-

lam olması sağlanmalıdır.

-

rilen örtü, sıcak karışımın kovaya boşaltma işlemi 

başlamadan açılmamalıdır. 

-

cak karışım naklinin uzun aralıklarla mümkün olduğu 

durumlarda devamlı ve yavaş serim hızlı serme işle-

mine göre daha düzgün sonuç alınmasını sağlaya-

caktır. Serim yapılırken makine durdurularak kesinti-

ye uğratılmamalıdır. 

-

lidir.

-

çülere izin verilmemelidir.

-

nin ulaşamadığı noktalarda zorunlu ise yapılmalıdır.

doğru yapılmalıdır. Malzemenin sıkıştırılabilirlik özel-

liği göz önüne alınmalı ve soğumadan malzemenin 

silindirleme işlemi bitmiş olmalıdır.

düşmeden yol trafiğe açılmamalıdır. Aksi halde yolun 

deformasyonu riski bulunmaktadır.

-

rar serime başlanacak noktada ek yapmak için yatay 

bağlantı kademesi bırakılmalıdır.

-

ler kullanılmalıdır.

-

me kovası boş kalmamalıdır. 

Plentte hazırlanan sıcak bitümlü karışımların yola seril-

mesinden önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

Projesindeki kot ve eğime göre yapılmış temel tabakası 

üzerine asfalt kaplamadan önce sathın düzeltme olan ince 

reglaj için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

bir biçimde (yağmur, trafik v.s. ) bozulmuş kesimler 

(çökme, öndülasyon, çukur v.s.)kabartılıp kotuna ve 

eğimine uygun olarak sıkıştırılmalıdır.

kazılmalı, uygun bir malzemeyle doldurulup sıkıştırıl-

malıdır.

söküp atılmalı , projesine uygun olarak takviye edi-

lip sıkıştırılmalıdır.

Astarlama yapılmadan önce satıhtaki toz-toprak ya da 

gevşek malzemeler temizlenmelidir. Bu amaçla aracın ar-

kasına takılabilen mekanik süpürgelerle yol sathında temiz-

leme yapılır. Bu işlem, öteki tabakalarda da yapıştırma ta-

bakasının uygulanmasından önce yapılmalıdır. Mekanik sü-

pürge yardımıyla karayollarında, yolun ekseninden banket-

lere doğru, otoyollarda sol şeritten bankete doğru yapılma-

lıdır. Mekanik süpürgenin tamburuna yol ekseniyle belirli bir 

açı verilerek şeritler halinde süpürme yapıldığında, süprün-

tü malzemesi dışarı doğru atılacaktır. Süpürme yapılacak 

satıhların rutubeti % 2 den fazla olmamalıdır. Aksi durumda 

yeterli temizlik elde edilemez. Ayrıca mekanik süpürgenin 

hızı 30 km/ saat'den fazla olmamalıdır.
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Temel tabakası üzerine belirli bir miktarda sıvı asfalt 

püskürtülerek uygulanan astar tabakası, bitümlü sıcak kap-

lamaların ilk uygulamasıdır. Astar tabakası aşağıda açıkla-

nan fonksiyonları sağlar:

-

likleri tıkar. Böylece kapiliriteyi (kılcal delik) önleyerek 

yer altı sularının asfalt tabakasıyla temasını keser.

mukavemet kazandırır.

adezyonu sağlar.

gereksimini azaltır.

-

sına yeterli miktarda nüfuz (penetre) etmesi için, orta 

hızda kür olması gerekir. Bu amaçla MC-30 ya da 

MC-60 sınıfı orta hızda kür olabilen (ya da eş değer-

de asfalt emülsiyonu) sıvı asfalt kullanılmalıdır. Pe-

netre kalınlığı 1-1,5 cm den az, temel tabakası kalın-

lığının 1/8'inden fazla olmamalıdır.

eşit kalınlıkta asfalt filmiyle kaplanmalıdır. Bu amaçla 

birim alana püskürtülecek sıvı asfalt miktarı şartna-

melerle belirtilmiştir.

-

re edilmesi için belirli bir süre beklendikten sonra, 

bitümlü kaplamanın uygulanmasına geçilmelidir. Bu 

süre ortam sıcaklığına sıvı asfaltın viskozluğuna bağ-

lı olmakla birlikte, 24 saatten az olmamalıdır. Bu sü-

rede yol trafiğe kapalı olmalıdır. Ancak trafiğe açık 

olma zorunluluğu varsa, trafiğin hızı 30 km/saat'den 

fazla olmamalıdır.

-

betine dikkat edilmelidir. Astarlama sırasında hava 

sıcaklığı 15 °C'den fazla olmamalı ve 5 °C'nin altın-

daysa kesinlikle astarlama yapılmamalıdır.Astarlama 

yapılacak satıhlar kuru olmalıdır.Ancak temel taba-

kasının üstten 3 cm'lik kısmı %2'den az rutubet içer-

diği durumlarda astar tabakası yapılmalıdır.

3 şeritte bir deneme yapılmalıdır. Her şeritte ayrı ölçü-

lerde lt/m cinsinden sıvı asfalt uygulanabilir. 24 saat-

ten sonra penetre kalınlığı ve satıhta boşluk kalmama-

sına göre uygun asfalt miktarı saptanmalıdır. Bu arada 

uygulanacak astar tabaka malzemesinin miktarı sap-

tanırken distribütör hızı ve pompa debisi saptanır.

asfaltın cinsine bağlı olarak belirtilmiş olmakla birlik-

te 40-60 °C civarında olmalıdır.

Gerek asfalt tabakaları gerekse astar tabakası üzerine 

yapışması (adezyon) sağlamak amacıyla yapılan sıvı asfal-

tın püskürtme yoluyla uygulanmasıdır. Yapıştırma tabakası 

aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

-

pürgelerle iyice temizlenmelidir.

uniform bir biçimde 0,150 - 0,500 lt/m olacak şekilde 

püskürtülmelidir.

-

sımlar sökülüp atılmalıdır.

-

gulanmasına geçilebilmesi için çabuk kür olabilen 

tipten RC-70 ya da RC-250 sıvı asfalt olmalı ve uygu-

lama sıcaklığı 60-80 °C civarında bulunmalıdır.

Sıcak bitümlü karışımlar plentlerde hazırlandıktan sonra 

kamyonlarla serim yerine getirilir. Serim yerinde ise isteni-

len kalınlıkta ve eğimde finişerler yoluyla serim yapılır ve sı-

cak durumdayken sıkıştırılır. Plentten çıktıklarında yaklaşık 

150 °C'lik bir ısıya sahiptir. Serim yapılacak yere kadar ta-

şınması sırasında ısılarını kaybederler.

-

şi yapacağında ısı düşer.

-

ısısının etkisinden daha fazladır.

karışımın miktarı arttıkça ısı kaybı azalır.

n üzeri örtülürse ısı kaybı azalır.
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Plentten çıkan karışımı kamyonlara yüklemeden önce, 

karışımın kamyonların kasasına yapışmasını önlemek için, 

ince yağla yağlamak ya da deterjan solüsyonu sürmek ge-

rekir. 

Ancak uygulamada sık kullanılan bir yöntem olan mo-

torinle kasanın ıslatılmasına asla izin verilmemelidir. Finişe-

re taşınan karışımın serim sırasındaki ısısı 110 °C'den az ol-

mamalıdır. Aksi durumda serim ve sıkıştırmada ortaya so-

runlar çıkmaktadır. Bitümlü karışım yüklü kamyon geri geri 

finişere yaklaşarak tekerlekleri iticilere değdiğinde dam-

perini kaldırarak bir miktar karışımı finişere boşaltır. İletici 

bantlar karışımı ön taraftan arka tarafa iletir. Arka tarafta bu-

lunan helezonlar yardımıyla segregasyona izin vermeden 

tabla boyunca karışım enine doğru yayılıp serilir. Finişer ta-

rafından itilen kamyon boşalana kadar bu işlem sürdürülür. 

İstenilen kalınlıkta ve eğimde serme işlemi yapabilmek 

için finişerlerde aşağıdaki özellikler bulunmaktadır:

 Kaplamayı istenilen kalınlıkta (sıkış-

tırma nedeniyle olacak çökmelerde göz önüne alı-

narak) serebilmek için sıkıştırmadan önce malzeme 

verilecek kalınlığı ayarlayabilen bir sistem bulunur. 

Böylece istenilen kalınlıkta malzeme serilebilir.

 Kaplamayı istenilen eğimde (istendiğin-

de her iki yöne ) serebilmek için gerekli ayar tertibatı 

bulunur. Özellikle dever nedeniyle kurblardaki eğim 

sürekli olarak değiştiğinden, serim sırasında da bu 

eğimi verme zorunluluğu vardır.

Finişere bir kalınlık ayarı yapıldığında sürekli bu kalın-

lıkta malzeme serer. Serim yapılan temel tabakası aynı kot-

taysa sorun olmayacaktır. Ancak bu her zaman mümkün ol-

mayacağından serim yapılan tabakanın istenilen kotta se-

rim yapılması istenir. Son yıllarda geliştirilen hassas cihaz-

lar sayesinde istenilen kotta serim yapılabilmesi mümkün 

olabilmektedir. Bu elektronik aletin kullanılabilmesi için yol 

boyunca çelik hatlar gerilir ve topograflar tarafından kod-

landırılır. Duyarganın ayağı 1. şerit üzerinde yürür ve öteki 

şeritlerde bu şekilde yapılarak işlem sürdürülür.

Finişerin itici merdaneleriyle kamyonun  arka tekerlekle-

rinden itilirken finişerin kazanına kamyondan dökülen karı-

şım iletici bantlar yoluyla ayrı tünelden spirallere gelir. Spi-

raller yardımıyla yanlara doğru itilen karışım tabla yoluyla 

eşit kalınlıkta serilir. İletici bantlarla spiraller senkronize ola-

rak finişerin hızıyla orantılı olarak çalışır.

Serme sırasında tabla boyunca ayarlanabilen hızda 

aşağı ve yukarı olarak bıçaklar hareket ederek, yoğurma 

etkisiyle karışımı sıkıştırırlar. Ayrıca tablada bulunan vibras-

yon sıkıştırmaya karşı direnç gösteren taneleri harekete ge-

çirerek sıkışmaya uygun en iyi konuma getirir, tablanın ağır-

lığı ve yoğurmanın etkisiyle sıkıştırma gerçekleşir.

Son yıllarda geliştirilen finişerlerde serim sırasında sı-

kışmanın %80-95'i tamamlanabilmektedir. Başlangıç sıkış-

masına etki eden hususlar şunlardır:

Finişerlerde vibrasyon ve bıçak için en uygun hız, bı-

çaklar için 1200 dev/dk, vibratör için 2400 dev/dk olmak-

la birlikte serme kalınlığı ve hızı arttıkça ayarlama yapılmalı-

dır. Ancak vibratörün hızının bıçak hızının iki katı olması ge-

rekir. Malzeme kabalaştıkça sıkışma için daha çok vibras-

yon gerekecektir. Malzemenin ısısı düştükçe sıkışmaya kar-
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şı direnç artacağından daha çok vibrasyon gerekir. Ayrıca, 

finişerlerle temel ve çimento stabilizasyonlu temel tabaka-

ları serilmektedir. Bu durumda kalınlık daha çok artacağın-

dan sıkıştırma için vibrasyonun etkisi artırılmalıdır. Serme 

hızı arttıkça ön sıkışma azalacaktır.

Yol inşaatında üst yapı ve dolgu işlerinin her aşamasına 

sıkıştırma işlemi en önemli unsur olarak yer almaktadır. Bu 

nedenle sıkıştırma sırasında gereken özen gösterilmelidir.

Asfalt karışımlarında sıkıştırmaya etki eden unsurlar 

şunlardır:

-

nin artma hızı

Görüldüğü gibi sıkıştırma çok karmaşık bir işlemdir. Bu 

nedenle sıkıştırma işlemine başlamadan önce kesinlikle bir 

deneme kesiminden başlanmalı, karışımın, sıkıştırma ekip-

manıyla geçiş sayısı-yoğunluk ilişkisi saptanmalıdır.

İyi bir sıkıştırma için uygun bir sıkıştırma makinesinin 

seçimi ve operatörün yetenek ve dikkati çok önemlidir. İyi 

bir sıkıştırma için aşağıdaki hususların iyi bir kombinasyo-

nu gerekir.

Asfalt kaplama uygulamalarında ilk kullanılan silindirler 

olup statik etkiyle sıkıştırma yaparlar. Tandem (2 akslı) ve 

3- akslı tipleri olup, 4-6 ton gibi hafif, 6-8 ton gibi orta ağır-

lıkta ve 8-12 ton ya da daha fazla ağırlıkta tipleri vardır. Ay-

rıca tranşe üzeri asfalt kaplamalarında ya da kaldırımlar-

da kullanılmak üzere daha hafif ve elle çekilebilir sıkıştırma 

makineleri de vardır. Toprak sıkıştırmada ön kısımda demir 

bandaj, arka kısımda bir çift lastik tekerlekli olan tipleri de 

kullanılmakla birlikte, asfalt kaplamalarında kullanılması uy-

gun değildir. 3-akslı demir bandajlı silindirlerin etkileri ağır-

lıklarıyla büyükleriyle saptanmayıp çizgisel yük değerleriy-

le büyüklüklerine göre sınıflandırılır. Çizgisel yük bir banda-

ja düşen yükün, bandaj genişliğine bölümüyle elde edilen 

kg /cm cinsinden bir değerdir.

Demir bandajlı silindirlere eklenen titreşim etkisiyle elde 

edilen bu silindirler son yıllarda hızla yaygınlaşmıştır. Tek ya 

da çift bandajlı vibrasyon etkisi olabilir.

-

rirler.

-

sinim duydukları için daha elverişlidirler.

daha homojen sıkışma elde edilir.

daha az sıkışırken vibrasyonlu silindir de daha az sı-

kıştırma elde edilir.
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-

dır.

-

rirler.

-

yonsuz olmalıdır.

dk [ya da 33-50 Hz)'da elde edilir ve normal genlik 

0,4-0,8 mm olmalıdır.

Frekans ve nominal genlikse aşağıdaki gibi ifade edilir. 

