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Metalurji Genç Haberler

Merhabalar,

Hurdacı Kurultay Özel Sayısı olarak düşünülen ancak teknik hatalar nedeniyle Hurdacı 4.
sayı olarak çıkan ve içerisinde yazım hatalarının bulunduğu bir önceki sayımızdan ötürü
okuyucu arkadaşlarımızdan Özür Dileriz…

Hurdacının dördüncü sayısı olan Kurultay Özel sayısından sonra dolu bir gündemle tekrar
karşınızdayız. Kapitalizmin büyük buhranlarından birini yaşadığı, dünya devi şirketlerin
birer birer batağa saplandığı ve faturasını işçilere, köylülere, memurlara, mühendislere,
öğrencilere kısacası krizi yaratmayan kesimlere ödetmeye çalıştıkları ve bunun karşısında
Fransa’da, İtalya’da, Almanya’da, ABD’de, Kore’de, Yunanistan’da ve dünyanın diğer birçok
yerinde olduğu gibi Türkiye’de de yükselen toplumsal muhalefetin içerisinde ilerici ve bilimsel bir çizgide Metalurji Genç olarak yerimizi aldık.

Bu sayımızda bir ülkenin ilerlemesi için bilimin ilerlemesi gerektiği düşüncesini vurgulayarak üniversitelerdeki arkadaşlarımızın gönderdiği teknik konulara, içinde bulunduğumuz
dünyada ve ülkede okuduğumuz üniversitelerin nasıl olması gerektiğine, ileride çalışacağımız
büyük kurumların özelleştirme yoluyla peşkeş çekilmesine değinip kitap tanıtımları yaptık.

Son olarak artık resmi bir organ olarak resmi internet sitemize sizleri davet ediyoruz.
www.metalurjigenc.com

adresinden

ulaşabileceğiniz

sitemizde

dosya

paylaşımının

yapıldığı,haberlerin,mesleki gelişmelerin paylaşıldığı ve tartışıldığı, güncel olayların irdelenip tartışıldığı bir de forumumuz oluşturuldu. Sizleri bu siteye, Metalurji Genç’e davet ediyor, Hurdacı Dergisi için yazılarınızı göndermeye ve dolayısıyla da dergimizin oluşum sürecinde etkin olarak yer almaya çağırıyoruz.

İyi okumalar…

Metalurji Genç
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Metalurji ve Toplum

ÖZELLEŞTİRMELER VE BOR
Erşat ÇAYAN
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrencisi
Ül ke miz de ve dün ya ge ne lin de ö zel leş tir me ler dil miş tir. Al tın, gü müş, ba kır ma den le ri, pet rol
bü yük bir so run dur. Ö zel leş tir me kap sa mın da ba - ve do ğal gaz u lus la ra ra sı or tak la ra dev re dil miş,
ka cak o lur sak, a maç la rı ü re ti mi, ham mad de yi, e - sos yal gü ven lik sis te mi, e lekt rik şir ket le ri, ben ner ji yi ve iş çi yi sö mür mek o lan ka pi ta list ül ke le - zin is tas yon la rı, de mir yol la rı, te le ko mü ni kas yon
rin kla sik ‘ar ka bah çe’ po li ti ka la rı na az ge liş miş sis tem le ri ö zel leş ti ril miş, hat ta or man la rı, de niz di ğer ül ke ler gi bi ül ke miz de da hil e dil miş tir. En le ri, de niz ti ca re ti, de niz u la şı mı ve de niz ü rün bü yük sö mü rü ler den bir ta ne si i se bu ra da ne o li - le ri ya ban cı la ra sa tıl mış tır.İl ginç tir ki Şi li’nin
be ral po li ti ka la rın bir yan sı ma sı o lan, “u lu sal sa - tüm sa na yi sek tö rü sa tıl sa da top lam dış bor cu nu
na yi nin” dış güç le re peş keş çe kil me si ve ya ban - kar şı la ya mı yor bu nun ya nın da tüm yeral tı-yerüs cı laş tı rıl ma sı o lan ö zel leş tir me ler o la rak kar şı - tü kay nak la rı nı pa za ra su nu yor. Ül ke mi ze bak tı mı za çı kı yor. Ül ke miz ta ri hin de ik ti dar par ti le rin ğı mız da i se bir “Şi li leş me” sü re ci i le kar şı kar şı bi liç li ve ya bi linç siz po li ti ka la rı ül ke yi IMF ve ya kal dı ğı mız or ta da dır. Şu dö nem de ge rek dev Dün ya ban ka sı kıs ka cı na sok muş tur, ser ma ye le tin ge rek se dış güç le rin po li ti ka la rıy la par sel
grup la rı ve ya u lus lar a ra sı güç ler ham mad de yi par sel sa tı lan bir ül ke du ru mun da ol du ğu muz
çı kar tır, iş ler, pa zar lar ya ni sa na yi yi ve pa za rı doğ ru dur. Sü re ce bak tı ğı mız da, ül ke miz de dış
sö mü rür du ru ma gel miş tir. Ne ya zık ki Tür ki ye güç le rin ve bu güç le rin o luş tur du ğu or gan la rın ö gi bi, ha şe re ler ta ra fın dan ke mi ri nem li a maç la rı nı ger çek leş tir di ği
len bir çok ül ke var dır. Kal dı ki
gö rü lür. Bun lar; fi nans ve ban ka
ge ri de ka lan lar i ti raz e der se, mu sis te mi nin u lus lara ra sı grup la ra
ha lif o lur lar i se ka pi ta list ül ke ler
sa tıl ma sı, te le ko mü ni kas yon şir di ze ge ti re me dik le ri bu ül ke le ri
ket le ri nin ha ber leş me ve med ya a kre di ver me me, am bar go, as ke ri
ğı nın u lus la ra ra sı ser ma ye ye dev o pe ras yon lar ve ya u lus la ra ra sı
re dil me si, a ğır sa na yi nin bel ke mi an laş ma lar i le on la rın ses le ri ni
ği o lan dev let e lin de bulunan ü re ke sip, sis te me uy gun bi rer ül ke
tim iş let me le ri nin ö zel leş ti ril me si ha li ne ge tir me yo lu na git miş ler dir.
dir.
2001 kri zin den son ra TMSF sa BOR
Bu ko nu da Ka na da lı a ka de mis yen
ye sin de fi nans ve ban ka sis te mi nin
Mic ha el Hart, dü zen le nen bir O ECD yu var lak u lus lara ra sı pi ya sa laş tı rıl ma sı, te le ko mü ni kas ma sa top lan tı sın da kü re sel sis te min ku ral la rı yon da Te le kom o pe ras yo nu, Pet kim, Tüp raş ve
hak kın da şöy le söy le miş tir:’Hü kü met ler dün ya Er de mir gi bi a ğır sa na yi de baş la yan ö zel leş tir me
ü ze rin de e ko no mik et kin lik le rin te mel dü zen le - ör nek le ri ne bak tı ğı mız da i se du ru mun cid di ye ti yi ci si o la rak u lu sal e ko no mik çı kar la rı nı na sıl ni an lı yo ruz. Kal dı ki bu du rum bun lar la sı nır lı
ko ru ya cak lar dır? Da ha kü çük ül ke ler i çin i ki se - kal ma ya cak, ya kın bir dö nem de do ğal kay nak la çe nek var dır; ya iş bir li ği ya da bas kı; ay nı he de - rın, a kar su la rın, or man a ra zi le ri nin vs sa tıl ma
fe yö ne lik yü rü me ya da da ha bü yük güç le rin ti - ses le ri ku lak la rı mı za ge le cek tir.
ran lı ğı nı ka bul et me (…)
Ne o li be ral po li ti ka la rın bir da lı o lan ö zel leş tir me le re dün ya ge ne lin den bir ör nek ve re cek o lur sak, du ru mun va ha me ti nin far kı na var ma mız i çin
en bü yük ör nek 1985 yı lın dan son ra ö zel leş tir me
fur ya sı i çe ri si ne gi ren Şi li’dir. Bu ül ke nin en bü yük e ko no mik kay nak la rı dış güç le re ar ma ğan e 2

