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MAKİNA TECHİZAT 

ÜNİTE 1 

***İnsanın gücünü ve sezgilerini artıran araç ve gereçlere sistem denir. 

Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya 

etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler bütününe makina denir.  

Teçhizat: Araç-gereç donanım anlamına gelmektedir. Bir iş ya da görevin yerine getirilebilmesi için sahip olunan alet 

edevat demektir.  

Sistem: İnsanın gücünü veya sezgilerini artıran araç ve gereçlere sistem denir. Sistem makina, tesisat ve cihaz olmak 

üzere üç gruba ayrılır.  

Tesisat: Malzeme çeviren, ileten veya biriktiren sistemlerdir. 

Cihaz: İnsanların bilgilerini ve sezgilerini artıran sistemlerdir. Haberleşme cihazları, röntgen cihazları vb. cihazlara örnek 

olarak verilebilir. 

***Makinalar enerji dönüştürücü olarak motorlar ve iş makinaları olarak ikiye ayrılırlar. 

***Motorlar aldıkları enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürürler 

*** İş makinaları aldıkları mekanik enerjiyi işe dönüştüren makinalardır. 

*** Temiz su, pis su ve yangın tesisatı gibi sistemlere sıhhi tesisat denir. Havanın sıcaklığını, nemini istenen şartlara göre 

ayarlayarak ve filtre ederek ortama veren sistemlere klima tesisatları denir. 

*** Soğutma tesisatının kompresör, yoğuşturucu, kısılma vanası ve buharlaştırıcı olmak üzere dört temel elemanı vardır. 

*** Soğutma tesisatının kompresör, yoğuşturucu, kısılma vanası ve buharlaştırıcı olmak üzere dört temel elemanı vardır. 

Kullanım Alanına Göre Cihazlar 

Ölçmede kullanılan cihazlar: Uzunluk, alan, basınç, sıcaklık, ağırlık vb. büyüklükler cihazlar yardımıyla ölçülmektedir.  
Ofis cihazları: Bilgisayar, yazıcı vb. ofis işlerinde kullanılan cihazlardır.  
Haberleşme cihazları: Yapay uydular, telefon, fax, modem, TV vb. haberleşme amacıyla kullanılan cihazlardır.  
İnceleme ve algılama cihazları: Mikroskop, x-ray cihazı, insansız hava araçları vb. cihazlardır.  
Tıbbi cihazlar: EKG, röntgen, tansiyon, kolesterol vb. sağlık alanında kullanılan cihazlardır.  
Laboratuvar ve araştırma: faaliyetlerinde kullanılan çeşitli cihazlardır 

ÖLÇME: Bilinmeyen bir niceliği bilinen bir nicelikle karşılaştırarak değerlendirme işlemine ölçme denir. 

Kumpas: Kumpaslar cetvellere göre daha hassas ölçüm yapan cihazlardır 

Mikrometre :Mikrometre ile milimetrenin 1/100’ünü okumak mümkündür. 
 

Basınç Ölçümü :Basınç ölçümü için değişik cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlara manometre denir. Atmosfer 

basıncını ölçen cihazlara da barometre denir 
 
***Kuvvet birimi: N (Newton)   İş birimi: J (Joule)  Güç birimi: W (Watt)  
Basınç birimi: Pa (Pascal 

 
***Ülkemizde SI birim sistemi kullanılmaktadır.  
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DEĞERLENDİRME SORULARI  
1. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki 
oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler bütününe ……………. denir.  
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) cihaz  b) teçhizat  c) tesisat  d) makina  e) alet  

 
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a) İnsanın gücünü veya sezgilerini artıran araç ve gereçlere sistem denir.  

b) Sistem; makina, tesisat ve cihaz olmak üzere üç gruba ayrılır.  

c) Cihazlar, insanların bilgilerini ve sezgilerini artıran sistemlerdir.  

d) Motorlar mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler.  

e) İş makinaları mekanik enerjiyi işe çevirirler.  
 
3. Aşağıdakilerden hangisi iş makinalarından biri değildir?  

a) Takım tezgâhları  b) Gıda makinaları  c) Benzinli motorlar               d) Pompalar e) Kompresörler  

 

4. Aşağıdaki hangisi sistemde dolaşan akışkanın durumuna göre yapılan sınıflandırmalardan biri değildir?  

a) Sıcak sulu   b) Kaynar sulu   c) Buharlı   d) Hava ile   e) Civalı  

 
5. Aşağıdakilerden hangisi soğutma tesisatının temel elemanlarındandır? 

 a) Kompresör, yoğuşturucu, kısılma vanası ve buharlaştırıcı  b) Pompa, soğutucu vana, soğutma kazanı, buharlaştırıcı  

c) Pompa, kompresör, buharlaştırıcı ve soğutma kazanı  

d) Soğutma kazanı, amonyak borusu, pompa ve soğutucu vana  

e) Filtre, soğutma kazanı, amonyak borusu ve soğutucu vana  

 
6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a) Cetvel ile yapılan ölçümlerde 0.01 mm hassaslıkta ölçüm yapılır.   

b) Kumpaslar mikrometrelerden daha hassas ölçüm yapar.  

c) Mikrometreler 0.001 mm hassasiyete kadar ölçüm yapabilir.  

d) Mikrometrelerin en önemli elemanı verniye kısmıdır.  

e) Kumpasların gövde kısmına bağlı bir kovan kısmı bulunmaktadır.  
 
7. Aşağıdaki ölçüm cihazlarından hangisi ile basınç ölçülür? 

 a) Termoeleman   b) Termokupul   c) Manometre   d) Bimetal   e) Anemometre  

 
8. Aşağıdaki boyutlardan hangisi ana boyuttur?  

a) Uzunluk   b) Hız   c) İvme   d) Alan   e) Kuvvet  

 
9. Aşağıdakilerden hangisi güç birimidir? 

 a) Kgm/s2   b) N/m2   c) K   d) Mol   e) J/s  

 
10. Aşağıdakilerden hangisi ile sıcaklık ölçülür? 

 a) Termoeleman   b) Barometre   c) Bourdon   d) Mikrometre   e) Pnömatik  

 
Cevap Anahtarı  
1.D, 2.D, 3.C, 4.E, 5.A, 6.C, 7.C, 8.A, 9.E ,10.A 
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ÜNİTE 2 

MOLEKÜLLER 

 

Bileşik :İki veya daha fazla elementin kimyasal olarak birleşmesi sonucu ortaya çıkan saf maddelerdir. Farklı tür 

atomlardan meydana gelir. Kendisini oluşturan elementlere kimyasal yollarla ayrıştırılabilirler. Kimyasal formüllerle ifade 
edilirler. Oluşan yeni yapı, kendisini oluşturan elementlerden farklı özellikler gösterir. 
 

***Karışım :İki veya daha fazla saf maddenin (element ve bileşik) karıştırılması ile oluşan saf olmayan maddelerdir 

 

ATOMİK YAPI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 
Nötron :Nötron, proton ile birlikte atomun çekirdeğini meydana getirir. Boyutlara paralel titreşerek manyetik kuşaklar 

oluşturan parçacıktır. 

 
Proton :Atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü atom altı parçacıktır. Boyutlara dik eksende titreşerek etrafında 

manyetik kuşaklar oluşturan parçacıktır 
 

Elektron :Elektron en küçük eksi (-) yüküne sahip temel parçacıktır. Elektronlar, atom yapısı içindeki hareketlerinde, 

atomun hemen bütün hacmini kaplayan dağınık bir eksi yük bulutu oluştururlar 
 

ATOMLAR VE MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR 
Bağ Kuvvetleri  
1. İyonik Bağ    2. Kovalant Bağ   3. Metalik Bağ   4. Van der Walls bağı  

 
İyonik bağ  
İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi, ametallerin elektron almasıyla oluşan 
bağlanmadır. Bu şekilde oluşan (+) ve (–) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler. Onun için iyonik bağlı bileşikleri 
ayrıştırmak zordur. Kırılgandırlar 
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Kovalant bağ  
Hidrojenin kendisiyle, ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa 
kovalant bağ denir. 
 

Metalik bağ :Metal atomları arasında görülür. Bu bağ yapısında pozitif çekirdekler arasında bir elektron denizi oluşur 
ve bu elektron denizinin pozitif çekirdekler tarafından ortak olarak paylaşımı söz konusudur. Elektronların serbestçe 
hareket etmeleri kolaydır. Negatif elektron denizi ile pozitif yüklü metal çekirdekleri arasında elektrostatik bir çekim 
kuvveti oluşur. Bu bağa metalik bağ denir 
 

Van der Waals bağı  
Van der Waals bağları moleküller veya atom gruplarını zayıf elektrostatik çekimlerle birbirine bağlayan bağlardır. Van der 
waals bağları ikincil bir bağdır, ancak molekül içindeki atomlar veya atom grupları kuvvetli kovalent veya iyonik bağlar ile 
bağlanırlar. Yani Van der Waals bağları kırıldığında moleküller arasındaki boşluklar artacak ancak molekül yapısı 
bozulmayacaktır. Örnek: H2O (molekül kutuplaşması), sıvı azot (geçici kutuplaşma) 
 

Malzeme 
Kullanılabilir cisimler yapmak amacı ile doğal ya da yapay olarak üretilmiş maddelere malzeme denir.  
Malzeme çeşitleri 
•Metaller  
• Seramikler  
• Polimerler  
• Organik malzemeler  
• Kompozit malzemeler  
 
***Dizaynlarda elemanların gerilmeler altında çalışırken elastik sınırlar içerisinde kalması istenir 
 
***Makine elemanı plastik şekil değiştirmişse deforme olmuş demektir. Yenisi ile değiştirilmesi gerekir. 
 

Gevrek kırılma :Gevrek kırılma minimum enerji soğurulması ile çatlağın hızla ilerlemesi sonucunda meydana gelen bir 
kırılma türü olup çok tehlikelidir. Özellikle kış aylarında görülür, zamansız ve ani karşılaşılan bir durumdur. Bu tip 
kırılmada plastik deformasyon az oluşur ya da hiç oluşmaz. 

 
Sünek kırılma :Yüksek enerjili bir kırılma tipidir. Büyük oranda plastik deformasyonlar sonucu meydana gelir ve koni-

çanak görünümünde bir kırılma yüzeyi oluşturur 
Tahribatlı ve tahribatsız deneyler, tasarıma uygun malzeme seçimi yapabilmenin yanı sıra kaza sonrası hasar analizi 
yapmak için de kullanılır. 
 
***Tahribatlı ve tahribatsız deneyler, tasarıma uygun malzeme seçimi yapabilmenin yanı sıra kaza sonrası hasar analizi 
yapmak için de kullanılır Kopmaya karşı gösterilen dirence malzemenin çekme dayanımı denir 
 
***Tahribatsız malzeme muayeneleri genellikle işletme altındaki elemanların muayenesinde kullanılır. 
 
***Uçak gövdelerinde ve iniş takımlarının muayenesi ultrasonik yöntemle yapılır 
 

DEĞERLENDİRME SORULARI  
1. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal ve ısıl kararlılığı yüksek bir malzeme olarak bilinir?  

a) Alüminyum   b) Plastik   c) Ahşap   d) Cam   e) Demir  

 
2. Aşağıdaki malzemelerden hangisi korozyon direnci bakımından iyi bir malzemedir?  

a) Metalik malzemeler   b) Polimer malzemeler    c) Ahşap malzemeler  

d) Bakır ve alaşımları   e) Alüminyum ve alaşımları  
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3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi İyonik bağ yapısında gözlenmez?  

a) Sert ve kırılgandır.   b) Katı ve sıvı hâlde elektriği iyi iletir.   c) Kuvvetli bir bağ yapısıdır.  

d) Ergime ve kaynama noktası yüksektir.     e) Metaller ile ametaller arasında görülür.  