Frekans : (1/T) x n = dev/dk ya da Hz 

Asfalt kaplamalarda, toprakların aksine yüksek frekans-

düşük genlik ile sıkıştırma daha iyi sonuç vermektedir.

Hafif demir bandajlı silindirler kullanılarak yapılması en 

ideal şekli olmakla birlikte, ülkemizde pnömatik silindirler-

de kullanılmakta olup Karayolları Teknik Şartnamesinde her 

ikisini de kullanmaya izin verilmektedir. İlk silindirajda aşa-

ğıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

-

çok fazlaysa bu durumda yapılacak ilk silindiraj kap-

lamada çoğu zaman düzeltilmesi olanaksız bozulma-

lara yol açar. Buna yüksek silindiraj ısısı denir. İyi bir 

silindir operatörü ilk silindirajda bozulmalara neden 

olmayacak en yüksek ısıda silindiraja başlamalıdır.

yürütücü bandaj (Tahrik Tekeri) önde olmalıdır. Aksi 

durumda bandajın önünde yığılmalar oluşarak dal-

galanmalara neden olur. İlk silindirajda ve yüksek si-

lindiraj ısılarda bu hususa dikkat edilmelidir.

önlemek için bandaj yeterince ıslak tutulmalıdır. An-

cak gereğinden fazla su vermek kaplama için zarar-

lı olacaktır. Bandaja püskürtülen suda köpürmeyen 

deterjan ya da suda eriyebilen yağlar katılırsa ıslat-

ma suyu gereksinimi azalacağından yarar sağlaya-

caktır. Ancak bu amaçla yapışmayı minimuma indir-

mek için motorin kesinlikle kullanılmamalıdır.

İlk silindirajdan sonra uygulanan ikinci, üçüncü, dör-

düncü v.s. sıkıştırmaların,son silindirajdan önceki tüm ge-

çişlerini kapsar. Ara silindirajda pnömatik silindirlerin kul-

lanılması yoğurma etkisi nedeniyle homojen bir sıkıştır-

ma elde edildiğinden en ideali olmakla birlikte son yıllar-

da özellikle kalın tabakalarda vibrasyonlu silindirler kulla-

nılmaktadır. Karayolları Teknik Şartnamesine göre her tip si-

lindirin kullanılmasına izin verilmekle birlikte, demir bandajlı 

silindirlerin kullanılması doğru değildir. Ara silindirajda dik-

kat edilecek en önemli husus; kılcal çatlaklar oluşturmaya-

cak ya da önceki silindir izlerini giderecek biçimde sıkıştır-

ma yapmaktır.

Ara silindirajda pnömatik silindirlerin lastik iç basınçları, 

kaplama deformasyonuna izin vermeyecek kadar yüksek 

tutulmalıdır. Sıkışmanın ve karışım ısısının yüksek olduğu ilk 

geçişlerde lastik iç basınçları arttırılarak, sıkıştırma sürdü-

rülmelidir. Deneyimlere göre lastik iç basıncı 70 psi civarın-

da olduğunda iyi sonuçlar alınmaktadır.

Ara silindirajda vibrasyonlu silindirler kullanılacaksa ilk 

geçişlerde vibrasyon etkisi bozulmalara neden olmamalı-

dır. Ara sıkıştırmanın son geçiş veya geçişlerinde, vibras-

yonsuz sıkıştırma yapılması silindir izleri oluşturmaması 

açısından gereklidir.

Sıkıştırmanın son aşaması olup ve tüm silindir izleri ve 

kılcal çatlaklar giderildiğinden ütüleme olarak da adlandırı-

lır. Kaplamada sıkışmalar tamamlandığı ve karışım yeterin-

ce soğuduğu için ağır demir bandajlı silindirler kullanılma-

lıdır. Ancak ağır ve lastik iç basıncı fazla pnömatik silindir-

ler de kullanılabilir. Silindirajın tüm aşamalarında aşağıdaki 

hususlara dikkat edilmelidir:

bir bozulma meydana getirmişse bu kısımlar tırmıkla 

gevşetilip düzeltilip yeniden sıkıştırılmalıdır.

-

dar kesinlikle üzerinde herhangi bir ağır iş makinesi, 

v.s. bekletilmemelidir.

-

fiğe açılmamalıdır.

1.  Serilen asfaltı sıcak iken ve serimden hemen sonra 

silindirlemeye başlamalıdır.

2.  Serilen malzemede sıkışmamış yer kalmaması için 

silindir tamburu tablanın hemen dibinden sıkıştırma-

ya başlamalıdır. Sıkışmış malzeme kalması halinde 

yüzeyde enine çatlaklar oluşacaktır. Çok eğimli arizi-

deki serimlerde bu kural değişebilir.

3. Silindir tamburlarına malzeme yapışmasını önüne 

geçmek için su püskürtme sistemi kullanılmalıdır.

4.  Silindir sabit duruyorken vibrasyon çalıştırılmamalı-

dır. İz kalmaması için harekete başlandıktan sonra 

vibrasyon devreye alınmalıdır.
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5.  Silindirlemede ileri ve geri yön arasında geçişleri çok 

yavaş gerçekleştirmelidir. Ağır silindirleri hiçbir za-

man sıcak malzeme üzerinde  durdurarak hareketsiz 

bekletmemelidir. 

6.  Hareket halinde vibrasyon çalışırken durdurulmama-

lıdır. Hareket yönü ileri tada geri aksedilecekse vib-

rasyon kapatılıp yön değiştirilice tekrar devreye alın-

yapılırsa oluşan büyük kuvvetler nedeni ile sıkıştırlan 

yüzeyde bozulmalar oluşur.

7.  Sıkıştırma işlemine düşük kenardan başlayıp yüksek 

tarafa doğru sıralı hareket edilmelidir.

8.  Silindir yer değiştirme manevrası sıkıştırılmış yüzey-

de yapılmalıdır. Aksi ahlde tamburun önünde malze-

me birikimi olacaktır.

9.  Sıcak malzeme üzerinde silindir kesinlikle stop edi-

lerek durdurulmamalıdır. Aksi halde silindirin ağırlığı 

nedeni ile iz ve çukurluk oluşacaktır.

10. Silindiri sıkıştırma izi yönüne dik konumda park et-

melidir. Aksi halde kalacak izler yolda sürüş konforu-

nu bozan izlere neden olacaktır.

Yolun yük taşıma kapasitesini belirlemek için sıkışan 

malzemenin yoğunlunun ölçülmesi gerekmektedir. Bunun 

için karot numunesi ile laboratuarda ya da sahada radyo-

metri (troxler probe) yöntemleri kullanılır. 

Asfalt serme işlemi sırasında tabla çekme kolu konumu 

değişmedikçe, tabla ağırlığı ve ön sıkıştıma (tamper) nede-

niyle ortaya çıkan eşit bir serme hızı oluşacaktır.  

Bu girdilerden birindeki değişim tablanın malzeme üze-

rindeki yüzme hareketini kesintiye uğratır. Ön sıkıştırma hızı 

ve serme hızı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. 

Serme hızı değiştirilip ön sıkıştırma hızı ve tabla kolu 

çekme noktaları ayarlanmazsa, serilen karışımda yetersiz 

ön sıkıştırma oluşur.  

Ön sıkıştırma hızını arttırmadan serme hızı arttırılırsa ak-

rışımın yığılma etkisi azalarak daha az kalınlığı olan düşük 

ve düzensiz serim ortaya çıkacaktır. 

Serme işlemi arkasından silindirlerle yapılan sıkıştırma 

işlemi sonrası ön sıkıştırma düzgün değilse, yolda kade-

me oluşacaktır. 

Silindirleme geçiş sayısı ve vibrasyon etkisi değiştirile-

rek bu farklılık azalır ya da çoğalır.  
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Kovaya boşaltılan malzemenin bir kısmı makine salınımı 

hareketlerinden dolayı paletin önüne dökülür. Makine iler-

lerken bu malzeme üzerine çıkarak tabla serim yatay ekse-

ninin değişmesi ve serimde düzensizlikler oluşması. 

Malzemenin saçılarak dökülmesini önlemek ve gerekir-

se makinenin ön tarafına sıyırıcı plaka monte edilmesi

Özellikle temel seriminde (base) tabla serim açısı belir-

lenen serim kalınlığına ulaşmak için çok geniş. 

Çok büyük açılarda serim yapılamsı düzensizliklere ne-

den olacaktır.

Tabla baskı ayarı ile düşük ve sabit  tabla baskısının 

ayarı yapılarak serme hızı ve ön sıkıştırma (tamper) stro-

ku azaltılır.

NOT: Aşınma tabakası serilirken bu ayar yapılmamalıdır.

Kısa süreli durup sermeye devam ettikten sonra serim 

yüzeyinde bombeleşme olması

Tablaya serim esnasındaki uygulanan kuvvetler her du-

ruşta değişecektir. 

görüldüğü gibi etkisi bulunur. İlerleme yönü, tabla ağırlığı 

ve malzezemnin tablayı kaldırmaya çalıştığı kuvvetlerin bi-

leşkesi oluşmaktadır.

Bombeleşmeye neden olarak serilen malzemenin sert-

liği, soğumaya başlamış olması ve ön sıkıştırmada kullanı-

lan sıkıştırma plakasının şekli bu oluşumda etkendir. Malze-

me sıcaklığı düştükçe taşıma kapasitesi artmaktadır. Tabla 

kolu çekme noktalarının değişimi önlenmelidir.

-

dır.

-

ki malzeme ile serime devam edilmeli ve yeni gelen 

malzeme ile kalınan yerden malzeme serimine de-

vam edilmelidir. 
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Kısa aralıklarda küçük düzensiz serim olması; tabla se-

rim açısının eksi olmasından kaynaklanır. Sonuç olarak ön 

sıkıştırma (tamper) ve tabla yüzeyleri serilen malzeme ile 

ilk temas noktaları olduğundan eksi serim açısında küçük 

alanlarda düz bir yüzey elde edilemez. 

gerekir. Tabla ilerlereken yüzeydeki küçük düzensiz-

likleri ortadan kaldırır. Sabit ve düz bir yüzey ortaya 

çıkar. 

tablalarının da aynı açı ile ayarlanması gerekliliği or-

tadadır.

-

la 0.5 mm fazla yükseklik kabul edilebilir bir değerdir. 

Uzun mesafede düzenli aralıklarla oluşmuş ondüleli yü-

zey yapısı olması ve genelde ilave tablaların izlerinde be-

lirgin olması; 

kazıklarının araları 6 m. den fazla açıklıkta çakılması 

nedeni ile kılavuz (ofset) telinin seğim yapması,

-

ri parçalarının aşınmış olması,

-

lantılarının gevşemiş 

olması gibi nedenler-

den kaynaklanabilir.

Bütün nedenlerin tek tek 

gözden geçirilerek ortadan 

kaldırılması.

Serimden sonra malzemede segregasyon olması;

karışımının uygun olmaması,
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-

şıma, kovada konveyörle helezona taşıma ve serim 

esnasında segregasyona (ayrışmaya) uğraması so-

nucu ortaya çıkabilir.

gözlemleniyorsa, kova içe kapanarak malzemenin konve-

yör üzerine yığılacak gibi doldurulması gerekir. Ayrıca mal-

zemenin soğuyarak kaba agreganın kenarlarda ayrışmış 

olarak birikmemesi için, serim malzemesi yükleme arala-

rında kova yan kanatlarını içe kapatarak beklemek uygun 

olacaktır.

Serimden sonra malzemede enine şerit halinde segre-

gasyon olması;

Oluşan şeritler aynı aralıklarda ve yönlerde ve her kam-

yondan sonraki serim sonrası gözlemleniyorsa, malzeme-

nin iyi karışmamış ve bitüm miktarının az olması nende ola-

bilir. Ayrıca ayrışmış malzeme kova kenarlarına birikip ko-

vadaki malzeme boşalırken son olarak helezona sürüklen-

mesi ile de oluşabilir.  

kapatılmamalı ve ko-

vanın boş kalmaması-

na dikkat edilmelidir.

planlaması doğru ya-

pılmalı ve malzeme nakliyesi aksatılmamalıdır. 

Serimden sonra yüzeyde baskı izi kalması; 

-

sı gerekirken hidrolik silindirlerin kaçırması benzeri 

nedeni ile tabla ağırlığı ile oluşan baskı izi,

Serimden sonra ana table ile ilave tabla izleri arasında 

kademe oluşması; 

Tabla normal olarak artı serim açısı ile çalışırken ilave 

tabla serim açısında eksi yönde ayar oluşmuştur. 

normalde artı konumda 

olması gerekir.

ana tabla yüzeyi arasın-

da en fazla 0.5 mm fark 

olacak gibi ayarlar kont-

rol edilmelidir.
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Kuru ve Ilık Ortam Şart

Önümüzdeki mevsim kullanmak 

üzere muhafaza etmeye karar verdiği-

niz lastiklerin stoklanacağı mekan ke-

sinlikle havalandırılmış, kuru ve ılık ol-

malıdır. Mekana doğrudan güneş ışığı-

nın gelmesi lastiklerin yapılarında bo-

zulmalara yol açar. Bununla beraber 

eğer mekanda başka ürünleri de mu-

hafaza edecekseniz, lastiklerinizi las-

tiklerin kauçuğuna zarar verebilecek 

her türlü kimyasal madde, solvent ya 

da hidrokarbürden uzak bir bölümde 

muhafaza edin. Ayrıca lastiği deforme 

edebilecek her türlü metal uçlar, cam 

ya da tahta parçalarının olmamasına 

özen gösterin. Kesinlikle lastiklerinizin 

üzerlerine onu ezecek birşey koymayın. 

Lastikleriniz janta monte edilmiş ol-

sun ya da olmasın, şişirilmiş veya inik 

olsa bile uzun süre saklanabilir. Ancak 

saklama aşamasında dikkat edilmesi 

gereken bazı istifleme kuralları vardır. 

Bunlar arasında dikkat edilmesi gere-

ken, jant ile ve jantsız stoklama seçe-

neğine göre istifleme şeklinin değişik 

olacağıdır. 