Ül ke mi zin ye ral tı zenginliklerinde 150 se ne dir
gö zü o lan sö mü rü cü le rin e mel le rin den bir ta ne si
de dün ya re zer vi nin %63’ü ne sa hip ol du ğu muz
bor ma den le ri miz ü ze ri ne dir. Bo run dün ya sa na yi sin de ve kal kın ma da ö ne mi yad sı na ma ya cak
ka dar bü yük tür ve ü ze rin de cid di yet le du rul ma sı
ge re ken bir ko nu dur. Bor’un kul la nım a lan la rı a -
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ra sın da cam sa na yi, e lekt ro nik ve bil gi sa yar sa na yi, e ner ji sek tö rü, gö rüş sis tem le ri, i laç ve
koz me tik sa na yi, i le ti şim a raç la rı, in şa at sek tö rü,
ka ğıt sa na yi, kim ya sa na yi, ko ru yu cu, ma ki ne sa na yi, me ta lur ji, o to mo tiv sa na yi, se ra mik sa na yi,
spor mal ze me le ri, ta rım sek tö rü, teks til sek tö rü,
tıp, u zay ve ha va cı lık sa na yi var dır. Bun la rın ya nın da ne ya zık ki ‘nük le er a raş tır ma lar ’ ve
‘silah’ sa na yin de bü yük ö ne me sa hip ol ma sıy la
da sö mü rü cü dev let le rin sü rek li gö zü nün ü ze rin de ol du ğu bir ma den tü rü dür. Da ha sı, bu lis te ye
bor kim ya sal la rı nı ve a la şım la rı nı da ka tar sak
kul la nım a lan la rı 3 ka tı na çı kar. Bu da ‘bo r’u
bir çok a lan da vaz ge çil mez ham mad de ve ya ü rün
ya par. Tür ki ye’den son ra dün ya bor re zerv le rin de i kin ci sı ra yı %13.7 i le
ABD a lır. Ül ke miz de bor
ma den le ri ni iş le yen, ü re ten
ve pa zar la yan ça tı E ti Hol ding’dir ve dün ya bor ü re ti mi nin %31’i ni ger çek leş ti ren, dün ya bor pa za rı nı
kont rol e den i ki te kel den
bi ri dir. Di ğe ri i se US Bo rax’tır. Bu ra da E ti Hol ding
den bi raz bah set mek ge re ki yor. E ti Hol ding 1935 yı lın da ma den ci lik a la nı
kay nak tan yok sun ol ma sın di ye ban ka cı lık bö lü müy le bir lik te ya pı lan dı rıl mış ve E ti bank a dı nı
al mış tır. Dev let leş ti ril dik ten son ra ma den sek tö rü nün %85’i ni e le ge çir miş tir. Bir sü re son ra i se
ö zel leş tir me gün de mine o tur muş, ilk o la rak ban ka cı lık bö lü mü 1995 yı lın da ma den ci li ğin fi nans man yö nü nün or ta dan kal dı rıl ma sı i çin ö zel leş ti ril miş, ban ka cı lık ve ma den ci lik bö lü mü ay rıl mış tır. 1997 yı lın da ‘ya pı lan dır ma ve ö zel leş tir me ye ilk a dım’ a dı al tın da ma den ci lik bö lü mü
E ti Ma den ci lik ye ri ne E ti hol ding a dı nı al mış ve
da ha son ra E ti Hol ding’e bağ lı or tak lık bi çi min de E ti Bor, E ti A lü min yum, E ti Gü müş, E ti
Krom, E ti Ba kır, E ti E lekt ro me ta lur ji ve E ti Pa zar la ma o la rak 7 ay rı a no nim şir ke te ay rıl mış tır.
Böy le ce bö lün me sa ye sin de E ti bank’ın ö zel leş ti ril me si da ha ko lay bir hal al mış tır.
Ye ni hü kü met dö ne mi ne bak tı ğı mız da kar e den
ku ru luş lar ve bor ma den le ri nin ö zel leş ti ril me si
gün de me o tur muş tur. Ni te kim di ğer ik ti dar par ti le rin po li ti ka la rı gi bi AKP hü kü me ti nin de prog ra mı da te mel de IMF prog ra mı nın uy gu lan ma sı
ve ö zel leş tir me yi ha ya tın ne re dey se her a la nı na

sok mak o la rak ta nım la na bi lir. Kal dı ki top lu mun
ö zel leş tir me ko nu sun da ki has sa si ye ti ni tar tan ve
bu nun far kın da o lan AKP hü kü me ti yap tı ğı ça lış ma la rı gün dem le rin ü ze ri ni ör te rek ka pat mış, ka mu im ti ya zı nı o luş tu ran ve bor a çı sın dan da çok
ö nem li o lan ya sa la ra uy ma ma ya ve bu ya sa la rı
or ta dan kal dır ma ya cü ret et miş tir. AKP ik ti da rı
ilk gün den be ri bor ma den le ri mi zin iş le til me si
gö re vi nin ü ze rin de ol du ğu E ti Ma den iş let me le rin de ka mu nun her a la nın da yap tı ğı gi bi kad ro laş ma gay re ti i çin de dir. Bu gay ret, ta bi ki bo şu na
de ğil dir. Bu nun al tın da bor ma den le ri mi zi sermayeye peş keş çek mek yat mak ta dır. AKP’nin ö zel leş tir me po li ti ka la rın da bi linç li o la rak KİT (Ka mu İk ti sa di Te şeb bü sü)’le re ya tı rım yap ma ma,
kad ro laş ma, iç le ri ni bo şalt ma, ve ‘za rar e di yor’ ge rek çe si var dır. AKP’nin ö zel leş tir me prog ra mın da yer a lan ‘
ka mu ya a it bü tün ma den iş let me le ri a şa ma lı o la rak ö zel leş ti ri le cek ve stra te jik ö ne me ha iz ma den ler i çin
fark lı ö zel leş tir me me tot la rı
uy gu la na cak tır’ i ba re si i se
KİT’le r za rar e di yor ge rek çe siy le ö zel leş ti ril me di ği ni, i şin i çin de ta ma men
sermayeye peş keş çek me man tı ğı nın ol du ğu nu
biz le re gös te rir. Ge ne bir ör nek; 19 Şu bat 2007
ta rih li i ha le du yu ru su; ‘ E ti Ma den iş let me le ri
ge nel mü dür lü ğü yıl da 10.000 ton di sod yum ok ta bo rat tet ra hid rat ü re te cek te sis ku rul ma sı, iş let me ye a lın ma sı ve i da re ce 36 ay lı ğı na ki ra lan ma sı hiz me ti a lı na cak tır.’ Ya ni 3 yıl so nun da ö zel
sek tö re dev ret mek i çin i ha le yi aç mış lar dır. Ö nem li bir a nek dot tur ki, bor ma den le ri miz ko nu sun da en ö nem li ya sa o lan 2840 sa yı lı ‘bor tuz la rı, u ran yum ve tor yum ma den le ri nin a ran ma sı ve
iş le til me si dev let e liy le ya pı lır’ ya sa sını da hi hi çe sa ya rak bor i ha le si ni a çıp bor ma den le ri ni
yan daş la rı na ve son ra u lus la ra ra sı şir ket le re tes lim et me yo lu na gir miş tir.
Ö zel leş tir me kap sa mın da ba ka cak o lur sak u lus la ra ra sı bo yut ta yak la şık 350 mil yar do lar de ğe re
sa hip ül ke miz de ki bor ma den le ri ne ta lip o la bi le cek tek ku ru lu şun E ti Hol ding i le dün ya te ke li ni
pay la şan, dün ya bor ü re ti mi nin %55’i ne sa hip o lan, US Bo rax’ın tam his se si ni e lin de tu tan ve a raş tır ma ba ha ne siy le ül ke miz de de fa a li yet gös te ren Ri o Tin to Zinc Cor po ra ti on’dır. So nuç ta
3
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‘bor’un han gi yön tem ler le o lur sa ol sun, ü re tim den iş let me si ne ve pa zar la ma sı na ka dar ö zel leş ti ri le rek yer li ve ya ban cı şir ket le re dev ri ‘bor’un
RTZ şir ke ti nin e li ne geç me si ni sağ la ya cak tır. E ti
Hol ding’in ö zel leş ti ril me si de mek bir ta kım
men kul ve gay ri men kul le rin, en baş ta bor ol mak
ü ze re ye ral tı zen gin lik le ri mi zin u lus la ra ra sı te kel le rin e li ne geç me si, hak kın da söz sa hi bi ol ma sı ge re kir ken ül ke mi zin bor i le il gi li ha ki mi ye ti ni kay bet me si de mek tir. Fa kat AKP’nin öz leş tir me prog ra mı na ba kar sak ma den ci lik sek tö rü nün
en ö nem li ku rum la rı o lan MTA (Ma den Tek nik
A ra ma), E Tİ BANK, TTK (Tür ki ye Taş kö mü rü
Ku ru mu), KÜ MAŞ (Kü tah ya Man ye zit Iş let me le ri) ve ÇİN KUR (Çin ko Kur şun Me tal Sa na yi
A.Ş.) gi bi ku rum lar ö zel leş tir me, ka pat ma ve ya
da ralt ma doğ rul tu sun da el den çı ka rıl mış tır ve çı ka rıl ma ya de vam e dil mek te dir.

ve me ta lur ji baş ta ol mak ü ze re bir çok a lan da ve
top lum sal a çı dan ü ze rin de dü şü nül me si ge re ken
bir ko nu dur.
•
En baş ta 2840 sa yı lı ‘ bor tuz la rı, u ran yum ve tor yum ma den le ri nin a ran ma sı ve iş le til me si dev let e liy le ya pı lır’ ya sası ti tiz lik le ko run ma lı dır.
•
Ma den ü rün le ri nin ham mad de o la rak or ta ya çı ka rıl ma sın dan zi ya de i le ri ü rün ler ü re tip
top lu ma da ha fay da lı ha le ge tir mek i çin ge rek li
iş let me ya tı rım la rı dev let ta ra fın dan ya pıl ma lı dır.
•
Biz le re dü şen gö rev i se em per ya list dev let le rin yer li iş bir lik çi le ri nin baş ta bor ol mak ü ze re ma den le ri miz ü ze rin de ki e mel le ri o lan ö zel leş tir me po li ti ka la rı na kar şı se si mi zi şid det le du yur mak, top lum sal bi linç o luş tur mak ol ma lı dır.