 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi moleküller veya atom gruplarını zayıf elektrostatik çekimlerle birbirine bağlayan bağ türüdür?  

a) Atomik bağ   b) İyonik bağ   c) Van der waals bağı   d) Metalik bağ   e) Kovalant bağ  

 
5. Aşağıdaki unsurlardan hangisi gevrek kırılma tipinde görülen bir durumdur?  

a) Çok büyük plastik deformasyon meydana gelir.  b) Kırılma akma gerilmesinden küçük gerilmelerde oluşur.  

c) Tokluk yüksektir.      d) Kırılma yüzeyi konik-çanak şeklindedir.  

e) Enerjinin büyük bir kısmı çatlak oluşumuna harcanır.  

 
6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  

a) Yağlı su - heterojen karışım   b) Alkol - heterojen karışım   c) Ayran - homojen karışım  

d) Şekerli su - homojen karışım   e) Baca gazı - heterojen karışım  

 
7. Aşağıdakilerden hangisi malzemeye uygulanan tahribatlı muayene yönteminin sebeplerinden biri olamaz?  

a) Malzemenin çekme dayanımını belirleme   b) Malzemenin akma mukavemetini belirleme    

c) Malzeme tokluğunu belirleme    d) Malzeme kimyasal bileşimini belirleme  

e) Hiçbiri  
 
8. Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgalarının ses yolu üzerinde bir engele çarparak yansıması sonucu 
yapılan malzeme muayene tekniği aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Ultrasonik muayene   b) X ışınları ile muayene   c) Manyetik kontrol  d) Charpy deneyi  

e) Izod deneyi  
 
9. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik malzemelerinin kullanımı açısından olumsuz bir durum teşkil eder?  

a) Çeki gerilmesi altında sünek malzeme kullanımı   b) Korozif ortamda seramik malzeme kullanımı  

c) Yüksek sıcaklıkta polimer malzeme kullanımı    d) Bası gerilmesi altında gevrek malzeme kullanımı  

e) Elektrik iletkenliği için metalik malzeme kullanımı  
 
10. Sünek kırılmada malzemenin kırık yüzeyini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?  

a) Eğimsiz düzdür ve plastik deformasyon büyüktür.  b) Koni-çanak görünümünde ve plastik deformasyon yoktur.  

c) Eğimsiz düz ve plastik deformasyon yoktur.   d) Koni-çanak görünümünde ve plastik deformasyon büyüktür.  

e) Hiçbiri  
 
Cevap Anahtarı  
1.D, 2.B, 3.B, 4.C, 5.B, 6.C, 7.D, 8.A, 9.C, 10.D 

ÜNİTE 3 

***Bağlama elemanlarının kullanılmadığı makineler; imalat yönünden kompleks, maliyet yönünden pahalıdırlar 

BAĞLAMA ELEMANLARI :Bağlama elemanları, iki veya daha çok elemanı birbirine, gövdeye veya makinaları 

temele bağlayan elemanlardır 
 

Bağlama Elemanları 
A-ÇÖZÜLEMEYEN:Perçin,lehim,kaynak,yapıştırıcı 
B-ÇÖZÜLEBİLEN:Cıvata,somun, 
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***Kaynak işlemi esnasında kaynak edilecek malzeme türüne göre kaynak yöntemi ve dolgu malzemesi türü seçilir. 
 
***Perçin malzemesi bağlanacak malzemelere göre uygun seçilmezse korozyon problemi meydana gelebilir 
 

HATVE: Bir tam dönmeye karşılık gelen ötelenme miktarına hatve denir. 
 

DEĞERLENDİRME SORULARI  
1. Aşağıdakilerden hangisi çözülemeyen bağlama elemanlarından biri değildir?  

a) Kaynak   b) Lehim   c) Perçin   d) Konik geçme  e) Yapıştırıcı  

 
2. Aşağıdakilerden hangisi lehimle birleştirmenin avantajlarından biri değildir?  

a) İşlem için gerekli ısı enerjisi azdır.   b) Çentik etkisi yoktur.   c) Temiz bir yüzey elde edilir.  

d) Kolay ve ucuz bir yöntemdir.    e) Lehim malzemesi pahalıdır.  

 
3. Kaynakla birleştirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a) Dışarıdan enerji girdisi olmalıdır.     b) İkiden fazla parça birleştirilemez.  

c) Dolgu malzemesi kullanılmadan kaynak yapılamaz.   d) Kaynak edilen parçalarda ısıl yük oluşmaz.  

e) Kaynak edilen parçaların korozyon dayanımı artar.  
 
4. Perçin bağlantılarında korozyon ve ısıl genleşmelerden kaynaklanan gerilme farklılıklarını önlemek için bakır 
malzemelerde ………. , alüminyum malzemelerde ………… perçinler kullanılır.  
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) alüminyum-bakır   b) çelik-plastik   c) bakır-alüminyum  

d) plastik-bakır    e) plastik-çelik  

 
5. Yapıştırıcı bağlantıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a) Uygulanmaları zordur.     b) Farklı türde malzemeler birleştirilebilir.  

c) Yapıştırılan malzemelerin kristal yapılarında değişimler meydana gelir.  

d) Hassas bir yüzey temizliğine gerek yoktur.   e) Mukavemet kaybı oldukça yüksektir.  

 
6. I.Çözmek ve bağlamak oldukça zordur.   II.Standart olarak hazırlanmışlardır.  
III.Kolay imal edilirler.  
Cıvata bağlantıları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?  
a) Yalnız I   b) I ve II   c) I ve III   d) II ve III   e) I, II ve III  

 
7. Mil göbek arasındaki moment iletimi …………….. ve ………………. olmak üzere iki türde gerçekleşir.  
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) Şekle bağlı olarak-sürtünme yolu ile    b) Deformasyon yolu ile-şekle bağlı olarak  

c) Şekle bağlı olarak-deformasyon yolu ile   d) Deformasyon yolu ile-sürtünme yolu ile  

e) Sürtünme yolu ile-deformasyon yolu ile  
 
8. ………….., bir veya iki yüzeyi eğimli, bazen de yüzeyleri eğimsiz; taşıyıcı elemanlarla göbek arasında kuvvet veya şekil 
bağıyla bağlantı kuran, yamuk veya dikdörtgen prizmatik elemanlardır.  
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) Miller   b) Kamalar   c) Pernolar   d) Akslar   e) Pimler  

 
9. Pimler konstrüksiyonlarına göre ……….. pimler, ……….. pimler, ……….. pimler diye üç temel grupta toplanmaktadır.  
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) eğimli-çentikli-küresel   b) eğimli-küresel-konik    c) küresel-konik-silindirik  

d) silindirik-konik-çentikli   e) silindirik-konik-küresel  
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10. ……………….. bağlantılarda mil ve göbek arasındaki moment ve hareket iletimi geçme yüzeyleri arasında çap farklılığı 
sayesinde oluşturulan basınç ile sağlanmaktadır.  
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) Kaynak   b) Sıkma geçme   c) Sıkı geçme   d) Lehimli  e) Yapıştırıcı  

 
Cevap Anahtarı  
1.D, 2.E, 3.A, 4.C,5.B,6.D,7.A,8.B,9.D,10.C 
 
 

ÜNİTE 4 

***Hareket iletim mekanizmaları şekle ve sürtünmeye bağlı olarak hareketi iletirler. 

Güç ve hareket iletimi elemanları üç gruba ayrılabilir;  

1-dönme hareketini dönme hareketine (dönme-dönme) 

2-dönme hareketini doğrusal harekete veya tersine (dönme-doğrusal) 

3- herhangi bir hareketi herhangi bir harekete çeviren elemanlar. 

DİŞLİ ÇARKLAR :Bir milin dönme hareketini diğer mile dönme kaybı olmadan nakletmek için kullanılan 

mekanizmalardır. Dişli çarklar çevrelerinde dişler bulunan elemanlar olup, bu dişlerin birbirini kavraması sonucu hareket 
iletilmektedir. 
 
***Çalışma durumuna göre dişliler, dıştan çalışan ve içten çalışan dişliler olmak üzere ikiye ayrılır. 
 
***Dönme momentinin iletilmesi için sürtünme kuvvetinin, teğetsel kuvvetten daha büyük veya eşit olması gerekir 
 

SÜRTÜNMELİ ÇARKLAR :Sürtünmeli çarklar birbiri ile temasta bulunan ve iki çarktan oluşan güç ve hareket iletim 

mekanizmalarıdır. Bu mekanizmalar çok basit olmakla beraber gürültüsüz olarak çalışırlar. Ancak temas yüzeylerinde 
meydana gelen küçük kaymalardan dolayı çevrim oranını tam olarak iletemezler 
 

Yağlama :Zincirlerin yağlanması çevre hızına göre yapılır. Zincir mekanizması ancak çok iyi bir yağlama ile maksimum 
çalışma kapasitesine ulaşabilir ve düzenli bir yağlama ile bu kapasiteyi uzun bir süre muhafaza eder. 
 

DEĞERLENDİRME SORULARI  
1. Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi güç ve hareket iletiminde kullanılmaz?  

a) Dişli çarklar   b) Zincirler   c) Sıkı geçme   d) Kayış kasnak   e) Sürtünmeli çarklar  

 
2. Hız düşürücü bir mekanizmanın çevrim oranı aşağıdakilerden hangisidir?  

a) i12   b) i12≤1   c) i12=1   d) i12   e) i12≥1  

 
3. Aşağıdaki mekanizmaların hangisinde verim en düşüktür?  

a) Konik dişli çarklar    b) Zincir mekanizması   c) V kayış kasnak mekanizması  

d) Sürtünmeli çark mekanizması  e) Düz kayış kasnak mekanizması  

 
4. Yuvarlanma dairesi bir doğru olan dişlilere ……….. dişliler denir.  
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) konik dişli   b) kremayer   c) iç dişli  d) helisel dişli   e) dış dişli  
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5. Bir dişin bölüm dairesi üzerinde kalan kısmına …………., denir.  
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) Diş yüksekliği   b) odül   c) Diş başı yüksekliği   d) Hatve  e) Diş dibi yüksekliği  

6. Çevrim oranı hesaplanırken aşağıdaki büyüklerden hangisi kullanılmaz?  
a) Giriş devri   b) Çıkış devri   c) Eksenler arası mesafe  

d) Döndüren elemanın çapı    e) Döndürülen elemanın çapı  

 
7. I.Elastik bir malzemeden yapıldığı için darbeleri sönümler.   II.Yapıları basit olduğundan ucuzdurlar.  
III.Büyük eksen aralıklarında güç ve hareket iletebilirler.  
Kayış-kasnak mekanizmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?  
a) Yalnız I   b) I v II   c) II ve III   d) I ve III   e) I, II ve III  

 
8. Zincir mekanizmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a) Hem uzun hem de kısa eksenler arası mesafe için uygun çözüm oluştururlar.  

b) Verimleri oldukça yüksektir.  

c) Bütün miller arasında kullanılabilirler.  

d) Aynı zincirle ikiden fazla çarkın, farklı dönme yönlerinde tahriki mümkündür.  

e) Tek kademede 8...1 gibi çevrim oranları mümkündür.  
 
9. Konstrüksiyon olarak profillerinin dış kısmı düz olup, aralarında 6 o lik açı bulunan dişlilere sahip zincirlere……….. denir.  
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) Pernolu zincirler   b) Sessiz zincirler   c) akaralı zincirler  

d) Burçlu zincirler   e) Zarflı zincirler  

 
10. Sürtünmeli çarklarda dönme momentinin iletilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisinin sağlanması gerekir?  

a) Normal kuvvet teğetsel kuvvetten büyük olmalıdır.   b) Normal kuvvet sürtünme kuvvetinden küçük olmalıdır.  

c) Sürtünme kuvveti teğetsel kuvvetten küçük olmalıdır.  

d) Teğetsel kuvvetin, sürtünme kuvvetinden büyük veya eşit olması gerekir.  

e) Sürtünme kuvvetinin, teğetsel kuvvetten büyük veya eşit olması gerekir.  
 