Jantsız Muhafaza

Lastikleri janta monte edilmiş ya da 

şişirilmiş olmadığı sürece uzun süre üst 

üste istiflenmiş şekilde saklanmamalı-

dır. Lastiklerin başka ağır başka nesne-

ler altında ezilmemesine dikkat edilme-

dir. Yakınında ortam güvenliği açısın-

dan kolay alev alabilecek yanıcı madde 

ya da kıvılcım çıkaracak bir düzenek ol-

mamalıdır. Elektrik deşarjına yola aça-

bilecek akü şarj cihazı benzeri mater-

yallerden uzak tutulmalıdır.  

Muhafaza Etmeliyiz
Lastikleri Nasıl 

Her şeyden önce diş kalınlığı 1.6 milimetreden düşük lastik-

ler kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu sürüş güvenliği açısından 

son derece büyük önem teşkil eden hayati bir kuraldır.

Kuşkusuz araçların en 

önemli parçalarının başın-

da lastikleri geliyor. Yüz-

lerce farklı model, mar-

ka ve ebatta olan lastik-

ler hem güvenlik hem de 

konfor açısından son de-

rece büyük önem taşıyor. 

Yaz ve kış lastikleri olarak 

yılda iki defa lastik değiş-

tiriyoruz. Çıkartılan lastik-

leri de önümüzdeki mev-

sim kullanmak üzere de-

polara kaldırıyoruz. Peki, 

bu denli hayati önem taşı-

yan lastiklerimizi bir son-

raki mevsim kullanmak 

üzere muhafaza ederken 

hak ettikleri önemi ve de-

ğeri veriyor muyuz? AKO 

Haber dergisinin bu sayı-

sında bu konuya ışık

 tutalım istedik... 

İşte size lastik muhafa-

zası konusunda aklımız-

dan çıkarmamamız 

gereken öneriler:

?
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Jantı ile Muhafaza

Lastiklerinizi muhafaza ederken 

jantı sökerek muhafaza ederken ki 

yaklaşımla, jantı sökmeden muhafaza 

etme arasında sadece istifleme şekli 

açısından fark vardır. Yani lastik mu-

hafazasına dair temel kuralların tama-

mı jantlı muhafazada da aynıdır. İstif-

leme farkı ise; jantı sökülmüş lastikler 

üst üste istiflenirken, jantı sökülmemş 

lastikler üst üste konamaz. Bu kural 

asarak muhafaza konusunda da aynı-

dır. Jantı sökülmemiş lastikleri muha-

faza etmenin en doğru yolu lastiklerin 

yan yana şekilde görüldüğü gibi dizil-

mesidir. Burada dikkat edilmesi gere-

ken temel husus, lastikler dört hafta-

da bir mutlaka çevrilmelidir. Aksi hal-

de lastiklerin yapısı bozulur. 

Lastik Değiştirirken Nelere 

Dikkat Etmeliyiz? 

Lastiklerin takılması, sökülmesi, şi-

şirilmesi ve balansı, uygun malzeme-

lerle nitelikli personel tarafından aşa-

ğıda belirtilen konular göz ardı edil-

meden yapılmalıdır

-

sinin tavsiyelerine ve yasal zo-

runluluklara uyulması : Otomo-

bil veya Kamyonet grubu, lastik 

ebadı, hız sembolü, yük endek-

si vb. 

iç ve dış yüzeyi kontrol edilmeli. 

lastik hava basıncı prosedürleri-

ne uyulmalı ve supap her lastik 

değişikliğinde sistematik olarak 

değiştirilmeli. 

montaj talimatlarına dikkat edil-

meli (dönüş yönü veya montaj 

yönü). 

-

nin veya uzman tarafından öne-

rilen hava basıncının uygulan-

ması. 

-

lerin dikkate alınması (düşük se-

rili lastikler, sıfır basınçla gidebi-

len lastikler, PAX tipi lastikler…). 

Lastik tekerleğe takıldıktan sonra 

bijonlar torkmetre ile sıkılmalı

Lastiklerin Bakımı ve Gözetimi

Lastiklerimizi yeniden kullanmak 

üzere değiştirdiğimizde muhakkak 

basıncını ayarlamalıyız. Aracı bu ayar 

işleminden sonra kullanmaya başla-

malı, en az ayda bir olmak üzere dü-

zenli olarak muhakkak kontrol etmeli-

yiz. Unutmayınız doğru basınç sürü-

cü ve yolcu güvenliği açısından çok 

önemlidir. Lastik basıncı ayarlanır-

ken dikkat edilmesi gereken en önem-

li şey, basınç ayarının araç en fazla 

üç kilometre gittikten sonra yani las-

tik henüz soğukken yapılmış olması-

dır. Stepne lastiği de göz ardı edilme-

meli, bu konuda araç üreticilerinin tav-

siyelerine uyulmadır. 

Lastik Değişikliklerinde 

Supap da Değiştirilmelidir!

Araç lastikleri değiştirildiğinde su-

papların da değiştirilmesi gerekmek-

tedir. Çünlü supap sızdırmazlığı ga-

ranti eden bir parçadır. Yani araç las-

tiklerinizin uzun ömürlü olmasında bü-

yük katkısı vardır. Ancak merkezkaç 

kuvvetin etkisiyle zaman içinde bo-

zulur ve değiştirilmesi gerekir. Zaman 

içinde bozulan bir diğer önemli değer 

ise lastik balanslarıdır. Bozulan lastik 

balansları araçta titremeye yol açar. 

Yani bozulan balanslar vakit kaybet-

meden düzeltilmelidir. Balansların 

düzgün olması yalnızca lastiklerin de-

ğil, aynı zamanda süspansiyon, direk-

siyon aksamı ve rulmanların da erken 

aşınmasını engeller. 
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Araç Geometrisine Dikkat

Güvenli dürüş için araç geometrisi-

nin düzgün olup olmadığı düzenli ola-

rak kontrol edilmedir. Bu kontrol yapı-

lırken dikkat edilmesi gereken noktala-

rın başında araç dingillerinin birbirine 

paralel olup olmadığıdır. Bu paralelliğin 

doğru olması aracınızın ön ve arka dü-

zen ayarları kadar önemlidir. Dingille-

rin paralel olması öncelikle lastiklerinin 

düzensiz ve erken aşınmasını engeller. 

Lastiğin Şifreleri

Araçlar için ‘olmazsa olmaz’ parça-

ların başında lastik geliyor. Son derece 

titiz üretim ve planlama teknikleri sonu-

cu kullanıcılarıyla buluşan araç lastikleri-

nin üzerlerinde son derece önemli şifre-

ler taşıdığını biliyor muydunuz? Unutma-

yınız; lastiğin kenarında ya da yanağında 

yer alan bilgileri okuyarak, o lastik hak-

kındaki tüm temel bilgilere erişebilirsiniz. 

Lastik Tipi

Lastiğin doğru kullanımını tanım-

lar. P harfi, bunun bir binek otomobil 

lastiği, LT harfleri ise kamyonet ya da 

minibüs lastiği olduğu anlatır.

Lastik Genişliği

Lastik genişliği, iki yanak arasın-

daki mesafenin milimetre cinsinden 

ölçülmesiyle elde edilen değerdir. 

Kesit Genişlik Oranı

Lastiğin kesit yüksekliğinin, las-

tik genişliğine oranıdır. 65 rakamı, 

yüksekliğin, lastik genişliğinin yüzde 

65'ine eşit olduğu anlamına gelir.

Lastik Yapısı

Bu, lastiğin nasıl bir araya geldi-

ğini açıklar. ‘R’, gövdenin kat kordon-

ları anlamına gelen radyal kelimesi 

yerine kullanılan harftir. Bu kordon-

lar, lastik boyunca iki damak arasın-

da merkezden her yönde doğru yani 

radyal bir şekilde uzanan ve lastiğin 

gövdesini oluşturan kumaş katmanla-

rıdır. ‘B’ harfi, lastiğin konvansiyonel 

bir yapıya sahip olduğu söyler. Yani, 

gövdedeki kat kordonlarının lastik 

boyunca iki damak arasında çapraz 

olarak uzandığı ve katların birbirleri-

ni desteklemeleri için farklı yönlerde 

yerleştirilmiştir.

Jant Çapı

Jantın bir uçtan bir uca genişliği 

anlamına gelir. 

Yük Endeksi

Bir lastiğin, doğru bir şekilde şi-

şirilmiş durumdayken taşıyabileceği 

azami yükü gösterir. Söz konusu aza-

mi yük, lastik yanağının başka bir kıs-

mında libre ve kilogram olarak da be-

lirtilmiştir. 

Hız Limiti

Bir lastiğin azami hizmet hızını 

gösterir. ‘H’ harfi lastiğin azami hiz-

met hızının saatte 210 kilometre oldu-

ğu anlamına gelir. 89H’nin tam açıkla-

ması dört lastik için toplam 2320 kg ile 

210 km/h limiti şeklindedir.

DOT Güvenlik Kodu

Lastiğin, ABD Ulaştırma Bakanlığı 

(DOT) tarafından belirlenen güvenlik 

standartlarının tamamına uygun oldu-

ğu anlamına gelen bir kalite standar-

dıdır. Bunun hemen yanında en fazla 

12 hanelik bir rakam ve harf karmasın-

dan oluşan bir lastik tanımı ya da seri 

numarası bulunmaktadır.

Sertaç Kantarcı
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Makineleri;
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Makine Kırılması Sigortalarında teminat dışında kalan haller; 

-

-

-

-

-

-

Hareketli Makinalar Geniş Kasko Klozu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eksik Sigorta; 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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K.Burak Güney 

Makina Mühendisi

BG Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Sigorta Eksperi – Bilirkişi – Uzman
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DOĞALGAZ KULLANILAN ŞEHİRLERDEKİ SANAYİDE 1000 kcal / saat ISI İHTİYACI GEREKLİ 

OLAN TÜM YAKIT TÜRLERİNİN KENDİ İÇİNDE MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

(2 Mayıs 2011 tarihinde belirlenmiş KDV Hariç fiyatlarla)

NOTLAR:            

1. Bu tablo yakıtların yaklaşık işletme maliyetleri hakkında fikir verebilmek için hazırlanmış olup, birim fiyatlara %18 KDV HARİÇTİR. 

2. İşletme veriminin bir bölümü ortalama verim değerlerinin içerisinde olup, yakıt hazırlama, depolama, işletme giderleri vb. yakıt yakma yan maliyetleri de bu değeri etkilemiştir.

Otomatik kontrol kullanımı, bakım ve işletme kalitesi gibi nedenlerle verim yükseltilip, daha uygun maliyetler oluşturulabilir."   

3. Doğalgaz fiyatları 01 Mayıs 2011 tarinde yayımlanan ve 02 Mayıs 2011 tarihinde geçerli olan BAŞKENTGAZ, BURSAGAZ, ESGAZ,  İGDAŞ ve İZGAZ GDF SUEZ şehir gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerinde belirtilen fiyatlardır. BUR-

SAGAZ ve ESGAZ'ın doğalgaz birim fiyatları Botaş’ın aylık birim fiyatları üzerinden birim hizmet ve amortisman bedeli olan 2,5 cente göre belirlenmektedir ki bu fiyat US Doları bazında her ay ortalama bir değer olarak bildirilmektedir. İG-

DAŞ, BAŞKENTGAZ ve İZGAZ GDF SUEZ'deki doğalgaz "birim fiyatları ise aylık ÜFE oranlarının değişimine göre belirlenmekte olup, Ankara'daki BAŞKENTGAZ'ın birim fiyatları ; birim hizmet amortisman bedeli 0,05555 US doları/m3, ser-

best tüketicilerden alınan taşıma bedeli ise; 0,0077 US doları/m3 üzerinden belirlenip, "www.baskentdogalgaz.com.tr" adresinde yayınlanan günlük fiyattır.

4. Serbest Tüketici Olan doğalgaz kullanıcılarının birim fiyatları EPDK'nın 28.12.2010 tarih ve 2966 no'lu kurul kararı ile 2011 yılı boyunca yıllık 700.000 m3 gaz kullanımının üstünde kullananlar için olup, Serbest Tüketici Olmayanla-

rın birim fiyatları ise konut ve ticari işyerlerinde kullananlar ile aynıdır.

4.1. İGDAŞ'ın Serbest Tüketici Olan doğalgaz kullanıcılarının birim fiyatları Doğalgaz PiyasasıTarifeler Yönetmeliğinin Geçici 6. Maddesi hükmü çerçevesinde belirlenen tarifeye göre; yıllık 700.000 - 800.000 m3 aralığında tüketimi 

olan müşteriler için 0,597775 TL/m3 , 800.000 m3  ve üzeri tüketimi olan müşterileri için ise 0,51889 TL/m3  olup, Serbest Tüketici Olmayanların birim fiyatları ise konut ve ticari işyerlerinde kullananlar ile aynıdır. Bu iki kademeli serbest tüke-

tici fiyatı İGDAŞ'ın özelleşme sürecinde olmasından  dolayıdır.

4.2. BAŞKENTGAZ'ın Serbest Tüketici Olan doğalgaz kullanıcılarının birim fiyatı Doğalgaz PiyasasıTarifeler Yönetmeliğinin Geçici 4. Maddesi hükmü çerçevesinde yıllık 800.000 m3 ve üzeri tüketimi olan müşterileri için olup, özelleş-

me sürecinde olması dolayısıyla EPDK'nın 28.12.2010 tarih ve 2966 no'lu kurul kararının dışında tutulmuştur. Serbest Tüketici Olmayanların birim fiyatları ise konut ve ticari işyerlerinde kullananlarla aynıdır. 

5. LNG-Sıvılaştırılmış doğalgaz birim fiyatları İstanbul Boğaziçi deniz geçişi maliyetleri özel ve belediye feribotlarına göre büyük farklılıklar arzettiğinden bu bedel eklenmeden ve Avrupa ve Anadolu yakası ayrımı yapılmadan ortala-

ma olarak verilmiş 02 Mayıs 2011 tarinde geçerli olan geçerli olan İPRAGAZ fiyatlarıdır. 

6. LPG tüpgaz ve dökmegaz fiyatları 07 Nisan 2011 tarinde yayımlanan ve 02 Mayıs 2011 tarihinde geçerli olan İPRAGAZ ve AYGAZ'dan alınmış fiyatların ortalamasıdır. 45 kg.lık sanayi tüpünün KDV dahil 230 TL/adet fiyatı kullanıl-

mıştır.  