Ö zel leş tir me ler, el den çı kart ma lar ve ka pat ma *Bu yazı AB’nin ‘bor’ ile ilgili kullanımı ve
la rın top lu ma yan sı yan yön le rin den kı sa ca bah - üretimi kısıtlama ve yasaklama kararından önce
se de cek o lur sak ö zel leş tir me nin top lum sal et ki - kaleme alınmıştır.
le ri ni ve ne den li e ko no mik bir ça lış ma ol du ğu nu
gör mek zor de ğil dir. Ö zel leş tir me ler ne de niy le
iş siz lik çığ gi bi bü yü yor, ka mu da ih ti yaç du yul du ğu hal de iş çi a lım la rı ya pıl mı yor ak si ne ken di Kaynaklar:
bün ye sin de ça lı şan iş çi ler de e mek li li ğe zor la nı - -TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yayın
yor. Uy gun po li ti ka lar uygulanıp ma den sa ha la rı
Organı / Temmuz 2003
fa al ha le ge ti ril mi yor, ü re tim ya pıl mı yor, ül ke -Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi / sayı 5
ma den ci li ğin de te mel taş lar o lan ba zı ku ru luş lar -TC Başbakanlık Özelleştirme Idaresi Başkanlığı
ka pa tı lı yor, do la yı sıy la is tih dam dan ve re fah tan Resmi internet Sitesi
bah set mek müm kün ol mu yor. Ö zel de iş çi ler gün de 10 sa at ça lı şı yor, bir çok iş ye ri as ga ri üc ret ih la li ya pı yor, haf ta ta ti li, iş gü ven li ği or ta dan kal kı yor, iş siz lik bü yü yor, iş çi sen di ka sız laş tı rı lı yor, iş ten çı ka rı lı yor, sağ lık la rı hi çe sa yı lı yor.
Do la yı sıy la ma den ci lik fa a li yet le ri, u lus la ra ra sı
ser ma ye nin ma den le re o lan ta lep le ri ve yer li iş bir lik çi le rin po li ti ka la rı sa ye sin de do ğal var lık la rı mız ve hak la rı mız yağ ma la nı yor.
Ne yap ma lı?
Tür ki ye, ü ze rin de bir çok ne o li be ral po li ti ka nın
dön dü ğü bir ül ke du ru mun da dır ve git gi de da ha
da sö mür ge leş mek te dir. Ö zel leş tir me ler so ru nu i se bun lar dan sa de ce bir ta ne si dir. Bor ma den le ri mi zin ö zel leş ti ril mek is ten me si i se ma den ci lik
4

Öğrenci

Universitas
Aydın ŞELTE
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi
Toplumların ve onu oluşturan insanların gelişiminde eğitimin vazgeçilmez bir yeri vardır. Daha
ilk çağlardan itibaren insanlar gereksinimlerini
karşılarken doğaya karşı girdikleri mücadelede
kazandıkları deney ve bilgi birikimlerini depolamak,yaşatmak ve geliştirmek için uzman kurumlar oluşturma ihtiyacı duymuşlardır. Toplumlar
geliştikçe karmaşıklaşan ve yetkinleşen bu
kurumlar toplumun kültürel gelişmesinde önemli
rol oynamışlardır. Üniversiteler bu kurumların en
gelişmiş olanlarıdır. Bu kurumların niteliğini
belirleyen eğitim kurumu olmaktan çok bilgi
depolamak ve üretmektir. Bilimin ve toplumsal
bilincin gelişmesi, insanlığın kültürel hazinesine
yeni katkılarda bulunulması görevi, üniversiteleri diğer eğitim kurumlarından farklı bir yere
oturtmayı gerektirir.Üniversite, eğitim fonksiyonunu bu işleve bağlı olarak
yürütür. Buralardaki eğitim de
genel bir eğitim değil, insanları çok yönlü geliştirmek gibi
özel bir niteliği olan bir eğitimdir. Depoladıkları ve sistemleştirdikleri bilgileri başta
genç kuşak olmak üzere tüm
topluma yayarak geleceğe devretmek ve böylece kültürel
gelişimde kesintisizliği sağlamak, üretimden yönetime
varıncaya kadar sosyal hayatı
ilgilendiren tüm alanlarda özel
roller üstlenecek kişileri yetiştirmek,bir parçası oldukları
toplumun sorunlarını araştırmak,çözümler bulmak,bilimsel ve teknik alanda
çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmek, bu kurumların başlıca görevleridir.

ları ortamdan “universitas” esinlenerek günümüze kadar evrensel ölçekte bağımsız ve tüzel
kişiliğe sahip kurumlar olarak üniversite adını
almışlardır. Üniversiteler felsefi tartışma ortamında akıl sürecini duygusal sürecin önüne alarak kişilerin olayları görerek ve tartışarak farkına varılabilirliğini sağlayan ortamlardır. Üniversiteler adı üstünde evrensel kurumlar olup geçmişten günümüze otoriteden bağımsız olarak
bilgi üretmek ve yaymak konusunda çetin bir
mücadeleden geçerek ve halen de bunun içinde
olarak bugünlere kadar gelmişlerdir.
Batıdaki köklü üniversiteler bu mücadelede bir
adım öne geçmelerine karşın onların mali yönden
bağımlı olmaları nedeniyle yönetimlerinde doğal
olarak da parayı veren güç tarafından kontrol edilmek istenmektedir.
Üniversiteler bu bağlamda hep otoriteye karşın, özgür tartışma ortamında, eleştirel düşünmeyi savunmuşlardır. Bu tartışmanın yapılması, her türlü düşüncenin otoriteye,
tabulara ve kişilere bağlı olmaksızın, korku ile değil, saygı ve paylaşımla tartışılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda üniversite ortamı
karşılıklı diyalektik tartışma ortamında herkesin kendisini ifade edebilme şansını bulması nedeniyle de
tam
demokratik
kurumlardır.
Kurumlara genellikle bu tartışma
ortamını yürütebilecek belirli bir
felsefi görüşü gelişmiş ve bunu bir yaşam biçimi
olarak kabul etmiş seçkin kişiler alınmaktadır.
Bu bağlamda üniversite herhangi bir iş kapısı
değildir.

Peki üniversite adı nedir? Nereden gelmekteKısacası eğitim insanın fiziksel – zihinsel ve
dir? Bugün ne anlam ifade ederler? Eflatun ve
Aristo’nun hiçbir politik ve dini baskı unsuru manevi bakımdan geliştirilmesi ise, bu kurumlar
olmadan öğrencileri ile felsefi tartışma yarattık- bu işlevlerini yerine getirdiği oranda gerçek niteliklerine sahip olurlar. Gelişmenin ilk koşulu
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Öğrenci
yaratıcılıktır. Yaratıcı niteliği olmayan bir kişi ya üreten ve öğrencilerine bu yönde eğitim veren
da kurumun geliştiriciliğinden söz edilemez.
kurumlar.
Bilimsel ve eğitsel kurumlar asla var olanla
• Fiziksel – moral ve zihinsel olarak özgür
yetinmezler,yetinemezler. Toplum onları var düşünebilen , insiyatif alabilen yeni tip insan
olanla değil, tam aksine var olanın geliştirilme- modeli yaratan kurumlar.
• Herkese yetenekli olduğu dalda eğitim yapma
olanağı sağlayan kurumlar.
• Uzman bir elit kesimin değil, içerisinde
bulunduğu toplumun eğitimini amaçlayan üniversiteler.
• Pratik içerisinde , üretimle beraber bir eğitimi
sağlayan üniversiteler.
• Herkese açık ve parasız bir eğitim sistemi içerisinde üniversiteler.
• Kolektif üretim ilişkilerini sağlayan bir eğitim kurumu.
Müşteri Değil Öğrenci, Şirket Değil Üniversite

sinde en önde yürüyecek kurumlar olarak örgütlemiştir. O halde hep ileriyi hedefleyen bu
kurumlar, toplumun öncüsü olabilmek için yenilikçi,ilerici,devrimci bir yapıya sahip olmalıdırlar. Aksi takdirde varlık nedenleri ortadan kalkar.