 
Cevap Anahtarı  
1.C, 2.A, 3.D, 4.B,5.C,6.C,7.E,8.C,9.B,10.E 

 

ÜNİTE 5 
***Bir ürün hem talaşlı hem de talaşsız üretim yöntemleri ile üretilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, başta maliyet 
olmak üzere farklı etkenlere bağlıdır. 
 

Üretim Yöntemleri  A-Mekanik  a1-Talaşlı üretim a2-Talaşsız üretim   
   B-Fiziksel-Kimyasal üretim 

 

TALAŞLI ÜRETİMİN TEMELLERİ:Bir ham maddeyi kesici bir takım yardımıyla talaş kaldırarak istenilen 

geometriye getirme işlemine talaşlı üretim (imalat) adı verilir.  Talaşlı üretimin yapıldığı makinalara takım tezgâhı denir 
 
CNC, bilgisayarlı sayısal kontrol kullanılan tüm imalat yöntemleri için kullanılan ortak bir terimdir. Plazma, lazer veya su 

jeti ile yapılan kesme işlemleri de bu kapsamdadır. 
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*** Talaşlı üretim yöntemleri genel olarak tornalama, frezeleme, planyalama ve vargelleme, delik delme, taşlama, broşlama, 

honlama, lepleme ve kesme işlemlerinden oluşur.  
 
 

DEĞERLENDİRME SORULARI  
1. Aşağıdakilerden hangisi talaşlı üretim yöntemlerinden biri değildir?  

a) Frezeleme   b) Kesme   c) Broşlama   d) Haddeleme   e) Tornalama  

 
2. Dönme hareketi yapan silindirik iş parçası üzerinden, kesici takımın ilerleme hareketi yaparak talaş kaldırması işlemine 
…………….. denir.  
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) lepleme   b) tornalama   c) honlama   d) frezeleme   e) planyalama  

 
 

3. Frezeleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a) Çevresel frezelemede alın freze çakıları kullanılır.   b) Alın frezelemede silindirik freze çakıları kullanılır.  

c) Bölme işlemleri divizör kullanılarak gerçekleştirilir.   d) Frezeleme ile pah kırmak mümkün değildir.  

e) İşlem hızı kesici takımın batma derinliğine bağlı değildir.  
 
4. ………… ilerleme hareketi parça ve kesme hareketi takım ile yapılırken, ………… kesme hareketi parça ve ilerleme 
hareketi takım tarafından yapılmaktadır.  
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) Planyalamada-vargelemede    b) Vargellemede-planyalamada  

c) Vargelemede-tornalamada    d) Delik Delmede-planyalamada  

e) Tornalamada-planyalamada  

 
5. Delik delme işlemi genel olarak; delme, delik genişletme ve …………. aşamalarından oluşur.  
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) Frezeleme   b) Tornalama   c) Raybalama  

d) Pafta çekme   e) Klavuz çekme  

 
6. Taşlama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  

a) İlerleme hareketi, ya takım ya da iş parçası tarafından gerçekleştirilir.  

b) Taşlama işlemi, yüzey kalitesini artırmak için uygulanmaz.  

c) Kesici takım olarak kullanılan taşlar; abrazif tanecikler, bağlama maddesi ve boşluklardan oluşmaktadır.  

d) Yapılacak olan taşlama işlemine göre düz taşlar, konik taşlar, tümsekli taşlar, bileme taşları ve kupa taşları 
kullanılabilir.  

e) Yöntem, düzlemsel ve silindirik taşlama olarak iki gruba ayrılır.  
 
7. Taşlanmış yüzeylerde çok iyi yüzey kalitesi elde etmek ve hataları gidermek ve birlikte çalışan iki yüzeyi birbirine 
alıştırmak için uygulanan talaşlı işleme yöntemine ………… denir.  
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
a) Tornalama   b) Frezeleme   c) Broşlama   d) Planyalama   e) Lepleme  

 
8. CNC ile işleme hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

a) Seri üretime uygundur.    b) Ürünlerin boyut hassasiyeti düşüktür.  

c) Bilgisayar destekli üretime uygun değildir.  d) İlk yatırım maliyeti düşüktür.  

e) Yüzey hassasiyeti düşüktür.  

 
9. Aşağıdakilerden hangisi torna tezgâhının kısımlarından biri değildir?  

a) Gezer punta   b) Kalemlik   c) Ayna  d) Fener mili   e) Magazin  
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10. Silindirik bir parçadan kademeli bir mil elde etmek için aşağıda önerilen yöntemlerden en uygunu hangisidir?  

a) Honlama   b) Lepleme   c) Planyalama   d) Vargelleme   e) Tornalama  

 
Cevap Anahtarı  
1.D, 2.B, 3.C, 4.A,5.C,6.B,7.E,8.A,9.E,10.D 
 

ÜNİTE 6 

Üretim; doğada bulunan maddeleri istenilen özellik ve biçimdeki ürünlere dönüştürmek için uygulanan fiziksel ve 

kimyasal işlemler olarak tanımlanır.temel amacı, tasarlanan ürünlerin en düşük maliyetle, en yüksek kalitede ve en 

verimli yöntemle elde edilmesidir. 

TALAŞSIZ ÜRETİM YÖNTEMLERİ: 
Döküm Yöntemi: Sıvı metalin içine döküldüğü kalıp olarak, her dökülen parçadan sonra bozulan kalıplar kullanıldığı 

gibi, çok sayıda parçanın üretimine imkân tanıyan kalıcı (metal) kalıplarda kullanılabilir. 

PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMİ 

***Malzemelerin plastik şekil değişimini sağlayan temel mekanizmalar; kayma, ikizlenme, tane sınırları kayması ve 
yayınma sürünmesidir. 
***Elastik şekil değişimi; kalıcı olmayan şekil değişimi, plastik şekil değişimi; kalıcı olan şekil değişimi olarak ifade edilir 
 

DEĞERLENDİRME SORULARI  
1. Aşağıdakilerden hangisi talaşsız imalat yöntemlerinden biri değildir?  

a) Haddeleme   b) Sıcak/soğuk çekme   c) Tornalama  

d) Ektrüzyon   e) Kaynakla birleştirme  

 
2. I.Döküm yoluyla üretilebilen parçaların boyutları birkaç mm’ den birkaç metreye ve ağırlıkları da birkaç gramdan 
birkaç tona kadar değişebilmektedir.  
II.İç boşlukları olan veya eğri yüzeylere sahip malzemeler için uygun bir yöntem değildir.  
III.Karmaşık şekilli veya çok büyük kısımlardan oluşan parçaların imalatı için oldukça uygundur.  
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri döküm yöntemi için doğrudur?  
a) Yalnız II   b) I ve II   c) I ve III   d) II ve III   e) I, II ve III  

 
3. Aşağıdakilerden hangisi modeller için söylenemez?  

a) Hafif metal veya plastik malzemelerden yapılan, dökülecek parçanın hemen hemen aynısıdır.  

b) Metal modeller kolay ve çabuk şekillendirildiği için, ahşap modeller ise kullanım sırasında daha uzun ömürlü olduğu 
için tercih edilmektedir.  

c) Plastik malzemeler, ahşap ve metal modellerin özelliklerinin birleşmesi olduğu için tercih edilmektedir.  

d) Modeller sıkıştırılmış kalıp kumundan kolay çıkarılabilmesi için parça boyutlarına göre 1-2° konik yapılmalıdır.  

e) Modeller gerçek döküm parça ölçüsünden bir miktar daha büyük yapılmaktadır.  
 
4. Aşağıdakilerden hangisi kum kalıp döküm yöntemlerinden biri değildir?  

a) Çukur kalıplama   b) CO2 yöntemi ile kalıplama   c) Kabuk kalıplama  

d) Vakumlu kalıplama   e) Hassas kalıplama  

 
5. Aşağıdakilerden hangisi soğuk şekil değiştirmenin avantaj ve özelliklerinden biri değildir?  

a) Daha iyi yüzey kalitesi   b) Düşük tolerans aralığı   

c) Deformasyon sertleşmesi (pekleşme) olmaması    d) Yüksek kuvvet gereksinimi  

e) Deformasyon sertleşmesi ile parçanın mukavemet ve sertliğinin artması  
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6. Aşağıdakilerden hangisi kütle şekillendirme yöntemlerinden biri değildir?  

a) Haddeleme yöntemi    b) Derin çekme yöntemi   c) Dövme yöntemi  

d) Tel ve çubuk çekme yöntemi   e) Ekstrüzyon yöntemi  

 
7. Aşağıdakilerden hangisi toz metalürjisinin avantajları arasında değildir?  

a) Yüksek malzeme kullanım oranı, düşük malzeme kaybı   b) Düşük maliyet  

c) Karmaşık şekilli parçaların imalatı      d) Belirli derecede gözeneklilik ve geçirgenlik  

e) Düşük ergime sıcaklığına sahip metallerin imalatı  
 
8. Aşağıdakilerden hangisi toz metalürjisi ile parça üretimi aşamalarından biri değildir?  

a) Karıştırma   b) Presleme   c) Sinterleme   d) Sinterleme sonrası işlemler  

e) Yeniden ergitme  
 
9. Aşağıdakilerden hangisi ergitmeli kaynak yöntemlerindendir?  

a) Elektrik ark kaynağı   b) Ultrasonik kaynak   c) Difüzyon kaynağı  

d) Sürtünme kaynağı   e) Patlatma kaynağı  
 
10. Aşağıdakilerden hangisi TIG kaynağının dezavantajlarındandır?  

a) Sürekli bir kaynak dikişi, aralıklarla kaynak ve punto kaynağı yapmak için hem elle, hem de otomatik kaynak sistemleri 
ile uygulanabilir.  

b) Elektrot tükenmediği için ana metalin ergitilmesiyle veya ilave bir kaynak metali kullanılarak kaynak yapılır.  

c) Her pozisyonda kaynak yapılabilir.  

d) Isı girişi kaynak bölgesinde oluştuğu için iş parçasında deformasyon az olur.  

e) Yöntem kalın parçalar için ekonomik değildir.  
 
 
Cevap Anahtarı  
1.C, 2.C, 3.B, 4.E, 5.C, 6.B, 7.E, 8.E, 9.A, 10.E 

8.ÜNİTE:MAKİNA TECHİZAT 

YAKITLAR :Güneş enerjisini bünyelerinde depolayan ve havada bulunan oksijen ile yakıldığında enerji veren maddelere 
yakıt adı verilir. Yakıtlar tepkime yoluyla ısı üretirler. Yakıtlar genel olarak hidrokarbon bileşiklerinden oluşurlar. 