7. Elektrik fiyatı 01 Nisan 2011 tarihinde yayımlanan ve 02 Mayıs 2011 tarihinde geçerli olan TEDAŞ'ın Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için (4) Dağıtım Şirketinden Enerji Alan Tüketicilere Tek Terimli ve Tek Zamanlı tarifede be-

lirtilen Alçak Gerilim birim fiyatına; sanayi kullanımında TRT payı ve enerji fonu için %3, Belediye Elektrik Tüketim Vergisi için ise %1 ilave edilmiş, KDV'siz fiyattır. 

8. Elektrik kullanımındaki ısıtma cihazı elektrikli ısıtıcı olup, ısı pompası kullanımında cihazın COP sistem ve yıllık değerleri kullanılmalıdır. 

9. Motorin birim fiyatı (TL/kg) BP Türkiye'nin 02 Mayıs 2011 tarihli pompa satış fiyatları sirkülerindeki TL/litre değeri 0,845 dönüşüm katsayısına bölünerek bulunmuştur. 

10. Akaryakıt fiyatları EPDK tarafından açıklanan ve BP Türkiye tarafından tavsiye edilen 02 Mayıs 2011 tarihli İstanbul Avrupa Yakası - Bakırköy'deki mahalli akaryakıt KDV'li satış fiyatları alınmıştır.

11. Isıtma ve proseste kullanılan yakıt türü olarak Motorin (Kırsal) 1000 tipi tercih edildiği için motorin yakıtında bu tipin fiyatları dikkate alınmaktadır. 

12. Akaryakıt alt ısıl değerleri Tüpraş Teknik Servisler Müdürlüğü'nden 01 Mart 2006 tarininde verilen değerlerdir. 

13. Yerli linyit kömürü fiyatı 02 Mayıs 2011 tarihinde geçerli olan TKİ - ELİ'nin 01 Nisan 2011 tarihli Isınma Amaçlı Kömürlerin Bayi Depo Satış Fiyatları listesinden alınmış, nakliye bedeli (65 TL/ton) ve %15 bayi kar marjı içinde olan 

KDV'siz fiyattır.

14. İthal sibirya kömürü fiyatları Hakan Kömür şirketinin 02 Mayıs 2011 tarihinde geçerli olan; ceviz tipi linyit için 01 Kasım 2010 tarihinde belirlediği, nakliye ile apartman dairelerine taşıma ücreti ve KDV dahil peşin satış fiyatı 560 TL/

ton'dur. 

15. Miks dökmegazın kullanımında buharlaştırıcı gerekmektedir. İşletme maliyetleri gözönüne alınmamıştır.

16. BOTAŞ 'ın OSB ve Sanayiye sattığı doğalgazın birim fiyatına 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV dahil edilmiş, 02 Mayıs 2011 tarihinde geçerli olan sirkülerdeki fiyatlardır.      
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DOĞALGAZ KULLANILAN ŞEHİRLERDEKİ KONUTLARDA 1000 kcal / saat ISI İHTİYACI GEREKLİ 

OLAN TÜM YAKIT TÜRLERİNİN KENDİ İÇİNDE MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

(2 Mayıs 2011 tarihinde belirlenmiş KDV Dahil fiyatlarla)

"NOTLAR: Konutlarda kullanılmakta olan cihazlar ısınma amaçlı olarak bireysel mahal ısıtmalarında; kombi, soba vb, merkezi mahal ısıtmalarında ise kalorifer kazanlarıdır ki 

bu cihazlarda linyit kömür yakıldığı zaman mutfaktaki pişirme amaçlı ısıtma ile banyo ve mutfak için sıcak kullanım suyu temini amaçlı ısıtmalar LPG veya elektrik kullanılarak 

yapılmak zorundadır. Bu durumda konutlarda 1000 kcal / saat ısı ihtiyacı için gerekli olan toplam yakıt maliyet değerleri sadece doğalgaz kullanımında diğer yakıtlara kıyasla önem-

li miktarlarda düşmektedir."

1. Bu tablo yakıtların yaklaşık işletme maliyetleri hakkında fikir verebilmek için hazırlanmış olup, birim fiyatlara %18 KDV DAHİLDİR. 

2. (YC) Yakıtların alt ısıl değerine göre işletme verim değeri tam yoğuşmalı cihazlar için; doğalgazda %107, LPG dökmegaz propanda ise %106 alınmıştır. Bu verim değeri mev-

cut üreticilerin verim değerlerinin ortalamasını temsil etmektedir ki TS-EN 677'ye göre %30 yükte ve 300C dönüş suyu sıcaklığındaki işletme koşulları için geçerlidir. Ayrıca yarı yoğuş-

malı cihazların da satışları yapılmakta olup, bu cihazlardaki fan modülasyonlu çalıştığı takdirde verim değeri; doğalgazda %103, LPG dökmegaz propanda ise %102 alınabilir, ancak 

bu tabloda bu tür cihazlar yer sınırlaması nedeniyle değerlendirilememiştir.

"3. İşletme veriminin bir bölümü ortalama verim değerlerinin içerisinde olup, yakıt hazırlama, depolama, işletme giderleri vb. yakıt yakma yan maliyetleri de bu değeri etkilemiş-

tir. Otomatik kontrol kullanımı, bakım ve işletme kalitesi gibi nedenlerle verim yükseltilip, daha uygun maliyetler oluşturulabilir."

4. Doğalgaz fiyatları 01 Mayıs 2011 tarinde yayımlanan ve 02 Mayıs 2011 tarihinde geçerli olan BAŞKENTGAZ, BURSAGAZ, ESGAZ,  İGDAŞ ve İZGAZ GDF SUEZ şehir gaz da-

ğıtım şirketlerinin tarifelerinde belirtilen fiyatlardır. BURSAGAZ ve ESGAZ'ın doğalgaz birim fiyatları Botaş’ın aylık birim fiyatları üzerinden birim hizmet ve amortisman bedeli olan 2,5 

cente göre belirlenmektedir ki bu fiyat US Doları bazında her ay ortalama bir değer olarak bildirilmektedir. İGDAŞ, BAŞKENTGAZ ve İZGAZ GDF SUEZ'deki doğalgaz "birim fiyatla-

rı ise aylık ÜFE oranlarının değişimine göre belirlenmekte olup, Ankara'daki BAŞKENTGAZ'ın birim fiyatları ; birim hizmet amortisman bedeli 0,05555 US doları/m3, serbest tüketiciler-

den alınan taşıma bedeli ise; 0,0077 US doları/m3 üzerinden belirlenip, "www.baskentdogalgaz.com.tr" adresinde yayınlanan günlük fiyattır. 

5. LPG tüpgaz ve dökmegaz fiyatları 07 Nisan 2011 tarinde yayımlanan ve 02 Mayıs 2011 tarihinde geçerli olan İPRAGAZ ve AYGAZ'dan alınmış fiyatların ortalamasıdır. 12 kg.lık 

ev tüpünün KDV dahil 61,5 TL/adet fiyatı kullanılmıştır.  

6. Elektrik fiyatı 01 Nisan 2011 tarihinde yayımlanan ve 02 Mayıs 2011 tarihinde geçerli olan TEDAŞ'ın Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için (4) Dağıtım Şirketinden Ener-

ji Alan Tüketicilere Tek Terimli ve Tek Zamanlı tarifede belirtilen Alçak Gerilim birim fiyatına; sanayi kullanımında TRT payı ve enerji fonu için %3, Belediye Elektrik Tüketim Vergisi için 

ise %1 ilave edilmiş, KDV'siz fiyattır.

7. Elektrik kullanımındaki ısıtma cihazı elektrikli ısıtıcı olup, ısı pompası kullanımında cihazın COP sistem ve yıllık değerleri kullanılmalıdır.

8. Motorin birim fiyatı (TL/kg) BP Türkiye'nin 02 Mayıs 2011 tarihli pompa satış fiyatları sirkülerindeki TL/litre değeri 0,845 dönüşüm katsayısına bölünerek bulunmuştur.  

9.  Akaryakıt fiyatları EPDK tarafından açıklanan ve BP Türkiye tarafından tavsiye edilen 02 Mayıs 2011 tarihli İstanbul Avrupa Yakası - Bakırköy'deki mahalli akaryakıt KDV'li sa-

tış fiyatları alınmıştır. 

10. Akaryakıt alt ısıl değerleri Tüpraş Teknik Servisler Müdürlüğü'nden 01 Mart 2006 tarininde verilen değerlerdir.

11. Yerli linyit kömürü fiyatı 02 Mayıs 2011 tarihinde geçerli olan TKİ - ELİ'nin 01 Nisan 2011 tarihli Isınma Amaçlı (Torbalanmış) Kömürlerin Bayi Depo Satış Fiyatları listesinden 

alınmış, nakliye bedeli (65 TL/ton) ve %15 bayi kar marjı içinde olan KDV'li fiyattır.

12. İthal sibirya kömürü fiyatları Hakan Kömür şirketinin 02 Mayıs 2011 tarihinde geçerli olan portakal tipi linyit için 01 Kasım 2010 tarihinde belirlediği, nakliye ile apartman da-

irelerine taşıma ücreti ve KDV dahil peşin satış fiyatı 620 TL/ton'dur.          
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Şantiye makina işletmeciliğinde yakıt harcamalarından 

sonra gelen büyük harcamanın lastik/alt takım olduğu bi-

linmektedir. Bu harcama kaleminde yapılacak en basit dü-

zeltmeler bile işletme maliyetinde önemli tasarruflar sağla-

yacağı aşikardır. Lastik işletmeciliğinde maliyet unsuru ola-

cak olguları aşağıdaki gibi gruplamaya tutabiliriz.  

özellikleri)

-

nin en fazla % 5 – 6 derece olduğu bilinmektedir. Bu 

eğim değerlerinin sağlanamayacağı yerlerde ise eği-

-

-

eğimler öngörülerek hazırlanan bir yolda; lastikler düz 

-

-

-

-

sı halinde lastik ömürlerinin ters orantılı 

-

-

la yol üzerinde oynak bir zemin oluştururlar. Oynak ze-

-

de oynamasına neden olur. Lastiklerin bu olaya diren-

meleri esnasında oluşan ısıyı da unutmamak gerekir. 

-

-

-

-

den dolayı inşaa faaliyetinin tamamlanmasına kadar 

ömrünü % 50-60 azaltabilmektedir. Ayrıca ikinci ömür 

-

-

-

Lastik Ekonomisi
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-

ağırlığı ±50/60/70 ton dur. Bu durumda lastiklerin taşı-

yacağı standart toplam yüklü ağırlıktan % 50-70 daha 

fazla yük görülmektedir. Bazı şantiyelerde ise iki ka-

-

duğu yerde taşıma kapasitesinin 2.5 katı yük taşıya-

-

matikman 2.1’e düşer. Bunun mümkün olmayacağı-

nı elbette biliyoruz. Ancak doğruları da söylemeliyiz. 

Şartlara uyulması halinde özellikle boş dönüşlerde 

-

nın aşınması da engellenemeyecektir. Bütün bunla-

ra aşırı yükten kaynaklanan lastik ömür kayıplarını da 

eklemeliyiz. “Fazla yük fazla lastikle taşınır” prensibi-

-

-

gün bir zemine ulaşıldığında doğal olarak erken 

aşınma meydana gelir. Ondüleli yolun aracın amorti-

-

-

yıpları da düşünülmelidir.

-

-

-

madan sonra kalan 15 mm.lik bölümüdür. Bu kısımların 

aşınmasınının tamamlanmasından sonra geriye kalan 

hızlı aşınır. Bu duruma gelmiş bir lastiğin bir defa pati-

-

-

mek her zaman mümkündür. Bu gibi sebeplerden las-

-

önerilir. Böyle bir durumda ilk kullanım sonucunda ka-

yıpmış gibi görünen erken sökmenin en az iki kat faz-

-

lama yapılabilecek şantiyelerde tellere kadar kullanım 

sadece son kaplamada düşünülmelidir)

-

-

-

darbelere karşı daha zayıf olacağının da  bilinmesin-

parkı uygun ise yükleyici makinalarla sökü maksatlı ko-

-

-

-

-

narak eski tarihli lastikler daha önce takılmalıdır. Lastik-

ler mecbur kalınmaz ise  yatık olarak istiflenmemelidir. 

gördüğü yatay istifleme miktarı aşılmamalıdır.
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-

ması hem yedekleme sayısını minimize eder hem de 

-

-

rin de %100 Offroad üretimi olmalıdır. Şahsi kanaati-

kullanımına karşı olmakla birlikte kullanılan lastikle-

rin yanak kesitlerinin yüksek tutulmasında yarar gör-

-

-

-

-

-

zeltilmesi mümkün değildir. Bozuk topuk yapısı ile 

-

siz sırt aşınmaları meydana gelir. Bu aynı zamanda 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ları her zaman karşılaştığımız bir konudur.”

-

-

tikleri kullanılmamalıdır. Bazı Lastik üreticilerin  genel 

-

ci/nakliye) tipi lastikleri kullanmamanızı öneririz. Bel-

-

nı aynı kefeye koymanın bir anlamı olacağını düşü-

nülmemelidir.. Sadece Belden kırmalı damperli kam-

-

bilecekleri aynı ebadı  kullanan yükleyicilerde; las-

-

-

-

aktarma şanzımana yük bineceği asla unutulmama-

lıdır. “Farklı boydaki lastiklerin tasarruf olarak yine de 

tamir bedelimi  yoksa lastik parası mı  fazla diye so-

-

-

kremlerinin uygulanmasından sonra lastik topukları-

-

-

-

-

-

ğişken olmakla birlikte genelleme yapacak olursak 

en ağır yük motorun ağırlığıdır.

Ali Rıza SOYLU

Kaynak:
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İş Makinası: Paletli veya madeni tekerlekli traktör, bi-

çerdöver ve yol inşa makinaları ile benzeri tarım, sanayi, 

bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hiz-

metlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekip-

manlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük ta-

şımasında kullanılamayan motorlu araçtır.

İş makinalarının sevk ve idaresinden sorumlu olan ma-

kina ve ikmal görevlilerinin; ilgili kanunlardaki tanım ve kap-

samları, en ince ayrıntısına kadar  bilmeleri  gerekmektedir. 