• Kitlelerin karar alma ve uygulama sürecine
doğrudan katılımını sağlayacak en demokratik
işlerliğe sahip kurumlar
• Sorun değil , çözüm üreten eğitim kurumları

Ve son olarak , unutmayalım bizler mühendisiz
ve nerede hangi koşulda olursa olsun herkes için
, herkesle bir üretimi savunmalıyız. Çünkü ancak
üreten
toplumlar ayakta kalabilirler.
Görünüşte herkes, farklı niteliklerde olsa da bu
konularda farklı düşünmezler. Hemen hemen
herkes eğitim ve bilimin çağdaşlaşmaya,toplumun ilerlemesine hizmet etmesi gerektiğini söyler. Fakat gerçek böyle değildir. Gerçek, üretmekten yoksun, sadece daha fazla kar getirmeye
odaklanmış, kendini düşünmekten başka bir
şeyle ilgilenmeyen, bilimi insanlık yararına değil
“savaş” ve “silah” sanayi için kullanan, tek tip
düşünen , ‘çeşitliliği’ modayı takip etmek zanneden, sadece ders çalışmayı düşünebilen,paylaşmaktan yoksun bir “gençlik” ve “bilim insanları”nın varlığıdır.
Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz ?
• Bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi halk yararına kullanan , halk yararına uygulayan ve pratiğe
döken; konut,sağlık,eğitim gibi sorunlara çözüm
6
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ÇAĞIN MALZEMESİ KOMPOZİTLER
Hasan YEŞİLYURT
Fırat Üniversitesi Öğrencisi
Kompozit malzemeler "İngilizce: composit materials" ya da kompozitler, makroskobik olarak birbirinden ayrı iki veya daha fazla malzemenin bir
araya getirilmesi ile imal edilen malzeme türüdür.
Kompozit yapısı kendi içerisinde matris (seramik,
metal ve polimer) ve takviye elemanı (cam, karbon, boron, alüminyum oksit, silisyum karbür ve
organik moleküller) olarak iki kısım teşkil etmektedir. Yapı içinde bu malzemelerin birbirinden farklı
olan özelliklerinden yararlanılarak kullanılacak
alan doğrultusunda faklı özelliklere sahip yeni bir
malzeme eldesi söz konusudur. Temel anlamda
takviye elemanları taşıyıcı görev üstlenir ve matris
faz ise takviye elemanlarını bir arada tutmayı ve
desteklemeyi üstlenir.

platformları, basamaklar ve yelken direkleri; spor
eşyaları uygulamalarında, tenis raketleri, golf
sopaları, bisiklet çerçeveleri, kayak sopalarında,
sörf tahtası ve daha birçok spor malzemeleri; otomotiv sektörü uygulamalarında, cam sileceği, fren
kutusu, pedallar, dikiz aynası, far gövdesi, otomobil gösterge paneli, otomobil yan gövde iskeleti,
otomobil kaportası; yapı uygulamalarında, köprü
tabanı, tırabzan, yürüme yolları, taşıyıcı konstrüksiyon, küvet, lavabo, sokak lambası, vs. imalinde
ve daha birçok uygulamada karşımıza çıkmaktadır.

Kompozit malzemelerin kullanımı ise M.Ö.
10000'li yıllara kadar dayanan bir tarihi gelişim
süreci içinde süregelmiştir. İlk kompozit yapı herkesin aşina olduğu, hala ülkemizin ücra köşelerinde evlerin inşasında kullanılan saman-çamur karışımıdır. Tarihin ilerleyen dönemlerinde ise M.Ö.
2000'lerde kontrplak, 1940'larda cam fiber takviyeli polimerler, 1960'larda karbon fiber takviyeli
polimerler, 1971'lerde kevlar ve metal matrisli
kompozitler, 1976'larda seramik matrisli kompozitlerin keşfi ile sürekli gelişmekte olan bir sürece
girmiştir. İçinde bulunduğumuz çağın malzemesi
olarak görmekte olduğumuz kompozit malzemeler
Kompozit Malzeme Örneği
sürekli gelişim göstererek günümüzde; havacılık
uygulamalarI, uzay uygulamaları, otomotiv uygulamaları, spor eşyalarındaki uygulamalar, denizciKompozit malzemelerin diğer malzemelere göre
lik uygulamaları ve alt yapı uygulamaları gibi bir- önem kazanması tabi ki uygulama alanı doğrultuçok alanda gelişim göstermektedir ve göstermeye sunda çeşitli avantajlar sağlamasıdır. Ayrıca sağde devam edecek gibi görünmektedir.
lanan bu avantajların yanı sıra göze çarpan bazı
dezavantajları da vardır. Çağın malzemesinin
Çağın malzemesi havacılık uygulamalarında, göze çarpan avantaj ve dezavantajları ise şu
uçak kapıları, burun kısmı, flaplar, motorlar, iniş şekildedir:
takımları, yer panelleri, kapılar, iç hava frenleri,
yatay kuyruk ve dikey kuyruk v.s; denizcilik uygulamalarında, yelkenli gövdeleri, yat-tekne arkası
7
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• Bazı türlerinin geri dönüşümünün olmaması fabrikasyonu konusunda yaşanan problemler olması.

Takviye Elemanları
A. Cam:
Cam elyafın esasını; silis kumu (SiO2) meydana getirmektedir. Ayrıca belirli oranlarda sodyum,
kalsiyum, alüminyum, bor ve demir gibi elementlerin oksitlerinden oluşur. Polimer esaslı kompozitlerde yaygın olarak kullanılan malzemedir.
Bunun sebebi ise cam elyafın, başarılı sonuçlar
vermesi, fiyatı ve istenen özellikleri sağlamaktaki
mükemmel sonuçlarıdır.
Kullanılan en yaygın tipi E-cam alkali olmayan
boron silikat iyi elektrik yalıtım özellikleri için geliştirilmiştir, S-cam maliyetli ancak yüksek modüle
• Metal matris yüksek dayanım ve tokluk sağlar. sahip magnezyum ve alüminyum silikat ihtiva
etmektedir, C-Cam ise yüksek korozyon direnci• Yüksek sıcaklık özellikleri ve ısıl kararlılıkları ne sahiptir ancak mekanik özellikleri düşüktür. Bu
çok daha iyidir.
elyaflardan iyi verim alabilmek için, yüksek saflıktaki malzemelerin homojen olacak şekilde ergimiş
• Birçok ortamda korozyon kararlılıkları iyidir.
olması, yüksek sıcaklıkta çekilmesi ve akabinde
koruyucu kaplama uygulanması gerekir.
• Biçimlendirilebilme özellikleri iyidir. Kaynak veya
diğer yöntemlerle kolaylıkla birleştirilebilirler.
Cam elyaflar, camların elektrik fırınlarında ergitilip, çok yüksek hızlarda, çok sayıda delik içeren
• Metallerin süneklik ve tokluk, seramiklerin yük- platin alaşımlı bakır potadan geçirilip hemen
sek mukavemet ve yüksek modül özelliklerini bir- soğutulması şeklinde üretilir. Oluşan lifler dayaleştirirler.
nıklı ve esnektirler ancak tabiî ki çok aşırı yüklemelere karşı dayanımı da beklenmemelidir.
• Tekrar üretilebilir mikro yapı ve özelliklere sahiptirler. Düşük yoğunluk değerleri verirler.
B. Karbon:

Avantajları

• Sıcaklık değişikliklerine karşı veya termal şoka
Yüksek çekme dayanımı ve yüksek elastik mokarşı düşük hassasiyet gösterirler.
düle sahip olan karbon elyaflar hammadde olarak
poliakronitril (PAN), selüloz ve ziftin kullanılmasıy• Partikül takviyeli kompozitlerde, partiküllerin
la elde edilmektedir. Kullanılan hammadde ve
çatlakları iyi absorbe etmelerinden dolayı kırılma uygulanan yöntem doğrultusunda ise farklı çeşittokluğu değeri daha yüksektir
leri ile karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde endüstriyel alanda karbon elyaf üretimi metotları; termal
Dezavantajları
oksidasyon ve organik precursor kullanılarak grafitleme yöntemleridir.
• Üretimlerinin zor ve maliyetlerinin yüksek olması
Karbon elyaflar, üç aşamalı bir karbonlaştırma
• Partikül takviyeli kompozitler hariç, kırılma tokluklarının işlemi gerçekleştirilmesi sonucu elde edilirler. Bu
düşük olması
aşamalar; çekme altında ön oksitleme aşaması,
8
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F. Organik Moleküller:
inert ortamda karbürleme aşaması ve grafitleme
aşaması şeklindedir. Grafitleme aşaması 2500 °C
Kevlar gibi aramid elyaflar, büyük bir sükse ile
de yapılırsa yüksek modüllü karbon elyaf, 1500
°C de yapılırsa yüksek dayanımlı elyaf eldesi söz kompozit malzeme alanında pazara yayılmıştır.
Aramid, CO-NH grupları ile aromatik karbon halkonusudur.
kaları zincirlerinden oluşur. Elyafı oluşturmak için,
polimerden kuvvetli mineral asit, oleum yağı veya
C. Boron:
klor sülfonik ile konsantre halde ergiyik hazırlanır.
Boron, hafifliği ile ön plana çıkan elyaflardan biri Ergiyik süzgeçten geçirilir ve nötralize edilmiş
olmakla birlikte, yüksek basma kuvvetinin gerekli banyodan iplik olarak çıkarılır. İplik çekildikten
olduğu yerlerde yararlanılmaktadır. Fakat üretim sonra yıkanır, durulanır ve çekme altında 550 °C
metodu klasik tekniklerin biraz dışındadır. Bor, de azot içinde ısıtılır ve son ürün elde edilir.
hidrojen ve bortriklorürün reaksiyonuyla elektrikKevların göze çarpan iki versiyonu vardır; kevsel olarak yaklaşık 1300 °C sıcaklığa kadar, ısıtılmış tungsten (W) veya karbon (C) tel üzerine lar 29, genel anlamda örme veya dokuma veya
çökeltilmesi sonucu elde edilir.Boron elyaf, pahalı çaprazlanmış tipiyle kurşun geçirmez. Koruyucu
bir üretime sahip olmasına rağmen özellikle uzay yelek, halat, kablo ve otomobil lastiklerinde kullauygulamalarında önemli bir yere sahip olmayı nılır. Kevlar 49, sağladığı yüksek modül nedeniyle, takviye elemanlarında yorulma ve kimyasal
başarmıştır.
etkilere karşı özelliği iyi olup daha iyi özellikler
sağlamak için cam ve karbon elyaflarla beraber
D. Alüminyum Oksit:
kullanılır.
Alüminyum oksit "alümina", prensip olarak metal
Matris
matrisli kompozit malzemeler için kullanılır.
Alüminyumun allotropileri doğrultusunda iki tipi
Matris, kompozit yapısında elyafları bir arada
mevcuttur. Bunlar; Du Pont tarafından üretilen FP tutma, kuvvetleri elyaflara iletme, elyafları çevreticari ada sahip % 99 saf alümina içeren ve sel etkilerden koruma ve olası çatlakların durdu900–1000 °C elyaflar ile whisker olarak bilinen rulmasında aktif görev yapma gibi fonksiyonlara
yaklaşık 1650 °C ye 2 saate kadar dayanabilen sahip birleşendir. Bir nevi insan vücudundaki kas
elyaflardır. Diğer bir türü ise ticari adı RF olarak dokuya eş değer bir özellikte olan matris verimliifade edilen, genellikle kırpılmış formda üretilen liğin saptanmasında en önemli etkendir ve bazı
elyaflardır. Ve bu yapıların ısıl dayanımı yaklaşık kriterleri sağlamak zorundadır. Matris malzemesi;
1700–1800 °C civarındadır.
elyaflar arasında emdirilme, elyafları ıslatabilme,
E . Silisyum Karbür:
Silisyum karbür elyaflarlar, boron elyafların metal matrisli kompozitlerde yüksek sıcaklıklarda istenen özelliklerini koruyamadığından dolayı yapılan yeni arayışlar
sonucu kompozitlerde kullanım yeri bulmuştur. Yüksek
dayanım sağlayan (E modülü 410 MPa) silisyum karbür
elyaflar 1600 °C ye kadar bu dayanımı muhafaza ederler. Ayrıca elyafın oksidasyon direnci de göze çarpan
önemli özelliklerindendir.
Silisyum karbür elyafların üretimine değinmek gerekirse, mevcut iki yöntem söz konusudur. Birinci yöntemde,
elyafın kimyasal buhar fazında yoğunlaştırılması ile eldesi; ikinci yöntemde ise SiC den direkt fiber çekilerek
eldesi söz konusudur.

kimyasal veya fiziksel şartlarda elyafa yapışma
için bağ oluşturma ve mümkün olan düşük basınç
ve sıcaklıkta hızlı bir şekilde katılaşma gibi kriterler matrisin seçiminde birebir etkendir.
Kompozit yapılarına bakıldığında aranan mekanik ve fiziksel özellikler doğrultusunda, metal,
seramik ve polimer(plastik) matrislerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca kullanılan matris türlerine göre;
malzeme seramik kompozitler, metalik kompozitler ve plastik kompozitler olarak da adlandırılmaktadır.
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A. Plastik Kompozitler:
Fiber olarak da kullanılan plastik, yük taşıyıcı bir
özelliğe sahip iken, matris olarak kullanılan plastik, esneklik verici, darbe emici ya da istenen
amaca göre kullanılan plastiğin özelliğine sahip
olmaktadır.
Kullanılabilecek plastik türleri de iki ayrı sınıfta
incelenebilir. Termoplastikler, bu tür plastikler, ısıtıldığında yumuşar ve şekillendirildikten sonra
soğutulduğunda sertleşir. Bu işlem sırasında plastiğin mikro yapısında herhangi bir değişiklik söz
konusu değildir. Genellikle 5–500 °C arasındaki
sıcaklıklarda kullanılabilirler. Bu gruba giren plastikler olarak; naylon, polietilen, karbon florür, akrilikler, selülozikler, viniller sayılabilir. Termoset
Plastikler, bu tip plastiklerde ise ısıtılıp şekillendirildikten sonra soğutulduklarında artık mikro yapıda oluşan değişim nedeniyle eski yapıya dönü-

ve cam fiberlerin uygun kompozisyonlarından üretilmektedir. Mekanik ve fiziksel özellikleri nedeniyle cam fiberler birçok durumda metal, asbest, sentetik fiber ve pamuk ipliği gibi fiberlere tercih edilebilirler. Ancak cam fiberli kompozitler, büyük kuvvetleri iletmelerine rağmen camın kırılgan olmasından dolayı çok az dirençlidirler. Bu tür malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanılan
plastik reçineler uygun seçilerek, arzu edilen
şekle sokulabilir. Plastik reçineler de, daha önce
belirtildiği gibi termoplastik ve termoset türünde
olmaktadır. Termoset plastikler, fiberlerin de düzgün oryantasyonu ile yüksek mukavemete ulaşabilirler. Cam fiber takviyeleri ile en çok kullanılan
plastik reçineler, polyesterlerdir.
Plastik köpük kompozitler, bu tür kompozitlerde
plastik, fiber olarak görev yapmakta, köpük ise
matris konumunda olmaktadır. Köpükler, hücreli
yapıya sahip, düşük yoğunlukta, gözenekli ve
doğal halde bulunduğu gibi, büyük bir kısmı sentetik olarak imal edilmiş hafif maddelerdir. Köpük
hücre yapısına göre sert, kırılgan, yumuşak ya da
elastik olabilmektedir.
B. Metalik Kompozitler:

Doğal Bir Kompozit olan Diş’in Yapısı

şüm mümkün olmamaktadır. Bu grubun belli başlı
plastikleri ise; polyesterler, epoksiler, alkiller,
aminler olarak verilebilir.
Plastik metal fiber kompozitler, endüstride çok
kullanılan bir tür olan metal fiber takviyeli plastikten oluşan kompozitler oldukça mukavemetli ve
hafif bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
kompozitler, metal fiberlerin (bakır, bronz, alüminyum, çelik vs.) polietilen ve polipropilen plastiklerini takviyelendirilmesi amacıyla elde edilmekte ve
kullanılmaktadır. Özellikle deformasyon yönünden
takviyelendirilme yaygın olarak kullanılmakta ve
iyi bir verim alınmaktadır.
Plastik cam fiber kompozitler, isteğe göre termo
plastikler veya termoset plastikten oluşan matris
10

Metallerin ve metal alaşımlarının birçoğu, yüksek
sıcaklıkta bazı özellikleri sağlamalarına rağmen
kırılgan olmaktadırlar. Fakat metalik fiberler ile
takviye edilmiş metal matrisli kompozitler, her iki
fazın uyumlu çalışması ile yüksek sıcaklıkta da
yüksek mukavemet özelliklerini vermektedirler.
bakır ve alüminyum matrisli, volfram veya molibden fiberli kompozitler ve Al-Cu kompoziti, bize bu
kompozisyonu veren en iyi örneklerdir. Bu tip
kompozitler, matrisin özelliklerini iyileştirdiği gibi
bu özelliklere daha ekonomik olarak ulaşılmasını
sağlamaktadır.
Metal matris, kompozit malzemelerin tokluğunun
ve kullanım sıcaklığının yükselmesini sağlar.
Ancak matrisin metal olduğu kompozit malzemelerin üretimi güçtür ve bunlar her fiber ile birlikte
kullanılamazlar. Metal matris içinde en kolay kullanılabilen fiber en nadir ve pahalı fiber türü olan
bor ve borsik (yüzeyi silisyum karbür kaplı bor)
fiberdir. Yaygın olarak kullanılan metal matrislere
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örnek olarak 6061 ve 2024 alüminyum alaşımları
ile 1010 saf alüminyum gösterilebilir. Burada kompozit malzeme 450–550 °C sıcaklıkta sıcak presleme ile üretilebilir. Böyle bir karma malzeme
300°C 'ye kadar, oda sıcaklığındaki özelliklerini
korur. Titanyum alaşımları da yayınma bağı yoluyla borik ve SiC fiberle birleştirilerek matris olarak
kullanılabilir. Bu tür bir kompozit malzemenin kullanım sıcaklığı 420–520 °C’ çıkar. Karbon fiber de
alüminyum alaşımı içine gömülebilir, ancak karbon ile alüminyum arasındaki galvanik korozyonun önlenmesi için önce yüzeyinin nikel veya
gümüşle kaplanması gerekir.
C. Seramik Matrisli Kompozitler:
Metal veya metal olmayan malzemelerin birleştirilmelerinden oluşan seramik kompozitler, yüksek
sıcaklıklara karşı çok iyi dayanım göstermekle birlikte, rijit ve gevrek bir yapıya sahiptirler. Ayrıca
elektriksel olarak çok iyi bir yalıtkanlık özelliği de
gösterirler.
Seramik matrisli kompozitlerin geliştirilip kullanılmasındaki amaç, enerji darboğazında olan dünyada, daha hafif ama bir o kadarda mukavemetli
malzemelere ihtiyaç duyulmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca seramiklerin vazgeçilmez özelliği
olan yüksek sıcaklıkta çalışma, seramik matrisli
kompozitlerin geliştirilip kullanılmasında önemli
bir rol oynamaktadır. Özet olarak seramik matris,
yüksek sıcaklıkta çalışma, korozyon direnci, sertlik, aşınma dayanımı, düşük yoğunluk gibi özelliklerinden dolayı kullanılmaktadır. Takviyelerinin
amacı da malzemeye yüksek tokluk ve malzemenin kullanım ömrünün uzatma gibi özellikler katmak için kullanılmaktadır. Seramik malzemeler iki
başlık altında toplanmaktadır. İlki monolitik seramik malzeme, diğeri ise seramik kompozit malzemelerdir. Monolitik seramikler kompozit seramiklere göre çok daha kırılgan olmaktadır. Seramik
kompozitlerde ise takviye fazlarının katkısıyla
yüksek tokluk değerlerine ulaşılabilmektedir.