Kömür :Kömür, kok, odun, tarımsal ve endüstriyel katı atıklar katı yakıtlara örnek olarak verilebilir. Kömür, katı yakıtlar 

içerisinde enerji üretiminde en çok kullanılan ve doğada bol miktarda bulunan en önemli yakıtlardan birisidir 
Kömürlerin Sınıflandırılması  
Antrasit: Sert kömür olarak da bilinirler, %8’den daha az uçucu maddeye sahiptir. Dumansız bir yakıttır. Ateş alması 
yavaştır ve kısa mavimsi bir alevle yanar. Ev ihtiyaçları için genellikle kullanılır. Rezervleri azdır. Sert, parlak, siyah renkte 
ve tabaka izleri taşımayan homojen yapıda kömürdür. Uçucu madde oranı az olduğundan çok yavaş yanar.  
Bitümlü (yağlı) kömürler: En geniş grubu oluştururlar. Bitüm; ısıtıldığı zaman gazlara, yağlara ve zifte ayrışan bir 
hidrokarbonlar karışımıdır. Uçucu madde miktarları fazladır. Bu nedenle kolay yanarlar ve yüksek ısıl değere sahiptirler. 
En iyi katı yakıt olarak isimlendirilirler. Uzun sarı bir alevle yanarlar.  
Yarı bitümlü kömürler: Çıkarıldıklarında gevşeyip dağılırlar. Yani havaya karşı dayanıksızdırlar ve rutubet oranları 
yüksektir. Bu nedenle fazla çıkartılmazlar. Uçucu maddesi az olduğundan nispeten dumansızdır.  
Linyit: Ağaç veya kile benzer bir dokuya sahiptir. Çıkarıldığındaki rutubet yüzdesi %30-45 arasındadır. Kuruduğu zaman 
küçük pullara ayrılır. Yüksek nemden dolayı, çıkarıldığında ısıl değeri düşüktür. Bu nedenle çıkarıldıktan sonra uzak 
mesafelere taşınması uygun değildir. Bunların büyük termoelektrik santrallerinde kullanılması tercih edilir.  
Turba: Endüstriyel açıdan önemli değildir. Yapısı heterojen, rengi esmerimsi olan yakacaktır. Su derinliklerinde birikmiş 
organik maddelerin zamanla oluşturduğu kömürdür.  
Kok: Kömürün havasız bir ortamda 1100oC’ye kadar ısıtılmasıyla elde edilen gözenekli sağlam kütleli kömürdür.  
Kok, metalurji sanayinin temel yakıtıdır. Dumansız olduğundan ev yakıtı olarak da kullanılmaktadır.  
Briketler: Yüksek kaliteli toz kömürün (ince kömür) uygun bağlayıcı ve karıştırılmasından sonra yumurta büyüklüğünde 
preslenmesiyle elde edilir. Kırılmaya karşı dayanıklıdırlar ve ev yakıtı olarak kullanılırlar. 
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Kömürün ısıl değeri: Kömürün enerji içeriği veya ısıl değeri çok önemli bir parametredir. Isıl değer birim kütle-kömürün 
sahip olduğu kimyasal enerji miktarının bir ölçüsüdür ve kJ/kg birimindedir 
Kükürt oranı: Türkiye’deki kömürlerin birçoğunun ısıl değerleri düşük kükürt oranlarının yüksek olmasından dolayı 
özellikle ısıtmada kullanılmasına sınırlamalar getirilmektedir 
Kömürün reaktivitesi: Tutuşma sıcaklığı üzerinde, oksijenle birleşme hızı olarak tanımlanır. Bu, kömürün yanma hızı ile 
eşdeğerdir.Ayrıca kömür içerisindeki O2 miktarı arttıkça kömürün reaktivitesi de artar 

Sıvı Yakıtlar 
Ham Petrol: Kömür bitkisel örtünün fosilleşmesi sonucunda oluşurken petrol, deniz canlılarının çürümesiyle oluşur.  

Benzin :1900’lü yılların başından beri araçlarda yaygın olarak kullanılan yakıttır.Boş yakıt deposu dolu depoya göre 
daha tehlikelidir. 
Dizel Yakıt :Damıtma esnasında benzinden daha yüksek sıcaklıkta buharlaşan hafif hidrokarbonlardır 
Doğal Gaz :Doğal gaz fosil kaynaklı bir gaz yakıttır 
•Havaya % 5 ile % 15 arasındaki oranlarda karışırsa patlayıcıdır.  
•Havadan hafiftir. Kapalı ortamlarda üst kısımlarda toplanır, havalandırma bacaları tavana yakın veya tavanda yapılır.  

YANMA 
***Yanma işlemlerinin teorik çözümlemesinde kuru hava kullanılır. Kuru hava %21 oksijen ve %79 azottan oluştuğu 
kabul edilir 
Bir yakıtın büyük miktarda enerji vererek oksijenle tepkimeye girmesine yanma denir. Yanma bir kimyasal işlemdir. Amaç 
kimyasal enerjinin ısı enerjisine dönüştürülmesidir.  
 
Bu işlem genel olarak; 𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡+𝑜𝑘𝑠𝑖𝑗𝑒𝑛 →𝑦𝑎𝑛𝑚𝑎 ü𝑟ü𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖+𝚤sı 

 

 

Yanma Türleri 

Teorik Tam Yanma (TTY): Reaksiyona giren yakıt moleküllerinin tamamının yandığı .  
Hava fazlalık katsayısı (HFK)=λ= 1.  
Tam Yanma (TY): Yakıtın yanması için gerekli hava miktarı TTY da kullanılan hava miktarından fazladır  
HFK=λ > 1’dir.  
***CO2, H2O, N2, SO2’O2  
Eksik Yanma (EY) :Yetersiz hava kullanılması nedeniyle yanma ürünleri içerisinde yanmamış hidrokarbon gibi bileşikler 
de bulunur. Özellikle içten yanmalı motorlarda, zengin karışım sebebiyle bazen zorunlu olarak karşılaşılır. HFK= λ< 1’dir  
Kısmi Eksik Yanma (KEY): Yanma odasındaki hava yakıt karışımının yetersiz olması, sıcaklık değişiklikleri (tutuşma noktası 
sıcaklığına çıkmayan bölgelerin olması) ve yakıtın yanma hacmi içerisinde kalış süresindeki yetersizlikler gibi nedenlerden  
HFK= λ> 1  

Yanma Denklemleri: Yanma için gerekli şartlar: 

a-Yakıt b-Hava c-Sıcaklık d-Uygun hava yakıt oranı 

 

9.ÜNİTE: MAKİNA TECHİZAT 

KAZANLAR 

***Yakıttaki kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çeviren cihazlara kazan adı verilir 

KAZANLARIN SINIFLANDIRILMASI 

1-Malzemenin cinsine göre kazanlar:  • Dökme dilimli kazanlar (Dökme demir), çelik kazanlar  
• Korozyona dayanıklı (Paslanmaz çelik, özel alaşım vb.) kazanlar  
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2-Kazan Ocağının Tipi, Tasarım Biçimimi ve Gazın Ocaktan Dışarıya Atılmasına Göre Kazanlar  
• Tam yanışlı kazanlar, alttan yanışlı kazanlar  
3-Kullandıkları Yakıt Cinsine Göre Kazanlar  
• Gaz yakıtlı kazanlar, Hafif Sıvı Yakıtlı (Motorin) Kazanlar  
• Ağır sıvı yakıtlı kazanlar (Kalyak,Fuel-Oil),Katı Yakılı Kazanlar(Kok, Linyit)  
• Tek yakıt yakan kazanlar, çok yakıt yakabilen  
4-Yanma Odası Basıncı ve Geçiş Türüne Göre Kazanlar  
• Doğal geçişli o Üst Basınçlı  
• İki geçişli o İki geçiş yanma odası geri dönüşlü  
• Üç geçişli o Karşı basınçlı (Radyasyon tipi)  
• Karşı basınçsız kazanla  
5-Isıtıcı Akışkanın Cinsine Göre Kazanlar  
• Sıcak sulu kazanlar, kaynar sulu kazanlar  
• Alçak basınç buharlı kazanlar, yüksek basınç buharlı kazanlar  
6-Akışkan Türüne Göre  
• Sıcak sulu kazanlar, kaynar veya kızgın sulu kazanlar  
• Alçak basınç buharlı kazanlar, yüksek basınç buharlı kazanlar  
• Özel yağ  
7-Yapısal Tasarımlarına Göre Kazanlar  
• Alev borulu kazanlar, alev duman borulu kazanlar, duman borulu kazanlar, radyasyon kazanları, su borulu kazanlar  
8-Biçimlerine Göre Kazanlar  
• Yarı silindirik kazanlar, artık konumlu silindirik kazanlar  
• Dik konumlu silindirik kazanlar, prizmatik paket kazanlar  

 
 
 
Kazanlarda Blöf  
Blöfler kesintili ve devamlı blöfler olmak üzeredir ve blöfler kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan 

çözünmüş ya da askıda kalmış katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla kazan suyunun 

bir kısmının sistemden atılması işlemidir 

BRÜLÖR:Brülör, yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan cihazdır 

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ (EŞANJÖRLERİ) 

Farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkanın (birbirine karışmadan) iki farklı yüzey arasında ısı (geçişini) değişimini 

sağlayan cihazlara ısı değiştiricisi denir. 

Konstrüksiyon Özeliklerine Göre Sınıflama  
***a) Borulu ısı değiştiricileri, a. Düz borulu ısı değiştiricileri,   b. Spiral borulu ısı değiştiricileri,  
c. Gövde borulu ısı değiştiricileri  
**Akışkan Sayısına Göre Sınıflama  a) İki akışkanlı,   b) Üç akışkanlı,   c) Çok akışkanlı  
 
 

10.ÜNİTE: MAKİNA TECHİZAT 

ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ 

Enerji formları 6 sınıfta incelenebilir:  
• Mekanik enerji   • Elektrik enerjisi   • Elektromanyetik enerji  
• Kimyasal enerji   • Nükleer enerji   • Termal (ısıl) enerj  
 
Nükleer Enerji  Isı Enerjisine                              Reaktörler  
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Kimyasal Enerji  
Elektrik Enerjisi                    
Mekanik Enerji  
Isıl Enerji  
 

Elektrik ve Isı Enerjisine 
Kimyasal,Elektrik,Radyan,Isı enerjisine   
Elektrik ve Isı enerjisine    
Eletrik ve Mekanik enerjiye                         

İlk yatırım maliyeti fazla olmasına rağmen, hidrolik enerji bugün işletme ve üretim maliyeti en ucuz olan elektrik üretim 

amaçlı enerji kaynağıdır 

Hidroelektrik Santraller; yenilenebilir olmaları, yerli doğal kaynak kullanmaları, işletme ve bakım giderlerinin düşük 

olması, fiziki ömürlerinin uzun oluşu, en az düzeyde olumsuz çevresel etki yaratmaları, kırsal kesimlerde ekonomik ve 

sosyal yapıyı canlandırması gibi nedenlerle diğer enerji üretim tesislerine göre üstünlük arz etmektedir. 

Hidrolik Santrallerde Türbin Seçimi 

Pelton türbini :Pelton türbinlerinde su, hızı ile etkir. Pelton türbininde cebri boru ile taşınan su bir lüleden geçerek 
çarkın kepçelerine hızlı bir şekilde çarptırılır. Genellikle bir ya da iki lüle kullanılırken büyük kapasiteli türbinlerde daha 
fazla lüle kullanılmaktadır 

Francis türbinleri :Francis türbini Peltonların aksine reaksiyon (tepki) türbinlerindendir 
Francis türbinleri tepki türbinleridir. Orta düşülerde kullanıma uygun suyun hem potansiyel hem de kinetik enerjisinden 

yararlanılır.  

Kaplan türbinleri ve uskur çarkları :100 m’den daha küçük düşülerde çalışan çok büyük debili reaksiyon 

türbinleridir. Devir sayıları dakikada 50’ye kadar inebilmekle birlikte, özgül hızları en yüksek değerlere çıkan türbinlerdir. 

Kaplan türbinlerinde çarkın kanatlarına “pala” ismi verilir. Francis türbinlerden en önemli farkı su Francis türbinlerine 

radyal doğrultuda girerken Uskur ve Kaplan türbinlerde eksenel doğrultuda girmektedir. 

 

GÜNEŞ ENERJİSİ 

Güneş enerjisi, temiz bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeler içermez. 

Güneşli Su Isıtma Sistemleri: 

***Doğal dolaşımlı sistemler: Donma riskinin olmadığı küçük kapasiteli uygulamalar için uygun sistemlerdir. 

 
Yoğunluk farkı nedeniyle kolektörde ısınarak depoya giden suyun yerine, deponun altındaki daha soğuk suyun gelmesiyle 
oluşan su hareketine “termosifon olayı” denir. 