Bu hususların bilinmemesi, gereğinin yerine getirilmemesi 

veya ilgili hükümlerinin kaale alınmaması üzücü can ve mal 

kayıplarına yol açacaktır. Hasıl olacak hatalı uygulamanın 

neticesinde doğan hukuki durumlarda ise konunun muha-

tabı makine ve işletme sorumluluğunu taşıyanlardır. Doğru-

dan yol yapımında kullanılan finişer, silindir, grayder gibi iş 

makinaları veya lastikli olmaları nedeni karayolunu doğru-

dan kullanmaları mümkün olan lastikli yükleyici, lastikli do-

zer veya lastikli vinçlerin ilgili yasa gereği tescil edilmele-

ri gerekmektir. Bu tescilleri yapan kuruluşlarca verilen ruh-

sat ve plakaların makina üzerinde bulundurulması gerek-

mektedir. İş makinalarının tescillerinde; makinanın mülkiye-

ti Kamu kuruluşlarına ait ise bu iş makinaları ilgili kamu ku-

ruluşu tarafından, özel ve tüzel ( şirketler, dernekler vs) kişi-

lere ait olan iş makinaları ise  üyesi bulundukları ticaret, sa-

nayi veya ticaret ve sanayi odalarınca yapılmalıdırlar.  Tes-

cili yapılmayan iş makinaları her hangi bir vesile ile bir trafik 

kazasına uğramaları halinde kullanımından alıkonmaktadır. 

İş makinalarının karayolunda kullanımında veya nakliyesi 

esnasında (doğrudan veya nakil vasıtası üzerinde) oluşa-

bilecek kazalardaki maddi kayıpları karşılayabilecek kap-

samda sigortaları bulunmalıdır.

Karadeniz duble yol yapımı esnasında bir müteahhit-

lik firmasının kendi malı  olan; olay tarihinde trafiğe kapa-

lı olan ve henüz inşa halinde olan yolda park halinde bulu-

nan  paletli bir asfalt finişerine bir başka araç gelip çarp-

mıştır. Kaza raporunu tanzim eden ilgili trafik görevlileri fi-

nişerin ruhsatı olmadığı için trafikten men uygulaması yap-

mışlardır ve ilgili ticaret odasından bu asfalt finişeri için ruh-

sat temin edilip olay bölgesine getirilene  kadar bu kulla-

nımdan alıkoyma işlemi sürmüştür. 

Karayolları trafik yönetmeliğinde iş makinaları için trafi-

ğe çıktıklarında (herhangi bir nakil vasıtası üzerinde olmak-

sızın) otoyol dışındaki  yollarda 20 km den fazla hız yapma-

İş Makinalarının 

Trafikteki Yeri

Geçen yazımızda havadan sudan bah-

setmiş idik. Bu yazımızda ise karadan 

özellikle karayollarındaki iş makinalarının 

durumunu değerlendireceğim.. İş maki-

naları ile karayollarının ilişkilendirilmesi ile 

ilgili hükümlerin ana çerçevesi  2918 sa-

yılı karayolları trafik kanunu ve bununla il-

gili yönetmelikler ve  4925 sayılı karayolu 

taşıma kanunu ve yine taşıma yönetmeliği  

ile  çizilmiştir. Müteahhitlik firmalarının kul-

landığı iş makinalarının ilgili kanunlardaki 

tanımı aşağıdaki mahiyettedir.



73

maları öngörülmüştür. Otoyola çıkışları için ise otoyolun ya-

pım, bakım veya işletmesinden sorumlu kuruluştan izin al-

maları gerekmektedir. Karayollarında seyir edecek araçlar 

için aranılan genişlik (frigofrik olanlarda 2.60 m diğerlerin-

de 2.55 m), yükseklik 4.00 m ve uzunluklar ise yarı römork-

lü araçlarda 16,5 m , iki römorklu katar teşkil eden araçlar-

da ise 22 m dir. İş makinasının  veya iş makinasını taşıya-

cak römorklu araçın boyutları bu ölçüleri  aşıyorsa  aşağıda 

tanımlaması yapılan yönetmeliğin 66 maddesine istinaden 

mutlaka yol belgesi alınması gerekir.

Madde 66- Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, 

başka ulaşım sistemleri ile taşınması mümkün olmayan ve 

taşıma sınırını aşıp ta, taşınması zorunlu olan yüklerin ta-

şınmasında, bu yönetmeliğin  128 inci maddesi hükümleri-

ne göre, Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması ve 

taşımanın bu izindeki esaslara göre yapılması mecburidir. 

Madde 128 de   madde 66 kapsamındaki yük veya iş 

makinalarının nakli için  Karayolları Genel Müdürlüğünden,

1. Karayollarında trafiğe çıkışın devamlı olarak yapıl-

masının gerekli görülmesi halinde, bu işe ayrılacak her bir 

araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma 

sınırları ile süre belirtilerek süreli,

2. Karayollarında trafiğe çıkışın münferit olarak yapılma-

sı halinde, bu işe ayrılacak araç, yarı römorklu araç veya 

katar için güzergah ve taşıma şartları ile taşıma zamanı be-

lirtilerek, her çıkış (bu izinin kullanımı 15 gün ile sınırlıdır) 

için ayrı bir  Özel Yük Taşıma İzin Belgesi alınması mecbu-

ridir.  Karayolları yönetmeliğinin 128. Maddesinin  (h) ben-

dinde yine karayollarından alınması gereken özel izin bel-

gesinin gerekliliği ifade edilmektedir.

h) Tescilli veya tescilsiz olup, bu maddenin (a), (b), (c) 

ve (d) bentlerinden en az birine uymayan araç, yarı römork-

lu araç, katar, iş makineleri ve benzerlerinin yüksüz olarak 

karayollarında trafiğe çıkışı için Karayolları Genel Müdür-

lüğünden, bu maddenin (g) bendinde belirtilen esaslara 

göre özel izin belgesi alınması mecburidir. Bu maddenin 

(e) ve (f) bentleri bu hükmün dışındadır.
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Yukarıdaki kapsama giren yük veya makinanın naklin-

de özel izin belgesinin alınmaması, verilen yol seyir şart-

larına uyulmaması halinde doğacak zararlarda sigorta şir-

ketleri zararı tazmin etmemektedirler. Trafik polisince yapı-

lan kontrollerde özel taşıma belgesinin aslının ibraz edile-

mesi halinde taşımayı yapan araç özel izin belgesi ibraz 

edilene kadar trafikten alı konmaktadır. İş makinasını veya 

özel yükü taşıyan araçların hızı saatte  50 km yi aşmamalı-

dır, gece yola devam etmemelidir. Gereğine göre öncü/art-

çı veya bazı hallerde her ikisini birden temin etmelidirler. 

Taşınan makine veya yükün taşıyıcı römorkun boyutla-

rının dışına taşması halinde kırmızı bayrakla işaretlenmesi 

önemlidir ve yanı sıra dikkat çekmek için tepe lambası kul-

lanılmalıdır. Römork genişliğini aşan dozer bıçağı gibi ak-

samlar sökülmelidir. Taşınan yükün genişliği karşıdan gele-

cek araçlar için tehlike arz ediyorsa ilgili bölge trafik görev-

lileri ile görüşülerek, araç trafiğinin kesilmesi temin edilme-

lidir. İş makinası veya taşıyan araç iki şeridi işgal ediyorsa 

trafiğin geride yığılmasını önlemek için uygun yerlerde bek-

leme yaparak trafiğin normale dönmesini sağlamak gere-

kir. Kendi yürür lastikli araçlarda ise seyir hızı 50 km yi aş-

mamak kayıdı ile mevsim şartlarına bağlı olarak  1-2 saat 

yolculuktan sonra en az 30 dakika mola vererek lastiğin so-

ğuması temin edilmelidir. Geçmişte güneydoğuda bir ba-

raj inşaatına İskenderun limanından çıkan 35 tonluk kaya 

kamyonları kalabalık trafikten dolayı 70-80 km seyir hızı ve 

2-3 saatlik duraklamadan yolculuk yapmaları nedeni ile bü-

tün lastiklerde aşırı ısınma nedeni ile kat ayrışması hasar-

larına uğramıştır. 

Boyutları yasal sınırlar içinde olmasına rağmen gece 

yola devam eden bir all terrain (kamyon üstü) mobil vinç 

kaza yaptığında, yol belgesi alınmamış olduğundan dolayı 

hasarı sigorta kapsamı dışında kalmıştır. Kendi yürüyen ve 

de genişlikleri yasal sınır içinde kalan iş makinaları için na-

killerde refakatçı araç trafik idarelerince istenmektedir. 2.5 

m genişliğini aşmayan yol silindiri, yükleyici vs. makinaların 

nakliyesi jumbo dorseler ile yapıldığı hallerde yol (özel izin) 

belgesi gerekmez ve taşıyıcı aracın yol şartlarına bağlı hız 

şartlarında seyir etmesi mümkündür. Nakliye bedelinin dü-

şük olması için bu tarz dorselerde genelde iki bazı haller-

de ise üç iş makinası nakli yapılmaktadır. Sigorta şirketle-

ri bir römorkta yol belgesi alınmış bir iş makinasının hasarı 

için muhatap olmaktadırlar. İki veya üç makinanın naklinin 

söz konusu olması halinde ve bir kazaya uğranması halin-

de makine nakilinde hasar karşılanamayacağı için taşıma-

yı yapan aracın yük sigortasına müracaat edilebilir.  Bu du-

rumda  taşıyıcı aracın yük sigorta limiti beklenilen hasarla-

rı karşılayacak ( makine bedellerini) değerlerde olmalıdır.

İş makinalarına yol belgesi alınmasında müracaatı ta-

kiben en az yarım günlük bir zaman geçmektedir. Ancak 

ağırlığı 40 tonun üzerinde olan iş makinalarının naklinde 

TCK genel müdürlüğünde köprüler dairesinin görüşü alı-

nacağında bu süre iki günü bulmakta olduğundan nakli-

ye planlamasında bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. 

Karayolları yönetmeliğinin 128. Maddesinin k bendin-

de;  Özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesi ile 

trafiğe çıkacak araçlar üzerinde, izin belgelerinde göste-

rilen özel işaretlerin sürekli olarak bulundurulması ve özel 

şartların sağlanması mecburidir.

Özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesi alın-

ması gereken araçlar, izin alınmadan veya izin şartlarına 

uymadan karayoluna çıkarıldığında trafikten men edilir. Bu 

işlem özel izin alınıp men etme işlemini yapan idareye ib-

raz edene kadar sürer.  

Özel izin belgesi alınmasında uygulanacak işlemlere ait 

bilgileri ihtiva eden ve TCK idaresince hazırlanan yol bel-

gesi tanzimi ile ilgili yazıyı dikkatlice okunması meslektaş-

larımız için elzemdir.

 Meslekdaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri gereken 

bir yeni konu ise K2 belgesidir. K2 belgesi karayollarında 

kendi iştigali ile ilgili yük taşıyan ve ticari nakliye yapma-

yan  (kamyon, kamyonet, tıreyler vb.) araçlara sahip firma-

larca alınması gereken bir yetkidir. Bu yetki firmaca alındık-

tan sonra her bir araç için bu yetkinin bitiş süresini esas 

alan taşıt kartı alınması gerekmektedir. Taşıt kartının aslının 

araçta bulunması gerekmektedir. Maliye memurlarınca ve 

de bazen yetkisi olmamasına rağmen trafik görevlilerince 

yapılan yol denetimlerinde belge sorulmaktadır. İbraz edi-

lememesi halinde ilgili maddi ceza uygulanmaktadır. Mali-

ye memurları her ne kadar bilgisayar sistemlerinde K2 bel-

gesi ve de taşıt kartını görebilmekte iseler de para cezası-

nı uygulamaktan kaçınmamaktadırlar.  Yönetmelik kapsa-

mının  tam detaylandırılmamış olması sebebiyle esas itiba-

rı ile yük taşımayacak  kamyon üstü vinç, beton taşıcı (mik-

ser) kamyon,  beton pompası, kamyon üstü beton püskürt-

me (shotcrate) makinaları içinde bu belge muhakkak su-

retle alınmalıdır. Bu makinalar için ilgili sanayi ve ya ticaret 

odalarından iş makinası tescili yaptırılmasında ise K2 bel-

gesi, trafik muayenesi ve ekzost emisyonu  gibi gereklilik-

lerin ortadan kalkması söz konusu olmaktadır. Bu uygula-

maya gidilmesi halinde trafiğe çıkma gerekeceğinden ilgi-

li aracın sigorta kapsamına trafik kazası olması halinde 3. 

Kişilerin kayıplarını telafi edecek maddeler ilave edilmelidir. 

İster iş makinası isterse trafik tescilli olsun yukarıda bahse-

dilen araçları kullanan şöferlere de SRC belgeleri ve psi-

koteknik belgeleri sorulması uygulamaları seyrek olsa da 

başlamıştır. 

Kazasız ve sıkıntısız günler dileğimle. 

Mustafa Silpağar

Limak İnş. San. Ve Tic. AŞ.
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Genel Bilgiler

1. Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve araç nakli için Özel 

İzin Belgesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 

33. Maddesine bağlı olarak Karayolları Trafik Yönet-

meliğinin 66. ve 128. Maddeleri verilmektedir. 

2. Özel Yük Taşıma İzin Belgesi; bölünemez nitelikteki 

ağır ve/veya büyük yüklerin karayolu ile taşınması için 

verilmektedir. Bunun için; yük, ağırlık ve boyutları ya-

sal sınırların üzerinde olmayan bir araca yüklendiğin-

de meydana gelen toplam ağırlık ve/veya boyutların 

yasal sınırların üzerinde olmasının söz konusu olma-

sı ve karayolundan başka bir ulaşım imkanının bulun-

maması gerekmektedir. 

3. Boyutları yasal sınırların üzerinde olsun yada olma-

sın, ağırlığı yasal sınırların üzerinde olan yüklerin nak-

li için; aracın toplam uzunluğunun ve yüklü iken dingil 

ağırlıklarının yasal sınırların üzerinde olmaması husu-

su dikkate alınarak, yeterli dingil sayısına sahip aracın 

seçilmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan dingil sayısı-

nın fazla olması nedeniyle aracın toplam uzunluğunun 

yasal sınırların içinde kalmasının teknik olarak müm-

kün olmaması durumunda; yükün nakli için, tescil ol-

ması kaydıyla, toplam uzunluğu yasal sınırların üzerin-

de aracın seçilmesi yoluna gidilebilir. 

4. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (h) 

bendi gereğince; tescilli veya tescilsiz olup, ağırlık 

ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan araç, 

yarı römorklu araç, katar, iş makineleri ve benzerle-

rinin yüksüz olarak karayollarında trafiğe çıkışı için 

Karayolları Genel Müdürlüğü nden Özel İzin Belgesi 

alınması gerekmektedir. Müracaatta bu durumun dik-

kate alınarak; sadece bölünemez özel yüklerin nak-

li için Özel Yük Taşıma İzin Belgesinin talep edilme-

si, diğer hallerde Özel İzin Belgesinin talep edilme-

si gerekmektedir. Tescilsiz araçlara ilişkin değerlen-

dirmenin yapılabilmesi için, aracın niteliğine ve özel-

liğine göre farklı bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulma-

sı ve bu araçların trafiğe çıkışı için yolun trafiğe ka-

patılması dahil- çok özel tedbirlerin alınması söz ko-

nusu olduğundan, ağırlık ve/veya boyutları yasal sı-

nırların üzerinde olan araçlar için elektronik ortamda 

Özel İzin Belgesi başvurusu plaka esasına göre ya-

pıldığından, plakasız araçlar için mevcut koşullarda 

elektronik ortamdaki başvurun kabul edilmesi müm-

kün olamamaktadır. Bu nedenle, gerek Özel Yük Ta-

şıma İzin Belgesi ve gerekse Özel İzin Belgesi almak 

üzere elektronik ortamda başvuruda bulunulabilmesi 

için, taşımayı yapacak aracın veya araç bütünü için-

de yer alan her bir aracın (çekici, römork, yarı römork 

v.s.) tescil ve trafiğe çıkış izninin olması şarttır. 

5. Özel İzin Belgesi trafiğe çıkacak iş makineleri için tra-

fiğe çıkış izni anlamına gelmemektedir. İş makinele-

ri için trafiğe çıkış izninin tescili yapan kuruluş tarafın-

dan verilmesi gerekmektedir. 

6. Karayoluyla uluslararası eşya (yük) taşıması ve buna bağ-

lı olarak ikili veya çok taraflı anlaşmalardan doğan hakların 

muhafaza edilmesi söz konusu ise; izin için yapılan başvu-

ruda bu durumun beyan edilmesi gerekmektedir. 

7. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (g) 

bendinde: a. Karayollarında trafiğe çıkışın devam-

lı olarak yapılmasının gerekli görülmesi halinde, bu 

işe ayrılacak her bir araç, yarı römorklu araç veya ka-

tar için güzergah ve taşıma sınırları ile süre belirtilerek 

süreli, b. Karayollarında trafiğe çıkışın münferit olarak 

yapılması halinde, bu işe ayrılacak araç, yarı römork-

lu araç veya katar için güzergah ve taşıma şartları ile 

taşıma zamanı belirtilerek, her çıkış için ayrı ayrı, Özel 

Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel İzin Belgesi alın-

ması gerektiği hükme bağlanmıştır. Örnek: a) A nok-

tasından B noktasına sürekli olarak aynı tip, boyut ve 

ağırlıkta inşaat malzemesi (kiriş, boru v.b), iş maki-

nesi (kepçe, ekskavatör v.b.), kazan, tank v.b. taşın-

ması, bir iş makinesinin çalışma sahasına günübirlik 

gitmesi-gelmesi süreli taşımadır. b) Bir iş makinesinin, 

transformatörün, türbin parçasının v.b. bir noktadan 

diğer bir noktaya taşınması bir taşımadır. 

8. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (i) ben-

di gereğince; ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların 

üzerinde olup, askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı 

Kuvvetlerine (TSK) ait araçlar için Karayolları Genel Mü-

dürlüğü nden Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel 

izin Belgesi alınması gerekli değildir. Ancak, söz konu-

su taşıma ve nakillerin yapılması sırasında alınması ge-

rekli tedbirlerle ilgili olarak TSK tarafından yolun yapım 

ve bakımından sorumlu kuruluş yada kuruluşlardan bil-

gi ve görüş alınması uygun bulunmaktadır. 

9. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 5. Maddesi 

gereğince; Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali, sı-

kıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumların-

da uygulanacak hükümler saklı kalmak kaydıyla; ta-

şımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu 

ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilme-

si için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alınma-

sı zorunludur. Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel 

İzin Belgesi, 4925 sayılı Kanun kapsamında verilen 

Yetki Belgesi, Geçiş Belgesi, Taşıt Belgesi v.b. Belge-

lerin yerine geçmez. 

Yol Belgesi
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Başvurularda Dikkat Edilecek ve                   
Uyulacak Hususlar: 

A. Taşımayı Yapan Ve Müracaat Edene Ait Bilgiler: 

1. İzin almak için; taşımayı yapanın bizzat kendisi, taşıma-

yı yapan firmanın çalışanı veya firma tarafından yetki-

lendirilen kişiler başvuruda bulunabilir. 

2. İşlemlerin başlatılabilmesi için başvuruda bulunacak ki-

şinin şifre alması zorunludur. Aynı kişi tarafından daha 

sonra yapılacak başvurularda aynı şifrenin kullanılma-

sı mümkün olduğundan, alınan şifrenin muhafaza edil-

mesi gerekmektedir (Her bir T.C. Kimlik Numarası için 

bir adet şifre alınabilir). 

3. Başvuruda bulunan kişinin başvuru sayfasında; T.C. 

Kimlik No, e – mail adresini, Telefon numarasını ve ad-

resini belirtmesi zorunludur. 

4. Taşımayı Yapan: Bu izinle birlikte söz konusu taşıma veya 

nakliyatı yapma yetkisini elde etmiş olan gerçek veya tüzel 

(şirket, kurum, kuruluş v.s.) kişiyi ifade etmektedir. Bu kişi 

aracın sahibi olabileceği gibi, herhangi bir anlaşma yada 

sözleşmeye dayalı olarak aracı kullanma veya kullandırma 

hakkını elde etmiş olan bir kişi de olabilir. 

Başvuru sayfasında: 

a. Taşımayı yapan şirket ise, şirketin; adı, ticaret sicil 

no, vergi no, telefon numarası, faks numarası ve 

adresi, 

b. Taşımayı yapan gerçek kişi ise, kişinin; adı soyadı, t.c. 

kimlik numarası, vergi no, telefon numarası ve adresi, 

c. Taşımayı yapan resmi idare (kurum) ise, idarenin; ida-

renin adı, telefon numarası, faks numarası ve adresi,

belirtilmesi gerekmektedir. 

B . Araca Ait Bilgiler 

5. Taşımanın Yapılacağı Araç: Taşıma işinde kullanılan 

veya nakledilen aracı (kamyon, çekici, yarı römorklu 

araç, katar, iş makinesi v.s.) ifade etmektedir. Başvuru 

formunun bu bölümünde, söz konusu aracın yada bu 

aracın (Örneğin; yarı römorklu araç, katar) bünyesinde 

yer alan her bir aracın (çekici, yarı römork, römork vs.) 

plakası, cinsi ve markası belirtilmektedir. 

6. Toplam Dingil Sayısı: Taşımayı yapan aracın yada bu 

aracın (Örneğin; yarı römorklu araç, katar) bünyesinde 

yer alan araçların (kamyon, çekici, yarı römork, römork 

vs.) dingil sayılarının toplamıdır. 

Not: Numaralandırma önden (dümenlenen dingilden) ar-

kaya doğrudur. 

C . Yüke Ait Bilgiler 

7. Özel Yük Taşıma İzin Belgesi verilebilmesi için taşınacak 

yükün tanınması ve bölünemez nitelikte olması esastır. Bu 

bakımdan “Yükün Cinsi” bölümüne yazılacak ifadenin açık, 

doğru, tutarlı olması gerekir. Aksi halde “Yükün cinsi anlaşı-

lamamıştır.”, “Yükün bölünemez olduğu anlaşılamamıştır.” , 

“Yük bölünemez nitelikte değildir.” vb. gerekçelerle ile tale-

bin reddedilmesi söz konusudur. 

Yükün Cinsi bölümüne yazılabilecek ibarelere örnekler: 

-

ması veya yeterli görülmemesi durumunda, gerekli di-

ğer ayrıntıların başvuru sayfasındaki “Yüke Ait Özel Bil-

giler” bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. 

D . Taşımaya Ait Bilgiler 

Taşıma Tarihleri (Münferit ve Süreli Taşıma): 

8. Münferit veya süreli taşımalar için 15 günden fazla süre 

-

ruluşlar için İdarece ayrıca değerlendirilir. 

9. Süreli taşıma yapılacaksa; taşımanın süreli olup olmadığı-

nın İdare tarafından anlaşılabilmesi için, başvuru sayfa-

sındaki “Taşımaya Ait Özel Bilgiler” bölümünde taşımaya 

ilişkin gerekli ve yeterli bilgilere yer verilecektir. 

Münferit (Bir Taşıma) ve Süreli Taşımaya Örnekler: 

boyut ve ağırlıkta inşaat malzemesi (kiriş, boru v.b), 

iş makinesi (kepçe, ekskavatör v.b.), kazan, tank v.b. 

taşınması, bir iş makinesinin çalışma sahasına günü-

birlik gitmesi-gelmesi süreli taşımadır. 

-

nın v.b. bir noktadan diğer bir noktaya taşınması bir 

taşımadır. 

Taşıma Güzergahı: 

10. Başvuru sayfasında taşıma yapılacak güzergaha ilişkin 

başlangıç ve bitiş noktalarının belirtilmesi zorunludur. 

Başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı güzergahlar 

söz konusu ise; istenilen güzergaha ait bir veya iki ara 

noktanın belirtilebilir. Ancak, beyan edilen taşıma güzer-

gahının İdare tarafından kabul edilmesi zorunluluğu bu-

lunmamaktadır. İdarece uygun görülen taşıma güzerga-

hı izin belgesinde belirtilecektir. 

Özel İzin Belgesinde başlangıç ve bitiş noktasının aynı ol-

ması mümkün olabilmektedir. Örnek: Bir iş makinesinin çalış-

ma sahasına günübirlik gitmesi-gelmesi. Bu durumda, iş ma-

kinesinin çalıştığı yer veya yerler ara nokta olarak belirtilecek-

11. Özel yük taşıyacak aracın boş gitmesi yada boş dön-

mesi taşıma güzergahına dahil edilmeyecek; bunun için 

– gerekli ise – ayrıca Özel İzin Belgesi alınacaktır. 
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Taşımaya Ait Özel Bilgiler: 

12. İdare tarafından sağlıklı bir değerlendirme yapılabil-

mesi için; “Taşımaya Ait Özel Bilgiler” bölümünde, söz 

konusu taşımanın kısaca nedeninin ve varsa diğer özel 

bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir. 

Örnekler: 

otomobil fabrikasına taşınacaktır. 

karayolundaki köprülerde kullanılmak üzere taşınacaktır. 

-

kavatör, Gökçebey-Yenice karayolunda çalışmak üze-

re taşınacaktır. 

13. Ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan 

yüksüz araçların ve iş makinelerinin nakli için Özel İzin Belge-

si alınacaktır. 

Ancak, boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçların 

(kamyon, yarı römorklu araç, katar) naklinde, aracın boş gitme-

si yerine bir miktar yük götürülmek istenilmesi halinde; 

a. Aracın yasal sınırın üzerinde olan boyutunu (uzunluk, 

genişlik, yükseklik) yada boyutlarını değiştirmemek, 

diğer boyutlarda yasal sınırları geçmemek, 

b. Toplam ağırlığı yasal sınırların üzerine çıkarmamak, 

kaydıyla, araçla bölünebilir veya bölünemez yük 

taşınması mümkündür. Bu durumda yine Özel İzin 

Belgesi alınacaktır. 

Uluslararası Taşıma: 

14. Karayoluyla uluslararası eşya (yük) taşıması ve buna bağ-

lı olarak ikili veya çok taraflı anlaşmalardan doğan hakların 

muhafaza edilmesi söz konusu ise; başvuru sayfasındaki 

“Taşımaya Ait Özel Bilgiler” bölümünde bu bilgilere yer ve-

rilerek, söz konusu anlaşmalara elektronik ortamda ulaşıl-

masını sağlayacak kamu idarelerine ait internet adresleri-

ve sayısının belirtilmesi veya anlaşmanın yetkili merci tarafın-

dan onaylanmış bir örneğinin Karayolları Genel Müdürlüğü-

ne ibraz edilmesi gerekmektedir. 

E. İzin Belgesinin Alınması Sırasında                         

Yapılacak İşlemler 

15. Başvuruda beyan edilen bilgilerin yanlış olması du-

rumunda idarenin herhangi bir sorumluluğu bulunma-

maktadır. Bu nedenle; araç, yük, taşıma tarihleri, taşı-

ma güzergahı vs. bilgilerin doğru olup olmadığından 

emin olmak için başvuruda bulunan tarafından dikkatli-

ce kontrol edilmesi gerekmektedir. 

16. Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel İzin Belgesi 

Başvurularının İdare tarafından incelenmesi ve değer-

lendirilmesi çalışmaları günün mesai saatleri içinde ya-

pılır. Herhangi bir mesai günü öğlene (saat 12.00) ka-

dar idareye intikal eden başvurular, normal koşullarda 

aynı gün içinde sonuçlandırılır. Öğleden sonra yapılan 

başvuruların aynı gün içinde sonuçlandırılması garanti 

değildir. Başvuran tarafından yapılacak takipte bu duru-

mun dikkate alınması gerekmektedir. 

17. İnternet sayfasında onaylanmış olan Özel Yük Taşı-

ma İzin Belgesinin veya Özel İzin Belgesinin kullanılabilme-

si (geçerli olabilmesi) için, belgenin çıktısının İdare yetkilisince 

onaylanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Bunun için; ta-

şımayı yapan veya yetkilisinin, harcın yatırıldığını gösteren bel-

genin aslı ve belge numarası ile birlikte Kuruluşumuzun ken-

disine en yakın birimine (Genel Müdürlük veya Bölge Müdür-

lüğü) mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek, belge-

nin imzalı ve mühürlü bir örneğini talep etmesi gerekmektedir. 