mikleri gösterilebilir. Karbon fiberinde kullanılabildiği bu tür matrislerde (cam, seramik, mullit,
MgO, alümina, SiC) fiberlerin rolü farklıdır.
Mekanik özellikleri bakımından matristen çok farklı olmayan fiberin buradaki görevi daha çok malzemenin tokluğunu arttırmaktır.
Karbon matris içine gömülü karbon fiberinden
oluşmuş kompozitlerin 4000°C'ye kadar dayanma
şansı vardır. Burada matris bir organik matrisin
poligonizasyonu veya buhar çökeltme ile elde edilir. Bu kompozitler yüksek sıcaklıklarda olağanüstü ısıl ve mekanik özelliklere sahiptirler.
Kompozitlerin bu denli bir kullanım alanı bulması ve sürekli üzerinde akademik çalışmaların
yapılması, artık kompozit malzemelerin geleceğin
değil, çağın malzemesi olduğunun apaçık göstergesidir. Ülkemizde kompozitlerin üretilemeyişi ve
Türkiye’nin etkin alanının demir-çelik olarak anılması, çağın malzemesi olarak kompozitleri gölgelese de çağın malzemesi kompozit malzemelerdir.
Kaynaklar:
Kompozit Malzemelere Giriş-Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
www.metalurjik.com
Fırat Üniv. Metalurji ve Malzeme Müh.-Kompozit Malz. Giriş Dersi
ders notları

Seramiklerin matris olarak kullanılması halinde
kompozit malzemeler 1300 °C'ye kadar kullanılabilme şansına sahip olur. Bu tür kompozit malzemelerin en gelişmişlerine örnek olarak SiC veya
Al2O3 fiber ile takviye edilmiş, SiC ve SiN4 sera13
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PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI
Barış Koyunlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi
Paslanmaz çelikler ve ısıya dayanıklı çelikler
bazı sınırlamalar hariç, alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerde kullanılan ergitme ve basınç kaynak yöntemleri ile kaynak yapılabilir.
Paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerin kaynak
işlemi kaynak yapılacak ana metalden beklenen
özelliklere, örneğin; korozyon ve ısı dayanımına,
göre değişiklik gösterebilir. Kullanılacak kaynak
malzemesi ana metalle aynı kompozisyonda veya
bazı uygulamalar için daha yüksek alaşımlı olmalıdır.
Önemli Notlar
• Stabilize edilmiş paslanmaz çeliklerin ve kaynak
metalinin yüzeyi çok fazla parlatılamaz,
• Stabilize edilmiş paslanmaz çelikler hem aynı
bileşime sahip kaynak malzemeleri ile hem de
düşük karbonlu kaynak malzemeleri ile kaynak
yapılabilir,
• Düşük karbonlu paslanmaz çelikler mümkün ise
yalnız düşük karbonlu kaynak malzemeleri ile
kaynak yapılmalıdır,
• Azot (N) alaşımlı paslanmaz çelikler, mekanik
özellikleri yeterince yüksek olan normal (N-alaşımsız) kaynak malzemeleri ile kaynak yapılmalıdır. Ana metalle karışım mümkün olduğunca
düşük tutulmalıdır.
• Termik genleşmesi yüksek olduğundan deformasyonu azaltmak için puntolama kısa pasolarla
yapılmalıdır,
• Düşük termik iletkenliğe sahip olduğu için kaynak bölgesinde fazla ısı birikmesine neden olur,
bu nedenle ısı girdisi sınırlandırılmalıdır.
• Temiz bir metalik yüzey elde edebilmek için kaynak sonrası ısıl işlem yapmak gereklidir, böylece
hatasız bir pasif yüzey elde edilebilir.
SCHAEFFLER DİAGRAMI
A1 – Standart Östenitik Paslanmaz Çeliklerin
Kaynağı
• Kaynak metali % 4 ile % 12 (5 -15 FN) delta fer12

rit içerir, bu nedenle sıcak çatlağa karşı dirençlidir
• Kaynaklı birleştirmelerden, manyetik olmaması,
yüksek korozyon direncine sahip olması veya
düşük sıcaklıklarda tokluk gibi özelliklerin istenmesi durumunda tamamen östenitik kaynak metalleri seçilmelidir.
• Ana metalle yapılan karışım %40’ın altında
tutulmalıdır ve delta-ferrit oranını çok fazla düşürmemek için, mümkünse kaynak esnasında azot
emilimi düşük tutulmalıdır.
• Ön ısıtma yapılmamalıdır, pasolar arası sıcaklık
en fazla 150°C olmalıdır.
• Ark başlangıçları kaynak ağzı içinde yapılmalıdır.
• Delta-ferrit manyetik bir fazdır.
• Cr-Ni’li östenitik paslanmaz çelikler Cr-Ni-Mo’li
östenitik paslanmaz çeliklerle birleştirilebilir fakat
korozyon direnci dikkate alındığında aynı bileşimdeki kaynak malzemesi tercih edilmelidir.
A2 – Tam Östenitik Paslanmaz Çeliklerin
Kaynağı
Tam östenitik kaynak metallerinde, sıcak çatlak
eğiliminin yüksek olduğu bu tür çelikleri kaynak
yaparken unutulmamalıdır. Bunların yanında şu
noktalara dikkat edilmelidir.
• Kaynak bölgesinin kesinlikle çok temiz olması
gerekir, sıcak-çatlağa neden olan kükürt v.b. maddelerin kaynak bölgesine girmesine izin ve-rilmemelidir.
• Tasarım esnasında lokal gerilimler oluşturmaktan ve kalın kesitli malzeme kullanımından kaçınılmalıdır.
• Tane boyunu küçük tutabilmek ve kaynaklı birleştirmedeki kaynak sonrası gerilimleri düşük tutabilmek için büyük kaynak banyosundan ve yüksek
ısı girdisinden kaçınılmalıdır.
Bu ;
• Sınırlı bir ısı girdisi (en fazla 10 -15 kJ/cm)
demektir.
• Düz kaynak dikişi yapmak veya çok sınırlı bir
salınım yapmaktır,
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• Ön ısıtma yapılmamalı, pasolar arası sıcaklık en
fazla 130 - 150°C'de olmalıdır.
• Kraterleri doldurulmalı, gerekirse taşlanarak
çıkartılmalıdır,
• Uzunlamasına oluşabilecek çatlakları önlemek
için kök paso yeterli kalınlıkta yapılmalıdır.
F – A – Ferritik-Östenitik Paslanmaz Çeliklerin
Kaynağı
Delta-ferrit ve östenit olmak üzere iki fazlı olan
bu tür çeliklere dubleks paslanmaz çelikler denir.
Bu çelikler ergitme kaynakları ile birleştirilebilir.
Kaynaklı birleştirmeler en fazla 250°C’ye kadar
çalışabilir. 475°C’de kırılgan fazların oluşması
nedeniyle 250°C ile 900°C arasındaki sıcaklıklarda tokluğu düşer.
• Kaynak metalindeki delta ferrit oranını sınırlandırmak için, ana metalle aynı oranda azot (N) alaşımına sahip kaynak malzemelerinde, nikel miktarı ana metalinkinden biraz daha yüksektir. Nikel
oranı düşük paslanmaz çeliklerle yapılan birleştirmelerde karışım % 40’ın altında tutulmalıdır. İlave
metal kullanılmadan kaynak yapmak, yalnız
çözündürme tavı ve arkasından su verme işlemi
yapılırsa mümkündür.
• Ön tav yapılmadan kaynak yapılmalı, pasolar
arası sıcaklık 250°C’yi (yaklaşık % 23 Cr içeren
çeliklerde) veya 150°C’yi (yaklaşık % 25 Cr içeren
çeliklerde) aşmamalıdır.
• Östenitik paslanmaz çeliklere göre biraz daha
yüksek ısı girdisi seçilebilir. Kullanılan kaynak yöntemine ve malzeme kalınlığına göre; %23 Cr içeren
çeliklerde, 5 - 25 kJ/cm ısı girdisi ile, %25 Cr içeren