Pompalı (basınçlı) sistemler  
Basınçlı sistemler, ısı taşıyıcı akışkanının pompa ile dolaştırıldığı sistemlerdir 

GÜNEŞ HAVUZU  
Güneş havuzları, güneş enerjisini ısı enerjisi olarak toplama ve depolama işlevine sahip tasarımı basit ve maliyeti ucuz 

uygulamalardan biridir. Güneş havuzları, enerji toplama işlevi yönünden genellikle büyük boyutlu düzlem güneş 

kolektörlerine benzer  

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ 

Güneş ısıl güç santrallerinde; güneş enerjisi ile elde olunan buhar gücünden, klasik termik santrallerde olduğu gibi, 

türbin-jeneratör ünitesi ile elektrik üretilir. Santralin kurulacağı bölgenin, yılda en az 2000 saat güneşlenme süresine ve 

m2 başına yıllık 1500 kVh'lık bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olması gerekir. 

Güneş pilleri (fotovoltaik piller), ilk kez 1839 yılında Becquerel tarafından araştırılmıştır. Güneş pilleri, güneş ışınlarını 

doğrudan elektriğe dönüştürebilen, hareketli mekanik parçaları olmayan, bakımı kolay ve ömürleri uzun olan elektronik 
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sistemlerdir. Güneş pilleri, genel olarak yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştüren yarı iletken 

maddelerden tasarımlanır. 

 

11.ÜNİTE: MAKİNA TECHİZAT 

FOSİL YAKITLI ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ  
ENERJİ: Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Aynı zamanda değişikliklere yol açan etken olarak da düşünülebilir. Enerji, 
depolanabilir, transfer edilir, farklı biçimlerde olabilir ve korunur. Tıpkı uzunluklar gibi skaler büyüklüktür. Sınıflandırma: Enerji; 
mekanik, kinetik, potansiyel, termal, elektrik, manyetik, kimyasal, nükleer, hidrolik vb. tiplerde olabilir. Tüm bunların toplamı 
sistemin toplam enerjisini göstermektedir. Makroskopik enerji; sistemin tümünün bir dış referans noktasına göre sahip olduğu 
enerjidir. Mikroskopik enerji; sistemin moleküler yapısı ve moleküler hareketliliği ile ilgilidir ve diş referans noktasından bağımsızdır.  
Enerji Geçişleri: Enerji aşağıdaki durumlardan birisi ile geçiş yapabilir: • İş etkileşimi, bir kuvvetin belli bir aralıkta etkileşimi. Sistemle 
çevresi arasında bir iş etkileşiminin olabilmesi için iki koşulun sağlanması gerekir. Sınırda etkiyen bir kuvvet olmalı ve sınır hareket 

Isı geçişi, sistemle çevresi arasında sıcaklık farkına bağlı olarak geçen enerji şeklidir. Atomların ve moleküllerin rastgele 
Kütle akışı, kontrol hacminin içine veya dışına sıvı akışı. Sisteme veya 

sistemden kütle akışı ile ilave enerji aktarımı söz konusudur. Bir arabanın radyatörü, kalorifer peteği gibi sistemler açık sistemlerdir 
ve kütle geçişi ile enerji aktarılmaktadır.  
ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİMotorların gerçekleştirdikleri termodinamik çevrimlere güç çevrimleri adı verilmektedir. 
Termodinamik çevrimlerle alakalı olarak yaygın kullanılan diğer bir sınıflandırma da kapalı ve açık çevrimlerdir. Çevrimlerde enerji 
taşıyan akışkan iş yapan akışkan olarak adlandırılmaktadır. Kapalı çevrimlerde; iş yapan akışkan çevrim sonunda ilk hâline döner ve 
bu şekilde sürekli dolaşımda kalır. Açık çevrimlerde ise; dolaşımda kalmak yerine iş yapan akışkan her çevrim sonunda yenilenir. 
Örneğin, otomobil motorlarında, her çevrim sonunda yanmış gazlar çevrimden dışarı atılarak yerine taze hava-yakıt karışımı çevrime 
sokulur. Isı enerjisinden iş üreten makinalara ısı makinası adı verilmektedir. İş yapan akışkana ısının nasıl verildiğine bağlı olarak ısı 
makinaları içten yanmalı ve dıştan yanmalı motorlar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Dıştan yanmalı motorlar; iş yapan akışkana enerji 
geçişi bir kazan, bir jeotermal kuyu, bir nükleer reaktör veya güneş gibi bir dış kaynaktan sağlanır. İçten yanmalı motorlarda ise; 
ısının sağlanması yakıtın sistem sınırları içerisinde yakılmasıyla gerçekleşir. Bundan sonraki bölümde yaygın olarak kullanılan içten 
yanmalı dört zamanlı ve iki zamanlı pistonlu motorlar ele alınacaktır.  
MOTORLAR: Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir.  
Motor Çeşitleri: Zamanlarına göre; • Dört zamanlı motorlar • İki zamanlı motorlar  
Kullanılan Yakıtlara Göre; • Benzinli motorlar • Dizel motorlar • LPG motorlar  
Yakıtın Yanma Yerine Göre: • İçten yanmalı motorlar • Dıştan yanmalı motorlar  
Yapım özelliklerine Göre; • Sıra tipi • Birbirlerinin karşılarına yatık (Düz, hafif eğik, boksör tipi)  
• Sıra hâlinde bir açı ile birleştirilmiş (V tipi) • Daire şeklinde (Yıldız tipi)  
Silindir Sayılarına Göre  
• Tek silindirli • Çok silindirli  
Soğutma Sistemlerine Göre: • Su soğutmalı • Hava soğutmalı 

PİSTONLU MOTORLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Pistonlu motorlarla ilgili temel kavramlar sırasıyla aşağıda tanımlanmıştır: Ölü 
Nokta: Pistonun silindir içindeki hareketi esnasında ulaştığı en üst ve en alt noktalardır. Pistonun ulaştığı en üst noktaya Üst Ölü 
Nokta (ÜÖN), en alt noktaya ise Alt Ölü nokta (AÖN) denir.  
Ölü Hacim: Piston ÜÖN ‘ya ulaştığında pistonun üzerinde kalan yanma odası hacmidir. Strok: Pistonun silindir içinde hareketi 
esnasında alt ölü nokta ile üst ölü nokta arasında kat ettiği mesafedir. H ile gösterilir ve genellikle mm cinsinden ifade edilir. Strok 
Hacmi: Pistonun AÖN ile ÜÖN arasında hareketi esnasında taradığı hacimdir. Toplam Strok Hacmi: Motorun her bir silindire ait strok 
hacimlerinin toplamıdır. Silindir Hacmi: Strok hacmi ile ölü hacmin toplamıdır. Sıkıştırma Oranı: Silindir içinde oluşan en büyük ölü 
hacmin (alt ölü nokta hacmi) en küçük ölü hacme (üst ölü nokta hacmi) oranıdır. Silindir Çapı: Silindir gömleğinin nominal iç çapı, 
silindir çapı olarak adlandırılır. Piston Alanı: Silindir çapına eşit olan dairenin alanıdır.  
MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ: DÖRT-ZAMANLI BENZİN MOTORLARI: Benzinli dört zamanlı motorlar Otto Çevrimi’ne göre 
çalışmaktadırlar. Dört-zamanlı ya da dört stroklu bir motorda bir çevrim pistonun dört stroku ile veya krank milinin iki tam devri ile 
gerçekleşir. Bu dört zaman süresince tamamlanması gereken beş olay vardır: Emme, sıkıştırma, yanma, genişleme ve egzoz. Her bir 
zaman krank milinin 1800 krank mili açısı (KMA) dönmesi ile tamamlanır ve böylece bir çevrimin tamamlanması için geçen süre krank 
mili açısı cinsinden 720 krank mili açısı (KMA)‘na karşı gelmektedir.  
DÖRT-ZAMANLI DİZEL MOTORLAR: Dizel çevrimi bu tip motorlar için ideal çevrimdir. Dört zamanlı dizel motoru, dört zamanlı benzin 

motoruna benzerdir. Fakat dizel motorlar daha yüksek sıkıştırma oranlarında çalışırlar. Benzin motorlarında sıkıştırma oranı 6-10 

arasında iken bu değer dizel motorlarda 16-20 arasındadır. Dizel motorda, emme zamanı esnasında silindire yakıt-hava karışımı değil, 

yalnızca hava emilir. Dizel motorlarda sıkıştırma zamanı sonundaki sıcaklık, yüksek sıkıştırma oranının sonucu olarak, yanma odasına 

püskürtülen yakıtın kendi kendine tutuşabileceği noktaya ulaşır. Dizel motorlarda, yakıtı yanma odasına püskürtmek üzere yüksek 
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basınçlı bir yakıt pompası ve enjektör kullanılır. Benzin motorlarında kullanılan, karbüratör ve ateşleme sistemi dizel motorlarda 

kullanılmazlar. 

İKİ ZAMANLI MOTORLAR: İki zamanlı motorlarda çevrim krank milinin bir tam devrinde tamamlanır. İki zamanlı motorlarla dört 

zamanlı motorlar arasındaki temel fark, emme ve egzoz işlemlerinin gerçekleştirilmesi biçimidir. İki zamanlı motorlarda emme işlemi 

karterde sıkıştırılmış dolgu veya bir blower yardımıyla gerçekleştirilir. Sıkıştırılmış dolgunun emilmesi yanma ürünlerini egzoz 

penceresinden dışarı atar. Bu sebeple, bu iki işlem için herhangi bir piston strokuna gerek yoktur. Çevrimin tamamlanması için iki 

zaman yeterlidir; taze dolguyu sıkıştırma zamanı ve genişleme veya iş zamanı. 

TERMİK SANTRALLER: Kullandıkları yakıtlara göre Türkiye’deki başlıca elektrik santralları ve yüzdeleri:  
• Katı yakıta linyit ve taş kömürü: % 23,48 • Sıvı yakıta fuel-oil ve motorin: % 7,65  
• Gaz yakıta doğal gazı göstermek mümkündür: % 35,53 • Bir diğeri de jeotermal (Yeraltı buhar santralı): % 0,04  

 

 

 

 

 

12.ÜNİTE: MAKİNA TECHİZAT 

HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER  
Hidroliğin Tanımı: Hidrolik kelimesi, Yunanca’da su anlamına gelen hydro ile boru anlamına gelen aulis kelimelerinin 

birleştirilmesinden türetilmiştir. Akışkanların hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. Endüstriyel hidrolik ise basınçlandırılan akışkanın 

hidrolik sistemlerdeki davranışını inceler. Basınçlı akışkan kullanılarak hidrolik silindirler ile doğrusal hareketler, salınımlı motorlar ile 

açısal hareketler ve hidrolik motorlar ile dairesel hareketler elde edilmektedir. Hidrolik devre elemanları kesit resimleri ile değil ISO 

1219, DIN 24300 ve TS 1306 ile belirlenen standart sembollerle gösterilirler. 