-

gesinin alınabilmesi için (her bir izin belgesi için); 492 

sayılı Harçlar Kanununun 5281 sayılı Kanun ile değiş-

tirilen mükerrer 138 inci maddesinde belirtilen (9 sayılı 

tarifenin VI/b maddesi, 2011 yılı için 468,20 TL) harcın 

ödenmesi gerekmektedir. 

Taşımayı yapanın harçtan muaf olması durumunda; “Taşı-

maya Ait Özel Bilgiler” bölümünde “harçtan muaf olduğunun” 

belirtilerek, ilgili kanun maddelerine ve mevzuat hükümlerine 

yer verilmesi gerekmektedir. 

19. Her bir izin belgesinin harç makbuzu ayrı ayrı olacaktır. 

20. Harç makbuzunun aslı İdarece alınarak muhafaza edi-

lecektir. 

F. İznin İptal Edilmesi Ve Harcın İade Edilmesi 

21. İzin Belgesinin alınmaması halinde, taşıma tarihinden 

bir önceki gün mesai bitim saatinde İzin Belgesi oto-

matik olarak iptal edilecektir. 

22. Özel hallerin dışında, belgede belirtilen tarihler arasın-

da taşımanın yapılmaması halinde İdarenin sorumlulu-

ğu yoktur. Bu durumda yatırılan harç iade edilmez. İda-

reden kaynaklanan nedenlerle taşımanın gerçekleştirile-

memesi halinde, belgelenmesi kaydıyla yatırılan harcın 

iade edilmesi mümkün olabilecektir. 

Taşıma tarihinden önce müracaat edilmesi ve belgenin iptal 

edilmesi durumunda harcın iade edilmesi mümkün olabilecektir. 

Onaylanan Belgemi Nereden Teslim Alabilirim? 

İnternet sayfasında onaylanmış olan Özel Yük Taşıma İzin Bel-

gesinin veya Özel İzin Belgesinin kullanılabilmesi (geçerli olabilme-

si) için, belgenin çıktısının İdare yetkilisince onaylanması ve mühür-

lenmesi gerekmektedir. Bunun için; taşımayı yapan veya yetkilisi-

nin, harcın yatırıldığını gösteren belgenin aslı ile birlikte Kuruluşumu-

zun kendisine en yakın birimine (Genel Müdürlük veya Bölge Mü-

dürlüğü) mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek; Karayolla-

rı Genel Müdürlüğünde Trafik Şubesi Müdürlüğünden, ilgili Karayol-

ları Bölge Müdürlüklerinde Trafik Başmühendisliklerinden belgenin 

imzalı ve mühürlü bir örneğini talep etmesi gerekmektedir. 

Kaynak: www.kgm.gov.tr 
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1. Temel İhtiyaçların Giderilmesi Hakkı: Tüketicilerin 

yeme, içme, giyinme, barınma gibi biyolojik gereksi-

nimlerinin karşılanması için alınan ekonomik ve sos-

yal önemler.

2. Sağlık ve Güvenlik Hakkı: Satın alınan her çeşit mal 

ve hizmetin üretim, dağıtım ve kullanılması sırasında 

karşılaşılan risklere ve tehlikelere karşı alınan yasal 

idari teknik önlemler ve uygulamalar.

3. Bilgi Edinme Hakkı: Mal ve hizmetin özellikleri, kul-

lanım, bakım koşulları ile tehlikeleri ve risklerine iliş-

kin tüketicilerin doğru, eksiksiz bilgilendirilmesi ko-

nusunda düzenlemeler, uygulamalardır.

4. Örgütlenme Sesinin Duyurma ve Temsil Edinme 

Hakkı: Tüketicilerin haklarını alabilmeleri ve koruya-

bilmeleri için bir araya gelerek güç birliği oluşturabil-

meleri, kendilerini ilgilendiren yasal, idari, teknik, ti-

cari, ekonomik, sosyal ve politik her konuda düşün-

ce ve görüşlerini belirtebilmeleri, baskı unsuru ola-

bilmeleri.

5. Eğitilme Hakkı: Tüketicilerin tüketici bilincine sahip 

olmaları, hak ve sorumluluklarını öğrenebilmeleri ve 

kullanabilmeleri için eğitilmelidir.

6. Seçme Hakkı: Tüketicilerin çeşitli mal ve hizmetler 

arasında gelir düzeylerine göre kendi gereksinimle-

rini karşılayabilme, istekleri mal ve hizmetleri ucuz 

ve kaliteli olarak alabilme, tercih edilebilme ve seçe-

neklerin arttırılmasıdır.

7. Zararın Karşılanması Hakkı: Satın alınan mal ve 

hizmetlerin ayıplı (kusurlu, özürlü) çıkması du-

rumunda ayıpların neden olduğu her türlü mad-

di manevi hukuki ekonomik zararın karşılanma-

sıdır.

8. Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Reklamlar, 

kapıdan satışlar, kredili ve taksitli satışlar, tek taraf-

lı sözleşmeler, tüketici kredileri, satış sonrası hizmet-

ler, fiyatlar, çeşitli kamu hizmetleri vb gibi konularda 

tüketicilere daha iyi ve uygun koşullarda mal ve hiz-

met sunulmasının sağlanması; yukarıda belirtilen ko-

nular hakkında tüketicilerin yaşam düzeylerinin yük-

selmesine ilişkin alınan tüm yasal idari teknik sosyal 

ve ekonomik önlemlerdir.

9. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Temiz hava, yer-

leri ve temiz su, daha çok yeşil alan, temiz ve çağ-

daş bir kent, sağlıklı ve kaliteli altyapı hizmetlerinin 

sağlanması ve tarihi, doğal ve biyolojik zenginliğin 

korunması konusunda alınan önlemler ile ilgili her 

çeşit üretim, dağıtım ve tüketim hareketinin çevreye 

zarar vermesine ve savurganlığın önlenmesine yö-

nelik alınan tüm önlemlerdir.

Alışverişte Bilinçli Davranış

-

si hazırlayalım öncelik sırasına göre alışveriş yapa-

lım.

ön planda tutalım medyanın ve reklamların etkisinde 

kalarak yanlış davranış göstermeyelim.

-

lışalım. 

hizmeti satın almayalım.

Evrensel Kabul Görmüş

Tüketici Hakları
5. Eğitilm

olmala

kullana

6. Seçme

arasın

rini ka

ve kali

nekler

7. Z

h

ru

di 

sıdır.

8. Ekono

kapıda

lı sözle

ler, fiya

tüketic

met su

nular h

selmes

ve eko

9 Sağlık
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-

nu bilelim.

-

lanımı konusunda eksiksiz ve doğru bilgi sahibi ol-

mak için dikkatli olalım. İlgili yerlere ve tüketici ör-

gütlerine başvuruda bulunup gerekli bilgileri alarak 

herhangi bir sorun çıkmaması için mal ya da hizmeti 

satın almadan önce önlemimizi alalım ve haklarımızı 

öğrenelim.

yapalım. Değişik yerlerde malın fiyat ve kalitesini öğ-

renelim birden çok mağaza ya da firmada malın fiyat 

ve kalitesini öğrenerek karşılaştırma yapalım.

-

dığı yararları fiyatlarıyla karşılaştıralım.

-

lim gözle elle koklayarak yoklayarak basit ölçü alet-

leriyle yapabileceğimiz kontrolleri ihmal etmeyelim.

belgesini tanıtma ve kullanma kılavuzunu isteyelim.

-

lik ve fiyat bilgilerinin olmasını arayalım mal üzerinde 

etiket bulunmasının zorunlu olduğunu bilelim.

Bilinçli Tüketici Kimdir?

1. Mal ve hizmket satın alırken temel ihtiyacını ön plan-

da tutan.

2. Önüne çıkan ya da kapısına gelene firmadan alış-

veriş yapmayıp satın alacağı mal ve hizmetlerin ka-

liteli güvenli ucuz ve sağlıklı olması konusunda bir-

den çok firmaya ya da mağazaya girerek araştırma-

da bulunan ve karşılaştırma yapan

3. Firmaların güvenilir ve tüketici haklarına saygılı olma-

sına dikkat eden.

4. Hakkını bilen hakkını arayan haklarına sahip çıkan ve 

savunan.

5. Çevreye karşı duyarlı olan yurdumuzun ve dünyanın.

6. Her çeşit savurganlık ve israfın karşısında olan.

7. Tüketici haklarının yerleştirilmesi ve savunabilmesi-

nin ancak tüketicilerin birliği organize olmaları ve ör-

gütlenmeleriyle sağlanabileceğine inanan.

8. Tüketimin nesnesi değil öznesi olduğunu düşünen.

9. Reklamların etkisinde kalarak yanlış davranış göster-

meyen ve yanlış karar vermeyen.

10.

planda tutan kişi bilinçli tüketicidir.            

Ülkemizde Tüketicinin Yasal Hakları ve Hak 

Arama Yerleri

-

cinin yasal hakları şunlardır:

-

tin mümkün ise yenilenmesini isteme hakkı.

zarardan dolayı tüketicinin tazminat davası açma 

hakkı vardır.

ithalatçı firma tüketiciye karşı sorumludur.

-

laşılması durumunda hiç zaman kaybetmeden satıcı 

firmaya gidilerek yukarıda belirtilen haklardan birisi 

tüketici tarafından istenir. Eğer firma olumsuz davra-

nırsa ya da oyalamaya kalkarsa tüketicisi hiç zaman 

kaybetmeden tüketici örgütlerini ya da resmi kurum-

lara başvuruda bulunmalıdır.

Tüketicilerin haklarını arayacağı kurum ya da kuruluşlar:

-

kıfları)

-

makla görevli asliye hukuk veya asliye ticaret mah-

kemeleri. 
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İMMB  etkinlikleri çerçevesinde Renault Trucks Türkiye 

A.Ş., Dernek üyelerimize bir seminer verdi.

Ankara Atlı Spor Kulübü’nde 29 Mart 2011 Tarihinde  ger-

çekleşen seminerde Renault Trucks Şantiye Gamı’nda yer 

alan araçlar katılımcılara tanıtıldı ve bazı araçlar katılımcıla-

rın ziyareti için sergilendi.

İMMB Yönetim Kurulu Başkanı Duran KARAÇAY’ın açılış 

konuşması ile başlayan seminer; RENAULT  TRUCKS TÜR-

KİYE A.Ş.   Satış Direktörü   Ömer BURSALIOĞLU ve Ürün 

Pazarlama Uzmanı Alp TÜKENMEZ’ in  sunumları ile devam 

etti.

İMMB  üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde; Araç 

ve Araçüstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER) Başkanı Burhan Fırat da konuk olarak yer al-

dığı seminerde yaptığı konuşmada Yönetim Kurulu Başkanı Duran Karaçay ve İMMB üyelerine ARÜSDER Fuarı’na göster-

miş oldukları destek için teşekkürlerini sundu. 

Seminer sonunda verilen akşam yemeği davetinde tüm konuklar Renault Trucks Türkiye firmasının konuğu oldular.
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İMMB Nisan Ayı Etkinliği 13 Nisan 2011 tarihinde Ankara Atlı Spor Ku-

lübünde gerçekleşti.

Seminer Hidromek A.Ş. Firması tarafından sunuldu. Çankaya Üniver-

sitesi Rektörü  Prof. Dr. Sayın Ziya Burhanettin  GÜVENÇ ‘in katılımıyla 

onurlandırdığı seminer, üyelerimiz ve sektör temsilcilerinin de içinde bu-

lunduğu çok geniş bir davetli kitlesi tarafından ilgiyle izlendi.

“İş Makinalarının  Yorulma Ömrünün Çıkarılması” konulu  seminer Hid-

romek Firması Pazarlama Müdürü Levent KARAAĞAÇ ve Ar-Ge Takım li-

deri Ferhan FIÇICI tarafından sunuldu.

Seminer sonundaki akşam yemeğinde tüm katılımcılar Hidromek fir-

masının konuğu oldular.

İŞ ve İSTİF Makinaları Okulu kalifiye eleman sorunu-

nu çözecek .

Sektörün kalifiye eleman sorununu gidermek için   

İSDER ve İMDER’in 5 yıllık bir çalışması ile Hay-

darpaşa Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde açı-

lan İŞ ve İSTİF Makinaları Okulu eğitime başladı. 

1.100 metrekarelik alanda 4 kat üzerine, 300 met-

rekarelik servis alanlı inşa edilen okulda 220 öğ-

renci ders görüyor. 9 bölümde branş öğretmenle-

rinin eğitim verdiği okulda 6 derslik, 4 laboratuar, 

1 Servis Atölye bölümü, 1 Gezer Vinç, 1 Kule Vin-

ci,1 Kazıcı Yükleyici, 2 Forklift 1 otomobil ,Madeni 

yağ ve diğer Malzemeler ,10 Akü Motor, Aks, ye-

dek Parça ve diğer malzeme, ekip ve teçhizatlar 

bulunuyor.  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sana-

yi ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Dış Tica-

ret Müsteşarlığı  OAİB MTG Makine Tanıtım Gru-

bu, T.C. İstanbul Valiliği, T.C. İstanbul İl Özel İda-

resi, T.C. Üsküdar Belediyesi, İTO İstanbul Ticaret 

Odası, T.C. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü,T.C. 

M.E.B. Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi,İMDER 

Üyeleri ve İSDER Üyeleri okul yapımına ve projeye 

katkıları Olan kurum ve kuruluşlardır.

Türkiye’de bir ilki başaran ARÜSDER, düzenlediği 

fuarla üstyapı sektörü ve tüm bileşenlerini tek çatı 

altında topladı. Derneğimiz de fuarı destekleyen ku-

ruluşlar arasında yer aldı.

Araç, Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticile-

ri Birliği Derneği’nin (ARÜSDER) desteğiyle 5-8 Ma-

yıs 2011 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo’da 

düzenlenen ARÜSDER’11 - 1. Araç Üstü Ekipmanla-

rı Fuarı, sektörün önde gelen 70’e yakın markasını aynı 

alanda buluşturdu.