çeliklerde 2 – 15 kJ/cm ısı girdisi ile kaynak yapılabilir.
• Yüksek miktarda delta-ferrit içeren çelikler, hidrojen çatlağına meyillidir. Bu nedenle kaynak
esnasında hidrojen emilimi mümkün olduğunca
düşük tutulmalıdır (elektrodlar kullanılmadan önce
kurutulmalı ve hidrojen içeren gazlar kullanılmamalıdır).
F1- Yarı Ferritik Cr’lu Paslanmaz Çeliklerin
Kaynağı
• Aynı kimyasal kompozisyona sahip kaynak metalleri ve ısıdan etkilenen bölgeler martensit veya
temperlenmiş yapıya sahip olabilir.
• Kaynak öncesi tav ve pasolar arası sıcaklık 200
– 300°C olmalıdır.
• Kaynak sonrasında 700 - 800°C’lerde yapılan
tav, martensitlerin temperlenmesini, krom-karbürlerin yuvarlaklaşarak tokluğun artmasını ve taneler arası korozyona direncin artmasını sağlar.
• Soğuk çatlak oluşma riski nedeniyle, kaynak
esnasında hidrojen emilimi düşük tutulmalıdır
(elektrodlar kullanılmadan önce kurutulmalı ve
hidrojen içeren gazlar kullanılmamalıdır).
• Eğer ana metalle aynı renk ve aynı termik genleşme özelliği isteniyorsa, aynı kompozisyonda ve
nikel içermeyen ilave metal kullanılmalıdır.
• Kaynak metalinden yüksek tokluk beklentisi
varsa ve kaynak sonrası ısıl işlem yapmak mümkün değil ise, ana metalden farklı bir kaynak malzemesi (örneğin: östenitik paslanmaz çelik veya
Ni-Cr alaşımı) kullanılabilir.
13

Bilimsel Gelişmeler
F2- Tam Ferritik Cr’lu Paslanmaz Çeliklerin
Kaynağı
• Tam ferritik paslanmaz çelikler 950°C’nin üzerinde tane büyümesine eğilimlidir. İri taneli yapısı ise
tokluğun düşmesine neden olur ki, tokluk hiçbir
ısıl işlem ile tekrar aynı düzeye getirilemez.
• Bu nedenle, kaynak düşük ısı girdisi ile yapılmalıdır (düşük kaynak akımı, küçük çaplı elektrod
kullanımı, düz veya az salınımlı kaynak).
• Çentik darbe testi ile tespit edilen süneklikten
kırılganlığa geçiş sıcaklığı ferritik paslanmaz
çeliklerde oda sıcaklığı civarındadır. Isıdan etkilenen bölgede kırılmayı ve
kaynak sonrası gerilimleri
düşük tutabilmek için 200 –
300°C’de ön tav ve pasolar
arası sıcaklıklar uygulamalıdır.
• Soğuk çatlak oluşma riski
nedeniyle, kaynak esnasında hidrojen emilimi düşük
tutulmalıdır (elektrodlar kullanılmadan önce kurutulmalı ve hidrojen içeren gazlar kullanılmamalıdır).
• Yüksek tokluğa sahip, farklı kimyasal kompozisyondaki (östenitik veya Ni-Cr alaşımları) kaynak
malzemeleri kullanılırken çok pasolu kaynaklar
tercih edilir. Ana metalle renk uyumu veya kaynak
metalinin daha düşük nikel ihtiva etmesi isteniyorsa, kapak paso, ana metalle aynı kompozisyona
sahip kaynak malzemesi ile yapılır.
• 700 - 800°C’de yapılan tavlama ısıdan etkilenen
bölgenin ve kaynak metalinin tokluğu arttırır, kaynak sonrası artık gerilimleri düşürür ve taneler
arası korozyona direncini önceki düzeyine getirir.
M - Martensitik Cr’lu Paslanmaz Çeliklerin
Kaynağı
• Bu çelikler havada sertleşme özelliğine sahiptir
ve kısıtlı bir kaynak kabiliyetine sahiptir. Isıdan
etkilenen bölgede sertliği düşük tutabilmek için
200 - 300°C’de ön tav ve pasolar arası sıcaklıklar
seçilmelidir.
• % 0.2’den daha fazla karbon içeren çelikler kaynaklı yapılar için uygun değildir.
14

• Kaynaktan hemen sonra 700°C’de yapılan temperleme kaynaklı birleştirmenin tokluğu arttırır,
kaynak sonrası artık gerilimleri düşürür.
• Soğuk çatlak oluşma riski nedeniyle, kaynak
esnasında hidrojen emilimi düşük tutulmalıdır
(elektrotlar kullanılmadan önce kurutulmalı ve hidrojen içeren gazlar kullanılmamalıdır).
• Eğer ana metalle aynı renkte ve nikel içermeyen
bir kaynak metali isteniyorsa, kapak paso aynı
kompozisyonda kaynak malzemesi kullanarak
yapılabilir.
• Yüksek karbon içeren çeliklerde genellikle DIN
8556'ya göre farklı kompozisyona sahip östenitik
kaynak malzemeleri kullanılır,
ayrıca DIN 1736'ya göre Ni-Cralaşımı kaynak malzemeleri de
kullanılabilmektedir.
Cr-Ni’li Yumuşak Martensitik
Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı
• % 0.05’e kadar sınırlanmış
karbon miktarı, ısıdan etkilenen
bölgede ve aynı kompozisyona
sahip ana metalde sünek bir martensit fazının
oluşmasını sağlar.
• Kalın kesitli malzemelerde 100°C’de ön tav
yapılmalı ve pasolar arası sıcaklıklar 100 150°C’de olmalıdır.
• Soğuk çatlak oluşma riski nedeniyle, kaynak
esnasında hidrojen emilimi düşük tutulmalıdır
(elektrotlar kullanılmadan önce kurutulmalı ve hidrojen içeren gazlar kullanılmamalıdır).
• Ana metalle aynı kompozisyona sahip kaynak
malzemeleri %0.04 karbon ve %5 delta ferrit içeren bir kaynak metali verir.
• Kaynak sonrası 580 - 620°C’de temperleme
sünekliği arttırır.
KAYNAKLAR:
www.muhendisforum.net/index.php?topic=871.0
Askaynak – Kaynak Teknolojisi
Askaynak - Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı

Kitaplik
Dünyada kişi basına okuma oranı ( yılda ortalama ) Japonya’da 24, Hong Kong’da 22,
G.Kore’de 21, Finlandiya’da 20,Norveç’de 17, İngiltere’de 16, ABD’de 15, Rusya’da 14…
Peki Türkiye’de durum ne biliyor musunuz? 10 yılda 1 kitap. Japonya ile kıyaslarsak bir
Japon’un 240 kitap okuduğu sürede biz adam başı 1 kitap okuyoruz.
Eğitim ve İktidar
Michael W. Apple
Eğitim ve İktidar her ne kadar bilinen bir kitap
olsa da, basit bir şekilde akademide yer edinmeye adanmış bir çalışma değil. Kitabın hedefi bizim
eğitim kurumlarımızı değiştirmeyi amaçlayan
daha büyük bir hareketin bir parçası olarak bunun
ötesine geçmektir.
"Hayata kayıtsız kalmak" beni hiçbir zaman tatmin etmedi. Bana göre eleştirel, tarihsel ve deneye dayalı çalışma yapmak için, her birisi de bu
toplumun esaslı ve dürüst bir değerlendirmesine
dayanan en az dört sebep
var. Bunlardan ilki, eleştirel
gelenekleri, topluca bir saldırıyla karşı karşıya kaldıkları
dönemde canlı tutmaktır.
Bizler, kolektif hafızanın yitirilmesine karşın gözümüzü
sürekli açık tutmalıyız, özellikle de neoliberal ve yeni
muhafazakârların (neoconların) güçlü bir şekilde, üniversiteleri ekonomik gerekliliklere hizmet edecek
şekilde yeniden yapılandırma, yeniden oluşturma
girişiminde bulundukları bu dönemde. Eleştiri için
hayati derecede önemli olan toplumsal hafızanın
korunması beni ikinci bir noktaya götürür. Bizim
"olumsuzluğa tanıklık etmek" olarak adlandırdığımız bu ikinci nokta, mevcut toplumsal politikalar
ve eğitim politikalarının ve pratiklerinin ekonomik,
sosyal ve kültürel sermaye sahiplerini imtiyazlı kıldığı yöntemleri kamusal olarak ortaya çıkarmayı
içerir.
Bizim toplumumuzun ve diğer toplumların artan ve gerçek anlamda yıkıcı bir eşitsizlikle
tanımlandığı bir zamanda bu oldukça önemli.
Ancak tanıklık etmek yetmez. Üçüncü sorumlu-

luk ise, eleştirel analizin, direnme ve karşı hegemonya çalışması için var olan yahut mümkün olan
alanları görünür hale getirerek yapılmasıdır.
Kitapta bunu yapmaya çalışıyorum.
Öğretme eyleminin iki boyutu olduğunu söylemek isterim. Türkiye'ye birçok defa geldim ve
özgürlükçü projelerin sağlamlığı ile inançlı olmasından etkilendim. Ne zaman Türkiye'de olsam,
çok fazla şey öğreniyorum. Bu nedenle, elbette bu
kitabın mücadelelerinizde size yardımcı olmasını
umuyorum ancak benim sizden öğrenmem de bir
o kadar önemli.