 

 

Hidrolik Sistemlerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri: Hidrolik Sistemlerin Olumlu yönleri: • Diğer sistemlere göre sessiz ve gürültüsüz 
çalışırlar. • Hidrolik enerjinin elde edilmesi, denetimi ve kontrolü kolaydır. • Uzaktan kontrol edilebilir.  
• Bakımı, tamiri ve onarımı kolaydır. • Basınç yükselmelerinde devre otomatik olarak kontrol edilir. • Küçük basınçlarla büyük güçler 
elde edilebilir. • Rahatlıkla yön değiştirilebilir. • Sistem, çalışma sırasında kendi kendini yağlar. • Parça ömrü uzundur. • Ekonomiktir. 
• Isıtma ve soğutma kendiliğinden gerçekleşir. • Sistem, durmadan hız kontrolü yapılabilir. • Otomatik kumanda sistemi ile tek 
merkezden kontrol edilebilir. • Elektrikli ve elektronik kontrol sistemleri ile yeni makineler tasarlanabilir. • Daha az yer kaplarlar.  
Hidrolik Sistemlerin Olumsuz Yönleri: • Sıvıların yüksek sıcaklıklara ulaşması ile yağ kaçakları oluşabilir ve verim düşebilir. • Bağlantı 
ve rakorlarda yüksek basınçtan kaynaklanan kaçak ve sızıntı oluşabilir. • Bazı elemanlar ısıya karşı hassas olmaları nedeniyle 
özelliklerini kaybedebilirler. Bunu önlemek için ısı değiştiriciler devreye bağlanmaları gerekmektedir. • Sistem montajı sırasında 
borulara fazla kıvrım verilirse verim düşer. • Elemanlar iyi seçilmez ve iyi monte edilmez ise sistem verimi düşer.  
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Hidrolik Prensipler: Arşimet, Pascal, Toriçelli ve Bernoulli gibi araştırmacılar yaptıkları çalışmalarla akışkanların hidrodinamik ve 
hidrostatik prensiplerini ortaya koydular.  
Hidrostatik Prensipler: Durgun sıvılar içinde bulundukları kabın yüzeylerine yüzey normalinin tersi yönünde sıvı yüzeyinden yükseklik 
ve sıvı özgül ağırlığının bir fonksiyonu olarak basınç uygularlar.  
Hidrodinamik Prensipler: BERNOULLİ PRENSİBİ: Daimi, sıkıştırılamaz, sürtünmesiz bir akışta bir akışkan taneciğinin bir akım çizgisi 
boyunca toplam enerjisinin sabit olduğunu belirtir.  
HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI: Hidrolik Depo ve Donanımı: Hidrolik akışkanın depolandığı, dinlendirildiği, soğutulduğu ve 
filtrelendiği devre elemanına hidrolik depo veya tank denir. Hidrolik sistemde dolaşan yağ kısa zamanda ısınır, kirlenir ve görevini 
yapamaz duruma gelir. Bu nedenle, hidrolik sistem için uygun yağ deposu seçilemezse sistemden istenilen verim alınamaz.Doldurma 
filtresi; üzerinde hava filtresi ve havalandırma kapağı bulunur. Hidrolik akışkan buradan depoya doldurulurken aynı zamanda 
filtreden geçerek içinde bulunması istenmeyen parçacıklardan temizlenmiş olur.  
Gösterge seviyeleri; depo içerisindeki akışkan miktarını görmek için kullanılır. Akışkan miktarı üst seviyeyi (max.) geçmemeli ve alt 
seviyeden (min.) az olmamalıdır. Tahliye tıpası; tanktan akışkanı boşaltmak amacıyla kullanılır 
Temizleme kapağı; tankın iç yüzeylerinin temizlenebilmesi amacıyla kullanılır. Emme odası; tank içerisinde, dinlenmiş ve soğutulmuş 
akışkanın bulunduğu kısımdır. Emme borusu; emme odasındaki akışkanı, elektrik motoru ile çalışan pompa yardımıyla emerek 
sisteme gönderen borudur.  
Yağ Deposu Seçiminde Önemli Noktalar: • Yağ deposu sistem için yeterli hacimde olmalıdır ve sızdırmazlığı sağlanmış olmalıdır. • 
Büyük hacimli depolarda ısıtıcı kullanılmalıdır. • Seviye gösterge kapakları bulunmalıdır. • Yağ tahliye ağzı bulunmalıdır. • Dönüş 
yağındaki metal parçacıkları tutan manyetik ayırıcı olmalıdır. • Depoda dönüş borusu taratarafında eğim olmalıdır. • Boru uçları 45° 
eğimli kesilmelidir. • Kolay sökülür takılır olmalıdır ve ekonomik olmalıdır.  
Hidrolik Yağlar: Hidrolik sistemlerde enerjinin çalışan elemanlara iletilmesi, devre elemanlarının ömrünün uzun olması ve yüksek 
sistem verimi elde etmek için hidrolik yağlar kullanılır. Hidrolik akışkan olarak su, doğal yağlar ve sentetik yağlar kullanılabilir. Su: 
Hidrolik sistemlerin bulunduğu ilk dönemlerde akışkan olarak su kullanılmıştır. Günümüzde de yüksek sıcaklıktaki çalışma 
ortamlarında, hidroelektrik santrallerinde ve türbinlerde su kullanılmaktadır. Fakat su paslanmaya (korozyon) sebep olduğundan 
mutlak kullanılması gereken yerlerde gliserin ya da pas önleyici kimyasallar katılarak kullanıma sunulmaktadır. Doğal Yağlar: Su 
kullanımının paslanmaya yol açması ve bazı olumsuzluklarının görülmesi sonucu, bitkilerden elde edilen ayçiçeği yağı ve zeytinyağı 
hidrolik sistemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Fakat yüksek basınçlarda uzun süre çalışması gereken yerlerde istenilen verime 
ulaşılamamıştır. Bu nedenle üreticiler sentetik yağ arayışına yönelmişlerdir.  
Hidrolik Yağlarda Aranan Özellikler: Hidrolik sistemlerin verimli çalışabilmesi için kullanılan yağların şu özellikleri taşıması gerekir: • 
Güç iletme özelliği (sıkıştırılamaz) bulunmalıdır. • Devre elemanlarını ve çalışan kısımları yağlama özelliği bulunmalıdır. Sistem 
ısındığında soğutma yapmalıdır. • Yapışkanlık özelliğinden ötürü sızdırmazlık sağlamalıdır.  
• Çalışan elemanlarda paslanma sorun olduğundan paslanmaya karşı koruyucu olmalıdır. • Yağların oksijenle birleşmesi yağın 
ekonomik ömrünü kısaltır. Bu yüzden oksijenle birleşmeye karşı direnci yüksek olmalıdır. • Yağlar, içindeki hava (köpürme) ve suyu 
(oksidasyon) kolayca dışarı atabilmelidir. Su paslanmaya neden olur. Hava kabarcıkları ise kavitasyon oluşturur. • Yüksek basınçlarda 
çalışırken sıcaklığa karşı özelliklerini kaybetmemelidir. •Birbiri üzerinde hareket eden parçalar arasında film tabakası oluşturmalıdır. 
• Güç kaybına neden olmamalıdır. • Çalışma şartlarından ötürü sistemin içine girebilecek pislikleri süzme özelliği olmalıdır. Hidrolik 
Pompalar ve Çeşitleri: Hidrolik depoda bulunan yağı sisteme, istenilen basınç ve debide gönderen devre elemanına pompa denir. 
Dönme hareketini genelde bir elektrik motorundan alan pompalar, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştürür. Hidrolik 
Pompaların Çeşitleri: Hidrolik pompalar, çalışma şekline göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: a) Dişli Pompalar • Dıştan dişli • 
İçten dişli • İçten eksantrik dişli • Vidalı  
b) Paletli Pompalar c) Pistonlu Pompalar • Eksenel pistonlu • Radyal pistonlu  
Pompa Seçiminde Önemli Faktörler: • Çalışma basıncı sisteme uygun olmalı • Pompa debisi yeterli olmalı • Çalışma sıcaklığında 
sorunsuz çalışabilmeli • Ekonomik olmalı • Gürültüsüz ve titreşimsiz olmalı • Bakım, onarım ve montaj kolaylığı sağlamalı • Boyutu, 
küçüklüğü gibi özellikler göz önünde bulundurulmalı  
Hidrolik Sistemde Valfler: Hidrolik sistemlerde basınç, debi ve yön kontrolü amacıyla klasik geometrili akışkan valflerin dışında çok 
yollu ve konumlu valfler kullanılmaktadır. Kullanım amaçlarına göre valfler şunlardır:  
1.Yön kontrol valfleri 2. Basınç kontrol valfleri 3. Akış (hız) kontrol valfleri ve çek valfler  
Akış Kontrol Valfleri ve Çek Valfler: Hidrolik alıcılara (silindir, motor, salınımlı motor) giren yağ miktarını kontrol ederek piston veya 
motorların hızını istenilen oranlarda ayarlama görevini yerine getirirler. Akış kontrol valfleri vida, kol, kamlı düzen veya servo 
kontrollü olarak dizayn edilebilir.  
Akış Kontrol Valflerinin Çeşitleri: Sabit kesitli ve ayarlanabilir kesitli akış kontrol valfi, Yavaşlatma valfi ve tek yöne geçişli çek valfler. 
Çek valf konik kapama elemanlı veya bilye kapama elemanlı olarak iki çeşittir.  
Valf Kontrol Yöntemleri: Hidrolik sistemlerde yön kontrol valflerinin kumanda ediliş biçimleri değişik şekillerde olmaktadır. Elle, 
mekanik, hidrolik, pnömatik, doğrudan veya dolaylı kumanda şekilleri olabildiği gibi; servo kumanda sistemleri ile uzaktan kumanda 
edilebilen valflerde bulunmaktadır.  
HİDROLİK ALICILAR: HİDROLİK SİLİNDİRLER: Hidrolik sistemlerde silindirler vasıtasıyla doğrusal hareketler elde edilir.  
HİDROLİK SİLİNDİRİ OLUŞTURAN ELEMANLAR: Silindir Gömleği (kovan): Kullanıldıkları yerin özelliklerine göre dökme çelik, dökme 
demir ve alaşımlı çelik borulardan imal edilir. Soğuk çekilmiş boruların iç yüzeyleri taşlanarak honlama işlemine tabi tutulursa silindir 
gömleği olarak kullanılması mümkündür. Silindir gömlekleri hangi gereçten yapılırsa yapılsın iç yüzeyi iyi işlenmiş ve honlanmış 
olmalıdır. İyi verim alabilmek için silindir gömleği ile piston arasındakisürtünme en aza indirilmelidir. Aksi halde sızdırma ve 
kaçaklardan dolayı verim düşer. Genellikle özel bir talep olmadığı takdirde St 52-3 kalitedir. Piston kolu (mil): Malzemeleri genellikle 
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alüminyum, bronz ve pirinçten imal edilirler. Büyük ölçülü olanları dökme demir veya dökme çelikten, paslanmaz türevleri veya ıslah 
çeliklerinden imal edilebilirler. Piston üzerine takılan sızdırmazlık elemanlarının aşınması durumunda yağ kaçakları artmaya başlar ve 
verim düşerek güç kaybı oluşur. Aşınan, yıpranan sızdırmazlık elemanları yenisi ile değişimi sağlanır. Çalışma esnasında dış ortamla 
temas olduğundan üzerinde korozyona dayanıklı kaplama mevcuttur. Ön Kapak (Kep): Malzemesi pik, sfero döküm veya alaşımsız 
imalat çeliklerinden yapılabilir. Gömleğe bağlantısı vidalı veya cıvatalı bağlantı olarak gerçekleştirilebilir. Sızdırmazlık elemanlarını 
taşımasının yanı sıra yataklama görevi de yapar. Piston: Malzemesi pik, sfero döküm veya alaşımsız imalat çeliklerinden yapılabilir. İç 
kaçağı önleyen sızdırmazlık elemanını üzerinde taşır. Aynı zamanda yataklama görevi de yapar.  
Arka kapak: Malzemesi silindir gömleği ile uyum sağlaması açısından St 52- 3 kalitesinde seçilmelidir. Şayet bulunamazsa karbon 
oranı düşük alaşımsız çelikler tercih edilmelidir. Görevi gömlek arka kısmını kapatır ve bağlantıelemanını üzerinde taşır. Rot başı ve 
silindir gömleği: Malzemesi kovanla uyum sağlaması açısından St 52- 3 kalitesinde seçilmelidir. Hazır olarak üretimleri yapılmakla 
beraber, makine konstrüksiyonunda talep edilen, değişik bağlantı şekilleri de mevcuttur.  
HİDROLİK SİLİNDİR TİPLERİ: Hidrolik silindirler genel olarak iki grupta ele alınabilir. Bunlar; 1. Tek Etkili Hidrolik Silindirler: Hidrolik 
akışkanın pistona tek yönden etki ettirildiği silindir türüdür. Pistonun geri konumuna gelişi dış kuvvetlerle (yay, ağırlık, vb.) sağlanır. 
Çeşitleri: Dalma Tip Hidrolik Silindirler, Ağırlıklı Hidrolik Silindirler ve Yaylı Hidrolik Silindirler. 2. Çift Etkili Hidrolik Silindirler: Hidrolik 
akışkanın pistona çift yönden etki ettirildiği silindir çeşididir. Genellikle her iki yönde iş işlendiği için yaygın olarak kullanılan silindir 
çeşididir. Çeşitleri:  
a. Tek kollu(rodlu) b. Çift kollu Uygulamada çok değişik tiplerde silindirler bulunmaktadır. Hidrolik devrelerde kullanılan silindirler, 
kullanıldıkları yerin özelliklerine ve çalışma şartlarına göre geliştirilmişlerdir. Çalışma şartlarına göre silindirler a)Tek etkili b) Çift etkili 
c) Teleskopik d) Yastıklı e) Tandem.  
HİDROLİK MOTORLAR: Hidrolik motorlar çalışma prensipleri bakımından hidrolik pompaların tersi bir sistemle çalışırlar. Hidrolik 
pompaların aksine hidrolik motorlara sıvı, basınçlı olarak girer. Basınçlı sıvı, sistemleri aracılığı ile hidrolik enerjiyi dairesel harekete 
dönüştürür. Hidrolik motorların devir sayıları, motora giren sıvının miktarına bağlıdır. Hidrolik motora giren sıvının miktarı ne kadar 
fazla olursa motorun devri o kadar yükselir. Hidrolik motorların ters yönde dönmesini sağlamak için yön değiştirme valflerine 
başvurulur. Hidrolik motorlar 3 tiptir. Bunlar;  
a) Dişli çark sistemli b) Paletli c) Pistonlu (eksenel ve radyal)  
HİDROLİK AKÜMÜLATÖRLER: Hidrolik sistemlerde gerektiği zaman kullanılmak için bulundurulan, hidrolik enerjiyi basınç altında 
depolayan (biriktiren) elemanlara denir. Akümülatör Çeşitleri:  
1. Ağırlıklı akümülatörler 2. Yaylı akümülatörler 3. Diyaframlı akümülatörler 4. Balonlu akümülatörler  
5. Pistonlu akümülatörler  
Bağlantı Elemanları: Hidrolik devre elemanlarının birbirleri ile bağlantılarının sağlanması ve basınçlı yağı iş yaptırmak üzere akışkanın 
dolaşmasını sağlayan devre elemanlarına bağlantı elemanları adı verilir. Bu elemanlar; borular, hortumlar ve rakorlardır. Bağlantı 
elemanları gerekli basınç, debi ve akış hızını sağlayacak şekilde seçilmeli, çalışma basıncına dayanacak yapıda olmalıdır. Borular ve 
Hortumlar: Hidrolik devrelerde basınçlı yağın depodan başlayarak alıcılara iletmekte kullanılırlar. Hidrolik sistemlerde borular ve 
bezli lastik hortumlar kullanılır. Borular, korozyona dayanıklı dikişsiz olarak yumuşak çeliklerden yapılır. Hidrolik sistemlerde 
kullanılacak çelik boruların özellikleri DIN 2391, TS 301' de ifade edilmiştir.  
Rakorlar: Hidrolik devrelerde boruların devre elemanlarına bağlanması için kullanılan aparatlardır. Sızdırmazlığı sağlamaları için özel 
imalat yöntemleri vardır. Boruların birbirlerine bağlanmaları vida ve somun yardımıyla olur. Sızdırmazlığı sağlamaları için vidaların 
alın yüzeylerine conta konulur. Rakor iç kesitleri, basınçlı akışkanın geçişine engel olmayacak şekilde imal edilmişlerdir.  
Boru Seçiminde ve Montajında Dikkat Edilecek Noktalar: • Boruların iç yüzeyleri pürüzsüz ve temiz olmalıdır.  
• Takıldıkları yerlerde kıvrım sayısı az olmalıdır. • Sisteme uygun çapta ve uzunlukta olmalıdır. • Üzerine yeterince hava alma 
musluğu takılmalıdır. • Gereksiz eklerden kaçınılmalıdır. • Basınç hattında kesit daralmamalıdır.  
• Sızdırma ve kaçak yapmamalıdır. • Boru bağlantılarında hata yapılmamalıdır.  
Manometreler: Hidrolik sistemlerde genellikle basınç hattına takılarak basınç ölçme görevi yaparlar. Tezgâh veya makine çalışırken 
çalışma basıncı değerleri manometrelerden takip edilir. Belirli noktalara takılarak o bölgenin basıncı belirlenir. Manometrelerin 
gösterdiği basınç efektif basınçtır. Bu basınç atmosfer basıncı referans alınarak bu değerin üzerinde okunan değerdir, gösterge basınç 
değeri olarak bilinir ve birimi *bar] olarak okunur.  
Manometre Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Çalışma basıncı ile iş basıncı uygun olmalıdır. Çalışma basıncına bağlı olarak 
bağlantı vidası ölçüsü ve dış çapı uygun olmalıdır. Manometre her zaman gerçek değerleri göstermelidir. Yeterince hassas genellikle 
0.1 bar olmalıdır 
Filtreler: Hidrolik sistemde yağın içine karışan yabancı maddeleri, çalışma sırasında aşınarak kopan ve yağa karışan metal 
parçacıklarını yağdan ayıran ve bu sayede sisteme daha temiz yağ gönderilmesinde yardımcı olan hidrolik elemanlardır. Çalışma 
esnasında yağa karışan yabancı maddeler devre elemanlarının tıkanmasına sebep olur. Bu durumun düzeltilmesi için sistemin 
özelliğine uygun filtreler kullanılır.  
Hidrolik yağın kirlenme nedenleri: • Montaj Sırasında Oluşan Kirlenme: Montaj sırasında yeni takılan parçalar bulunabilen metal 
talaşları, toz metaller ve görülmeyen maddeler kaynaklı kirlenme. • Çevre Şartlarından Oluşan Kirlenme: Tozlu çalışma ortamı 
kaynaklı kirlenme. • Hidrolik Sistemin Çalışması Sonunda Oluşan Kirlenme: Hareketli elemanların aşınmaları sonucu metal talaşları 
kaynaklı kirlenme.  
FİLTRELERİN ÇEŞİTLERİ:  
Filtreler devre elemanlarının güvenliğini sağlamak ve aşınmayı en aza indirmek amacıyla kullanıldığı için genel olarak 3 çeşittir.  
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1. Emme hattı filtresi: Emme filtreleri hidrolik sistemde emme hattına takılır. Endüstride emme filtresinin 100 mikron ile 0.13 mm 