SEKTÖRDEN HABERLER
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20 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşen sektörün ilk 

fuarında; kamyon, itfaiye, vidanjör, can kurtaran, çöp 

aracı, iş makinaları ve daha bir çok ekipman sergile-

nirken; kendi üretim alanında öne çıkan büyük marka-

lar hem ürünleri hem de stantlarıyla sektörün kalitesini 

gözler önüne serdi.

Fuarla ilgili bir dizi değerlendirmede bulunan ARÜS-

DER Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Fırat, araç üstü 

ekipman sektörünün Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuri-

yetler ve Avrupa’ya yaptığı ihracatlarla öne çıktığını ve 

artık dünyada Türkiye’nin ürettiği çöp kasaları, tanker-

ler, vinçler ve daha bir çok ekipmanın kullandığını vur-

gulayarak, “Üreticilerimiz her zaman ülke ekonomisi 

için önemli ve belirleyici oldu. Gelecek yıllarda ise bu 

önem artarak sürecektir” dedi.

HAKMAK İŞ MAKİNALARI YENİ ADRESİNDE

Dernek Üyemiz Sn.Rüçhan HAKTANIR’ın sahi-

bi olduğu HAKMAK® İŞ MAKİNALARI İNŞAAT 

İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. firması; 2007 yılında 

Ostim’de faatliyetlerine başladığı Caterpillar© ve 

Komatsu© marka iş makinalarına ait yedek par-

ça satış faaliyetlerine yeni adresinde devam ede-

cektir.

HAKMAK® İŞ MAKİNALARI İNŞAAT İÇ ve DIŞ Tİ-

CARET LTD. ŞTİ.. sektöre 1974 yılında Mehmet 

Burhan HAKTANIR ile adım atmış ve geçen yak-

laşık 37 sene içerisinde sürekli olarak kendisini 

geliştirmiş ve yenilemiştir. Türkiye’de Komatsu©  

marka iş makinalarının yedek parçalarını global 

distribütörden sonra Türkiye’ye getirerek bir ilki de 

gerçekleştirerek öncülük etmiştir. 

HAKMAK® İŞ MAKİNALARI İNŞAAT İÇ ve DIŞ Tİ-

CARET LTD. ŞTİ. günün değişen ve gelişen tek-

nolojisine de uyum sağlayarak yeni çalışma arka-

daşları ekleyerek yürüttüğü işlerin kalitesini ISO 

9001:2008 belgesi ile taçlandırmıştır. Şirket, mar-

kalaşma yolunda da ilerleyerek sektörde öncülü-

ğüne devam etmektedir.

Komatek 2011’de de yeni ürünü KALAP®’ı İş Ma-

kinaları Sektörü’ne tanıtan HAKMAK® İŞ MAKİNA-

LARI İNŞAAT İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ilerleyen 

günlerde de portföyüne yeni ürünleri ekleyecektir.

İletişim Bilgileri: HAKMAK® İŞ MAKİNALARI İN-

ŞAAT İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres : 1245.SOKAK NO:25 OSTİM - 

ANKARA / TÜRKİYE

Tel : +90(312) 386 0796 (pbx)

Fax  : +90(312) 386 0779

Web : www.hakmak.com.tr

ANADOLU FLYGT,  yeni ürünlerini Ankara’ da tanıttı.

Dernek üyemiz Feyyaz YUMURTACI’ nın Genel 

Müdürü olduğu Anadolu Flygt’ ın yeni ürünleri 25 

Nisan 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen bir 

seminerde tanıtıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Anadolu Flygt 

Genel Müdürü Feyyaz Yumurtacı dalgıç pompa 

ve karıştırıcıları ile dünyanın lider markası ve ima-

latçısı konumunda olan ITT’ nin yeni teknolojileri-

Avrasya’nın en büyük, Avrupa’nın dördüncü büyük iş makinaları fua-

rı olan “KOMATEK 2011 12. Uluslar arası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve 

Aletleri İhtisas Fuarı, 20 -24 Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara Atatürk 

Kültür Merkezi alanında gerçekleşti. Derneğimiz fuarda KA- 05 de stan-

dıyla yer aldı.

470 katılımcı firmanın yer aldığı fuar  5 gün boyunca 35000 kişi tara-

fından ziyaret edildi.

Çankaya Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜ-

VENÇ’ in ziyareti ile onurlandırdığı standımız,  üyelerimiz, sektör temsilci-

lerimiz, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ve pek çok firma çalışanı 

ve yetkilisi tarafından da ziyaret edildi.

ASO Başkanı Nurettin ÖZDEBİR ve Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİ-

ROĞLU da konuklarımız arasında yer aldılar.

Dernek üyelerimiz ile birlikte firmalarımızın stantları da ziyaret edildi ve 

son yenilikler hakkında bilgi alındı.
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ni ve yeni markalarının tanıtımlarını tüm dünya ile 

aynı anda Türkiye’de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Flygt TOP anahtar teslim hazır pompa istasyon-

ları tasarımı, özellikleri ve uygulamaları; Flygt İz-

leme ve Kumanda Sistemlerinde geliştirilen yeni 

teknolojiler ve ürünler; Atıksu Arıtma Tesisi proses-

lerinde kullanılan ekipmanlar, ITT’ nin yeni ürün-

leri Flygt Düşey Milli Karıştırıcıları, yüksek oksijen 

transferi sağlayan yüksek verimli Sanitaire Gold 

Serisi Membran Difüzörleri ile Wedeco, Mono, 

Dresser Roots markalarına ait ürünler ve tesisler-

deki uygulamalara yönelik önemli bilgiler verilen 

seminer katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Da-

vetliler, seminer salonunda hazır bulunan Flygt 

Yeni Nesil Top Pompa İstasyonu örneğini yakın-

dan incelediler. 

İletişim Bilgileri: ANADOLU FLYGT POMPA PA-

ZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

adres : Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1000 

Caddesi No:1015 Çayırova – Kocaeli 

Tel  :+90.262.677.1677 

Faks  :+90.262.677 1670

e-posta : info@anadoluflygt.com.tr

Web : “http://www.anadoluflygt.com.tr” 

    www.anadoluflygt.com.tr

SANDVIK MADENCİLİK VE İNŞAAT TRABZON 

ŞUBESİ AÇILDI 

Dernek Üyemiz Sn. Rıza TOPRAKÇI’ nın Ge-

nel Müdür olduğu Sandvik Madencilik ve İnşa-

at Firması’nın Trabzon Şubesi’nin açılışı 25 Mart 

2011 tarihinde yapıldı.

Yeni şubenin Sandvik ve sektörümüz için hayırlı ve 

uğurlu olmasını dileriz.

SANDVIK; Türkiye’deki inşaat ve madencilik sek-

töründeki hızlı büyümeye ve müşterilerin artan ta-

lep ve ihtiyaçlarına paralel ve gelişme stratejisinin 

bir parçası olarak, Türkiye’nin farklı bölgelerinde 

yapılanma çalışmalarını sürdürmektedir.

SANDVIK Türkiye, 1966 yılında Türkiye’de faaliye-

te başlamıştır. Sandvik Madencilik ve İnşaat Bölü-

mü ise Türkiye’de Sandvik çatısı altında 1988 yı-

lında İstanbul’da Kaya Delici Takımlar Bölümü ile 

başlayıp 2001 yılında Ankara’da bulunan İsveç 

Svedala firmasının Kırma- Eleme Bölümünü bün-

İMMB Üyeleri, sektör temsilcileri, resmi kurum ve kuruluşlardan katılan 

misafirlerin oluşturduğu kalabalık bir davetli kitlesinin yer aldığı  seminere 

ilgi de aynı ölçüde yoğundu.

Dernek Başkanı’mız Duran KARAÇAY’ ın açılış konuşmasından sonra, 

Dernek üyelerimizden Sanko Makina İmalat Makinaları Satış ve Pazarla-

ma Direktörü Harun ARAB firmalarını tanıtıcı konuşmasıyla semineri baş-

lattı. Sanko Makina’ nın kısa bir tanıtım filminin izlenmesinde sonra sırasıy-

la Distribütörlük Makinaları Satış ve Pazarlama Direktörü M Cem ERGUN, 

Servis Geliştirme ve Eğitim Müdürü Uğur GÜLLÜ, İmalat Makinaları Ser-

vis Müdürü Zafer ÖZBALABAN. Telehandler  Ürün Müdürü Bora KARA-

OSMANOĞLU’ nun  ithal makinalar, eğitim, bekoloder ve teleskobik fork-

lift konulu  sunumları katılımcılar  tarafından ilgiyle izlendi.

Seminer sonundaki akşam yemeği davetinde tüm katılımcılarımız 

SANKO MAKİNA firmasının konuğu oldular.
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yesine almıştır. 

SANDVIK, 2007 yılında, önde gelen uluslararası 

markalar olan Tamrock, Toro, EJC, Voest-Alpine 

Bergtechnik, Voest-Alpine Materials Handling, 

Driltech, Mission, BPI, Brøyt, Rammer, Fintec, Ex-

tec ve Roxon’u tek bir çatı altında toplayıp Sand-

vik Madencilik ve İnşaat Bölümü olarak tüm ürün-

lerini dünyada sadece SANDVIK ismi ve logosu ile 

piyasaya sunmuştur. 

İletişim Bilgileri: SANDVIK MADENCİLİK VE İNŞAAT 

Adres :   İvedik OSB, Ağaç İşleri Yapı Koop.

21. Cad. 600. Sok. No:2  Yenimahalle-ANKARA

Tel : +90(312)  587 80 00

Fax  : +90(312)  587 80 01

E-Posta  : smc.tr@sandvik.com

Web : www.sandvik.com

TRABZON ŞUBE: 

 ADRES: Sancak Mah. Liman GirişiYomra-Trabzon

Tel : +90 (462) 341 46 00  

Fax  : +90 (462) 341 47 00 

ECE FİLTRE YENİ ADRESİNDE

Dernek Üyemiz Sn. M.Engin DEVİREN’ın ortağı olduğu 

ECE ELEKTRİK MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ Firması;   

iş makinaları ve endüstriyel filtrelerin satışını  22-04-2011 

tarihinden itibaren  kendi binasında  sürdürecektir.

1987 Yılında faaliyete başlayan ECE ELEKTRİK MA-

KİNA SAN.TİC LTD.ŞTİ (ECE FİLTRE)  24 yılı aşkın 

süredir filtre konusunda hizmet vermeye devam et-

mektedir. Toplam 2100 m² lik depolama alanı ve ko-

nusunda  uzman kadrosuyla filtre ihtiyaçlarınızın iş-

letme ekonomisi sağlayacak biçimde çözümlenme-

si misyonu hareket etmektedir. Zengin ürün çeşidi ve 

geniş stokları ile her türlü filtreleme ihtiyacına anın-

da cevap bulabileceğiniz çözüm ortağınız olan ECE 

FİLTRE, makina sektöründe filtreleme konusunda  

OEM üretici ve tedarikçi konumunda bulunan  FLE-

ETGUARD, DONALDSON, PARKER, BALDWIN, 

HYDAC, MANN  ve yerli olarak da AKFİL ve ASAŞ 

marka ürünlerin tedarik ve satışını yapmaktadır.

İletişim Bilgileri: ECE ELEKTRİK MAKİNA SANA-

Yİ TİC.LTD.ŞTİ

Adres : UZAY ÇAĞI CADDESİ 1271.SOKAK 

NO:13  OSTİM - ANKARA

Tel : +90.312.354 80 85 (PBX)

Fax  : +90.312.354 78 38

Web : www.ecefilter.com
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VOLVO İŞ MAKİNALARI YATIRIMLARI  ARALIK-

SIZ SÜRÜYOR!

CEYLAN OTOMOTİV YENİ HİZMET BİNASI 

AÇILDI

Volvo İş Makinaları ve Volvo Kamyon’un Güney ve Gü-

neydoğu bölge bayiliğini yapan Ceylan Otomotiv’in 

yeni hizmet binası 30 Nisan 2011 Tarihinde Gazian-

tep’ de törenle açıldı. Gaziantep, Diyarbakır, Tarsus 

ve Kayseri şubelerinden toplam 29 şehre hizmet ve-

ren Ceylan Otomotiv’in yeni hizmet binasında Volvo İş 

Makinaları ve Volvo Kamyonlara Satış ve Servis Hiz-

metleri verilecek. Ceylan Grup’un 3 bin 500 metreka-

re kapalı ve 6 bin 500 metrekare açık alana sahip yeni 

merkez tesisi Volvo İş Makinaları ve Volvo Kamyon’a 

satış, servis ve orijinal yedek parça hizmeti verecek.  

ASC Türk Makina CEO’su Mahir Hocaoğlu, Volvo ola-

rak Türkiye’de son 10 yıldır özellikle satış sonrası hiz-

metlerin kalitesinin artırılması anlamında ciddi yatı-

rımlar yaptıklarını belirtti. Ceylan Grup Yönetim Kuru-

lu Başkanı Rıdvan Kulakoğlu , yeni hizmet binasında 

en son teknoloji kullanılarak hazırlanan servis, atölye-

ler, araç parkı, yedek parça deposu ve idari alanları 

ile Volvo’nun dünya standartlarına uygun olarak müş-

terilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedef-

lediklerini açıkladı.

MEB 6. Proje Tabanlı Beceri Yarışması

2010- 2011 Yılı MEB 6. Proje Tabanlı Beceri Yarışması  

sonucunda dereceye giren okul ve kurumlara ödülle-

ri 08 Nisan 2011 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’nde 

yapılan ödül  töreninde verildi. Bu yarışma, mesleki 

ve teknik eğitimi tanıtmak, yaygınlaştırmak ve niteliğini 

arttırmak ve mesleki eğitim veren okullarda proje üre-

tilmesini sağlamak amacıyla MEB Erkek Teknik Öğre-

tim Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde  yapılmakta-

dır.  Etkinliğe destek veren Derneğimizi ödül törenin-

de Koordinatör M.Gündüz ATEŞ temsil  etmiştir. Yarış-

mada sıralamaya giren ŞIRNAK/İdil Halk Eğitim Mer-

kezi yarışmacılarına ödülleri  M. Gündüz ATEŞ tarafın-

dan takdim edilmiştir

 
Etkinliklerinizi Derneğimizle paylaşarak dergi-

mizin “Sektör Haberleri”nde yer alabilirsiniz.
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Taşıma ve Kaldırma Üniteleri Yıl:1 Sayı:5