Küresel Güçlerin Ortadoğu Stratejisi
Mustafa Peköz
Sendika.Org yazarlarından Mustafa Peköz'ün
Ortadoğu'ya yönelik emperyalist stratejileri çeşitli
yönleriyle ele aldığı yeni kitabı
"Küresel Güçlerin Ortadoğu
Stratejisi" haritanın bütününü
görmek isteyenler için oldukça
zengin bir içeriğe sahip bir
kaynak sunuyor. Kitabın belli
başlı başlıkları Ortadoğu'nun
sosyoekonomik yapısı, BOP,
Medeniyetler
Çatışması,
Siyasal İslam, NATO'nun
Ortadoğu'daki rolü, silah ticareti ve petrol endüstrisinden
oluşuyor. Ortadoğu'daki çatışmayı daha iyi kavramak isteyenlerin kütüphanelerinde yer alması
gereken bir kitap.
"Ortadoğu’nun ve Avrasya’nın sömürgeleştirilmesi
bir bakıma dünyanın bütün olarak sömürgeleştirilmesi ile eş anlamlıdır. Jeopolitik güçleri egemenlik alanına dönüşen, dünyanın en önemli
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enerji yataklarına sahip olan, silah ticaretinin merkez üssü haline gelen, uluslararası küresel tekeller için ucuz işgücü merkezi olarak görülen bu iki
bölgenin kapitalizmin küresel sömürgecilik sistemine dâhil edilmesi, aynı zamanda, dünya kapitalist sisteminin geleceği bakımından oldukça
önemli görülmektedir. Bu nedenle, uluslararası
ilişkilerin can damarı olan Avrasya ve Büyük
Ortadoğu üzerinde bir kapitalist gücün, tek başına
egemenlik kurabilmesi söz konusu değildir.
Dünyanın en büyük askeri gücüne sahip ABD
dâhil olmak üzere, küresel sistemin bütün baş
aktörleri bu gerçeği kabul etmiş durumdadırlar. Bu
nedenle dünya nüfusunun ve enerji yataklarının
nerdeyse üçte ikisine sahip olan bu bölgelerin
küresel sömürgecilik sistemi içerisine çekilmesi
için, büyük küresel kapitalist güçler arasında ‘tek
bir strateji’ oluşturulmaya çalışılmaktadır."
Bir Mühendisin Dünyası
James L. Adams
Yapımı yirmi yıl süren
Büyük Piramit'in mühendisleri hangi şartlar altında çalışıyorlardı? Rakamlar nerede mühendislerin yardımına
koşar? Neden sokaklarda
güneş enerjisiyle çalışan
otomobillere rastlamıyoruz?
Uzay mekiği Challenger'ın
fırlatıldığı gün öncesinde mühendisler hangi konuda şirket yöneticilerini ikna edememişlerdi? Pazar
koşulları teknolojinin yönelimlerini belirler
mi? İyi mühendis, iyi yönetici midir? James L.
Adams mühendisliğin doğasını çözümlerken,
yaşadığımız çağın temel motifleri hakkında da
önemli ipuçları veriyor.
Demir Ökçe
Jack London
Eserlerinde doğanın karşı konulamaz gücünü alt
etme ve hayatta kalabilme mücadelesini romantik
bir yaklaşımla ele alan Jack London, Demir
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Ökçe'de sınıf mücadelesini konu alır.
Genç bir iyi aile kızı, sınıfsal konumuna karşın,
sosyalist bir lidere aşık
olur ve yaşadığı bu ilişki
süresince kapitalizmin
toplumda yarattığı yıkımları ve işçi sınıfının günlük yaşama mücadelesini
keşfeder.
Bu romantik fonda London Amerikan işçi sınıfının
çok iyi bir resmini çizer. Kitap 1907'de yazılmış
olmasına karşın,1914 ve 1918 yılları arasında
geçer.
Ana
Maksim Gorki
Kocasının ölümünden sonra
Ana, oğlu Pavel ile birlikte
büyük bir yalnızlık ve yoksulluk içinde kalır. Fabrikada
çalışmaya başlayan Pavel,
zeki, kitaplara meraklı ve devrimci düşünceye eğilimli arkadaşları olan bir gençtir. Evine
getirdiği arkadaşlarına verdiği söylev-lerde Ana
ilkin bir şey anlamasa da daha sonraları kendisinde özgürlük ve yaşama hakkı düşüncelerinin uyanışına tanık olur. Ve gün geçtikçe oğlu ile arkadaşlarının devrimci umutlarını paylaşır. Ana,
roman kahramanının içinde bulunduğu sosyal
koşulları yansıtması bakımından Gorki’nin eserleri arasında olduğu kadar Rus edebiyatında da bir
ilk örnektir. Rus eleştirmenlerce “döneminin anıtsal kitabı” olarak değerlendirilen Ana, Rus proletaryasının devrimci mücadelesini sergileyen en
önemli eserdir. İlk olarak Znanie dergisinde
1907–1908 yılları arasında tefrika edilen Ana,
devrimci niteliği bakımından da Maksim Gorki’nin
en önemli eserlerindendir.

Metalurji Genç Haberler

Haberler
• Fırat Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nde 17 kasım tarihinde Metalurji Mühendisleri
Odası yönetim kurulundan Sn.Hüseyin Savaş'ın katılımıyla oda tanıtımı ve mesleğin Türkiye’deki
konumu konulu paneli gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda katılımcının bulunduğu panelde, Hüseyin
Savaş'ın
konuşmalarının ardından karşılıklı soru cevap şeklindeki konuşmalarla panel
tamamlandı.Giriş kısmında panele katılan öğrencilerin kayıtları alındı ve öğrencilere Metalurji ve
Hurdacı dergileri dağıtıldı.
• Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde her sınıftan ( özellikle birinci ve ikinci sınıf ) temsilciler seçildi .
Perşembe günleri toplantılar düzenlenmeye başlanıldı.
• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 18 Kasım tarihinde Sn.Hüseyin Savaş’ın katılımıyla oda ve meslek tanıtımı yapıldı.
• Kocaeli Üniversitesi ve GYTE ‘de Öğrenci Komisyonu ( Metalurji Genç ) tanıtım toplantısı yapıldı.
• TMMOB, 22 Kasım'da otuz bir kent merkezinde örgütlü yapısıyla birlikte "Kapitalist küreselleşmenin
krizine, AKP'ye, gericiliğe, neoliberalizme, ırkçılığa karşı" sokakta söylediği sözü büyütme kararlılığı
içerisinde Ankara’da miting yaparken Metalurji Genç’te yerini adı.
• Metalurji Mühendisleri Odası’nın tanıtımı, 4 Aralık 2008 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’de,
Cemalettin Küçük, Çetin Durukanoğlu ve Feyzi Demir’ in katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe 40
kadar öğrenci katılmıştır.
• Sakarya Üniversitesi’nde Bakır Konulu Panel Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi veTicaret A.Ş
Teknik Danışmanı ve Metalurji Mühendisleri Odası yönetim kurulu yedek üyesi Sn. Murat SEZER’in
katılımıyla gerçekleştirldi.
• İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde 19 Aralık 2008 tarihinde
Tamçelik A.Ş. adına Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube yönetim kurulu üyesi Nazım Özkan
Asan’ın katılımıyla ısıl işlem semineri düzenlendi.
• 20 Aralık Cumartesi GSS Yasasına karşı Metalurji Genç olarak basın açıklamasına katılım gerçekleştirildi.
• 26 Aralık 2008 tarihinde Sakarya Üniversite’si Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş’ne teknik gezi düzenlendi.
• 28 Aralık 2008 tarihinde saldırının olduğu gün İsrail’in yaptığı saldırı kınandı.
(Bkz. www.metalurjigenc.com)
• 2 Ocak 2009 tarihinde yeni yılla birlikte Metalurji Genç’te ilk toplantısını kalabalık bir şekilde 6 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda Alternatif Su Forumuna katılınması tartışılıp , bu yönde
bir su komisyonu oluşturuldu ve 2. Öğrenci Kurultayı’nın anahatları konuşuldu.
• 29 Ocak 2009 tarihinde Metalurji Genç Sinter Metal çalışanlarına destek ziyaretinde bulundu.

B ize Ul a şab il ec eğ iniz İl etişim Ad resl eri:
http://www.metalurjigenc.com
http://groups.google.com.tr/group/metalurji_ogrenci