arasında seçilmesi veya hiç kullanılmaması önerilmektedir. Daha düşük gözenek çapı pompanın emmesini zorlaştırdığından 

kavitasyona sebep olur. 

2. Basınç hattı filtresi: Bu filtreler basınç hattına takılır. Hidrolik pompadan çıkan akışkanın filtre edilmesini sağlarlar. Bu filtreler 
yüksek basınçlara dayanabilecek filtre gövdesi ve elemanlarından oluşur bu nedenle dayanıklı ve pahalıdır.  
3. Dönüş filtresi: Bu filtreler geri dönüş hattına ve genellikle de tank üzerine monte edilirler. Hidrolik sistemden tanka dönen yağın 
filtre edilmesi amacı ile kullanılırlar. Bakımları ve temizlenmeleri diğerlerine göre daha kolaydır.  
Yapı özelliklerine göre hidrolik filtreler:  
1. Süzgeç Tipi Filtreler: Bu tip filtreler sıkı dokunmuş metal liflerden yapılmışlardır. Filtreleme sürecinde sadece büyük parçacıkları 
tutabilirler, dolayısıyla düşük verimli filtrelerdir. Avantajları iyi temizlendikten sonra defalarca kullanılabilmeleridir.  
2. Yarık Filtreler: Bunlar sıkı dokunmuş metal liflerden yapılan ve asfalt (zift) içine sokulmuş filtrelerdir. Süzgeç tipi filtrelere nazaran 
daha fazla filtreleme yapabilme yeteneğine sahiptirler.  
3. Hacimli Filtreler: Örülmemiş kumaş tipi malzemelerden yapılan bu filtreler sadece nem alma amacıyla kullanılırlar.  
4. Yüzeysel Filtreler: Kâğıt veya örülmeyen kumaş malzemelerden yapılırlar. Bu filtrelere çelik süzgeç de monte edilmektedir. Çok iyi 
filtreleme özelliğine ve mekanik dayanıklılığa sahip oldukları için hidrolik sistemlerde yaygın olarak kullanılırlar.  
Pnömatiğin Tanımı ve Tarihçesi: Eski Yunanca’da, nefes anlamına gelen pneuma kelimesinden türetilen Pnömatik, basınçlı havanın 
davranışını ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Basınçlı havanın pnömatik alıcılara (silindir, motor ) kadar ulaşması pnömatik 
sistemi meydana getirir. Hava sıkıştırılabildiği için büyük güç istenen yerlerde kullanılamazken, yüksek çalışma hızları elde edilebilir.  
Kullanım Alanları  
Yüksek hız, küçük kuvvetler, temizlik ve emniyet istendiği yerlerde pnömatik sistemlerin kullanılması çok avantajlıdır. Pnömatik 

sistemler yaygın olarak; tarım ve hayvancılıkta, otomasyon sistemlerinde, elektronik sanayinde, ağaç işleri endüstrisinde, gıda, kimya 

ve ilaç sanayinde ve tekstil sanayinde kullanılmaktadır 

Diğer Sistemlerle Karşılaştırılması  
Pnömatik sistemlerin üstün ve zayıf yönleri incelendiğinde;  
Pnömatik Sistemlerin üstün yönleri: • Pnömatik sistemlerde gerekli olan hava kolayca ve her yerde sınırsız ölçüde bulunabilir. • 
Havanın sürtünme kayıpları azdır, uzak mesafelere taşınabilir. • Basınçlı hava kullanılan ortamlar temizdir. Sistemde meydana 
gelebilecek sızıntılar çevreyi kirletmez. • Pnömatik devre elemanlarının yapıları basit ve ucuzdur.  
• Montaj ve bakımları kolaydır. Basınçlı havanın yanma ve patlama tehlikesi yoktur. • Havanın sıcaklığa karşı duyarlılığı azdır. Hız 
ayarları sıcaklıkla değişmez. • Basınçlı hava gerektiğinde kullanılmak üzere depo edilebilir. Yüksek çalışma hızları elde edilebilir. 
Piston hızı 3 m/sn’ye ulaşabilir.  
Pnömatik Sistemlerin zayıf yönleri: • Basınçlı havanın devre elemanlarına zarar vermemesi için öncelikle işlenmesi gerekmektedir. 

-5 tonluk kuvvetler elde edilebilir. • Sistemde işi biten hava dışarı atılırken gürültü 
yapar. • Hava sıkıştırılabilir özellikte olduğundan düzgün bir hız elde etmek zordur. • Yüksek çalışma basınçları elde edilemez.  
Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Karşılaştırılması: • Hidrolik yağlar sıkıştırılamaz kabul edilir. Ancak yüksek basınçlarda (350 Bar) 

çok az %2-%4 yoğunluğunda değişme olabilir. Pnömatikte ise hava sıkıştırılabilir. • Pnömatikte sıcaklığın artması, yanma ve patlama 

tehlikesi oluşturmadığı gibi, sıcaklık değişimleri hızları da etkilemez. Hidrolikte ise, yağın yanıcı olması, yanma tehlikesi oluşturur. 

Ayrıca sistem sıcaklığının değişmesi hidrolik akışkanı etkiler ve çalışma hızlarını değiştirir. • Hidrolik sistemde kullanılan akışkan, 

çalışma elemanlarının aynı zamanda yağlanmasını sağlar. Pnömatikte ise ayrıca yağlama işlemi yapmak gerekir. • Pnömatikte büyük 

kuvvetlerin elde edilmesi zor ve ekonomik değilken hidrolikte büyük kuvvetler rahatlıkla elde edilebilir. Pnömatik elemanların 

çalışma hızları yüksektir. Hidrolikte ise çalışma hızları daha düşüktür. • Pnömatik sistemlerin diğer sistemlerle karşılaştırılması şekil-

4’te verilmiştir. Pnömatik devre elemanları genel olarak hidrolik devre elemanları ile benzer fonksiyonlara sahiptirler. Temel bazı 

elemanların standart devre gösterimleri şekil-22’ de verilen örnek devre çiziminde olduğu gibidir. 

13.ÜNİTE: MAKİNA TECHİZAT 

İŞ MAKİNALARI  
İŞ MAKİNALARI: Tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma vb. devlet kurumlarının ve özel sektörün kullanıldığı iş makinaları; iş ve 
hizmet üreten, karayollarında insan, hayvan ve yük taşımayan ve işe uygun özel ekipmanlarla donatılmış motorlu araçlardır. Üstyapı, 
altyapı, karayolu yapım, bakım ve onarım, su yapıları inşaatı, toprak kazımı, yükleme ve yayılımı vb. inşaat işlerinde de kullanılan çok 
amaçlı iş makinaları mevcuttur.  
İş Makinaları Çeşitleri: İş makineleri genel olarak paletli ve lastikli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bunun harici kullanıldıkları alanlara 
göre de iş makinalarını sınıflara ayırmak mümkündür.  
Loderlar (Yükleyiciler): Bu makine tipi yükleme işlerinde kullanılır. Loder, bir traktör ve önde yüklemeyi sağlayan kepçe kısmından 
oluşur. Kepçe kısmı hidrolik sistemlerle hareket ettirilir.  
Beko-loderlar (Kazıcı-Yükleyiciler): Beko-loderin, loderden farkı, aynı zamanda kazıcı özelliğinin olmasıdır. Hem kazıcı hem 
yükleyicidir. Bir traktör, önde yüklemeyi sağlayan kepçe, arkada ise kazıcı kısmından oluşur. Kepçe ve kazıcı kısmı hidrolik sistemlerle 
hareket ettirilir.  
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Ekskavatörler: Alt kısım paletli, lastik tekerlekli veya kamyon şasilidir. Üst kısımda tahrik motoru ve kumanda tertibatı bulunur. 
Makinanın ön kısmında ise kazmayı sağlayan mekanizma mevcuttur. Kepçeli, düz kepçeli, ters kepçeli, çeneli, draglin kovalı gibi 
çeşitleri vardır. Paletli veya lastik tekerleklidir.  
Greyderler: Greyderler; genel olarak tesviye işlerinde, hendek kazma ve yol yapımı için kullanılan çok amaçlı makinalardır. Ayrıca 
uygun bir şekilde kullanıldıkları takdirde, tesviye ve bombelik verme, karıştırma ve yayma, malzemeyi yana yığma işleriyle birlikte 
hafif kazıma işlerinde de kullanılırlar.  
Dozerler: Kazı, dolgu, yarma, çekme ve itme işlemlerinde kullanılan iş makinalarıdır. Makinanın altında uygun bıçak düzeneği vardır. 
Dozerlerin bıçak boyları değişik olup çeşitli işlerde kullanılma özellikleri vardır. Dozerler genelde ağır ve güçlü iş makinalarıdır.  
Finişer (Asfalt Serme) Makineleri: Beton asfalt, mekanik stabilizasyon vb. malzemeleri istenilen kalınlık, eğim ve yüzeysel 
düzgünlükte serme işlemini yapan iş makinalarıdır.  
Silindir: Motorlu araç olan silindirler; toprak, stabilize ve asfalt gibi zeminlerde zeminin yapısına ve çeşidine uygun sıkıştırma ve ezme 
işlemlerini yapan makinelerdir.  
Zemin Süpürme: Araç üzerine monte edilen vakumlu yol süpürme makinası; yardımcı motor, çöp haznesi, vakum fanı, hidrolik ve 

pnömatik sistem, fırça ve sulama sistemlerinden meydana gelmektedir. Genellikle belediyeler tarafından temizlik amacı için 

kullanılmaktadırlar   

Mobil ve araç üstü vinçler: Bu tür vinçlerin araçları yol ve arazi şartlarına uygun olmalıdır. Çok çeşitli amaçlar için mobil ve araç üstü 

vinçler kullanılmaktadır.  

Forkliftler: Forklift, ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek veya istiflemek için kullanılan 

bir çeşit iş makinesidir. Forkliftler, daha çok paletlerin üzerine yüklü ağırlıkları taşımak, kaldırmak ve yerleştirmek/istif etmek için 

kullanılırlar. Açık alanlarda kullanım için dizel, benzin ve LPG motorlu tipleri, kapalı alanlarda ise AC ve DC elektrik akımı ile 

çalışabilen tipleri vardır.  

Forkliftler kullanılırken iş güvenliği açısından dikkat edilecek önemli noktalar; • Forkliftler operatörlük belgesi olan kişilerce 

kullanılmalıdır. • Operatörlük belgesi olmayanlara asla forkliftler kullandırılmamalıdır. • Forklift çatallarında insan taşınmamalıdır. • 

Yük, çatallara asılı olarak taşınmamalıdır. • Çataldaki yükün üstüne insan alınmamalıdır. 

• Forkliftin üzerine insan alınmamalıdır. • Kapalı alanlarda çalışan forkliftlerin geliş/gidiş yolları işaretlenmelidir.  
• Ani manevra, duruş ve kalkış hareketleri yapılmamalıdır. • Forklift üzerinde yangın tüpü bulundurulmalıdır.  
• Taşıyabileceği maksimum yük üzerinde yazılı olmalıdır. Üzerinde yazılı olan yük ağılığından daha ağır yükler taşınılmamalıdır. • 
Kapalı alanlarda dizel, benzinli ve LPG’li forkliftler kullanılmamalıdır. Kapalı alanlarda elektrikli forkliftler kullanılmalıdır. Fabrika açık 
alanlarında dizel, benzinli ve LPG’li forkliftler kullanılabilir. • Çalışmadığı zamanlarda belirlenen ve işaretlenen yerlerde park 
yapılmalıdır. • Eğimli yerlerde park yapılma zorunluluğu varsa mutlaka takoz kullanılmalıdır.  
İş Makinesi Operatörlük Belgesi: 27 Ekim 1996 tahinde, 22800 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen, 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun 42. 
maddesinde yapılan değişiklik ile iş makinesi kullanılan şahısların operatör belgesi almaları ve ayrıca karayoluna çıkacak lastik 
tekerlekli iş makinelerinin sürücülerinin (G) sınıfı sürücü belgesi olması yasal olarak zorunlu hâle getirilmiştir.  
G sınıfı ehliyet: G sınıfı ehliyeti alabilmek için iki faklı durum vardır.  
I.Durum: Operatörlük belgesi olanlar (G) sınıfı ehliyeti alma hakkına sahiptirler. Operatörlük belgesi ve sürücü belgesi olanlar ilgili 
Trafik Tescil şubesine müracaat ederek hiç bir sınava girmeden (G) sınıfı ehliyeti alabilirler. Bunun için;  
• Operatörlük belgesini • Kurstan almış olduğu belgelerle birlikte sürücü belgesini ve evraklarını bağlı bulunduğu Trafik Tescil 
şubesine teslim etmeleri gerekir.  
II. Durum: Operatör belgesi var ama hiçbir ehliyeti yok ise sürücü ehliyeti için sürücü kursuna müracaat edip başarılı olduktan sonra 

sürücü belgesi sertifikasını aldıktan sonra operatörlük belgesiyle birlikte Trafik Tescile müracaat ederek G sınıfı ehliyeti alabilirler. 

Diğer bir yöntem ise, operatör belgesi olanlar sürücü kursuna G sınıfı sürücü belgesi için müracaat edip başarılı olduktan sonra G 

sınıfı ehliyeti alabilirler. Buradan anlaşılacağı gibi operatörlük belgesi tek başına G sınıfı ehliyete çevrilmemektedir. Bir diğer önemli 

nokta ise G sınıfı ehliyetini sadece operatörlük belgesi olanlar alabilmektedir. 

İş Makinalarında İş Güvenliği Genel Kuralları: İş makinası ile ilgili tehlike kaynakları: • Sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin çalışmaması 
• Çalışmadan önce günlük kontrol ve bakımların yapılmaması • Yakıt ikmali esnasında ateşli madde kullanılması • Uygun park 
edilmemesi • Bakımların yetkili kişiler tarafından yapılmaması • Araç ile nakil esnasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması • 
Kapasitesi üzerinde iş yüklenmesi • Hareketli kısımlara kapılma • Yüke maruz kalan halat ve zincirlerin yıpranması • Amacı dışında 
başka işlerde ve konumda kullanılması  
• Periyodik bakımlarının azami süreler içerisinde yapılmaması  
Çalışma sahasında olası tehlikeler: • Çalışma alanında gerekli trafik işaretlerinin bulunmaması • Çalışma alanlarında aşırı toz ve sis 
oluşması • Çalışma alanının sınırlarının belirlenmemesi ve uygun olamayan hava şartları • Gece yapılan çalışmalarda iyi aydınlatma 
yapılmaması • İş makinelerinin hareket yollarının belli olmaması • Çalışma alanında aşırı yağış olması • Kazı alanında çıkan toprağın 

ayıcı madde olasılığı • Çalışma alanında aynı iş makinelerinin ortak kullanımı • Fazla eğimli arazide 
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çalışma yapılması • Yüksek gerilim hatlarına yaklaşma • İş makinesinin bir kısmının gerilim hattına teması • Kazı alanlarında elektrik 
kabloları, doğal gaz, telefon vb. hatların olması  
Operatörlerle ilgili tehlike kaynakları: • Operatörün belgesinin olmaması • İş makinaları ile aşırı hız yapılması • Hareket etmeden 

önce etrafın uyarılmaması • Yetkisiz kişilerin makine üzerine bindirilmesi • Operatörün iş makinasını sürücü koltuğuna oturmadan 

kumanda etmesi • Operatörün çalışma anında uygunsuz davranışları • Operatörün veya diğer çalışanların iş makinesinin 

altında/yanında istirahat etmeleri • Kişisel koruyucu kullanılmaması • Operatör ve işaretçiler arasında uyumsuzluk • İş makinelerinin 

emniyet tertibatlarının çalışıp çalışmadığının kontrol edilmemesi • Motor çalıştıktan sonra da tüm araç gösterge ve kumandalarının 

çalışır hâlde olduğuna bakılmaması • Çalışma yerini görerek tehlikeli durumları tespit edip gerekli emniyet tedbirlerinin 

belirlenmemesi (Yer altı ve yer üstü iletim hatları vb. ile arazi durumu) • İşe başlamadan önce uyarı ikaz sistemlerinin çalışıp 

çalışmadığının kontrol edilmemesi. • Çalışma anında emniyet için konulmuş tüm ikaz levhalarına, emniyet çizgi ve şeritlerine 

uyulmaması • İş makinasının çalışır ve yüklü hâlde terk edilmesi 
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13.ÜNİTE: MAKİNA TECHİZAT 

DEĞERLENDİRME SORULARI  
1. Trafik Kanunu’na göre G sınıfı ehliyet alabilmek için en az kaç yaşında olma zorunluluğu vardır?  
a) 17 yaşını tamamlama 18 yaşından gün alma b) 18 yaşını tamamlama 19 yaşından gün alma  
c) 19 yaşını tamamlama 20 yaşından gün alma d) 20 yaşını tamamlama 21 yaşından gün alma  
e) 21 yaşını tamamlama 22 yaşından gün alma  
 
2. Forkliftler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
a) Forkliftler operatörlük belgesi olan kişilerce kullanılır.  b) Dizel forklifler kapalı alanlarda kullanılmamalıdır.  
c) Forklift çatallarında insan taşınmamalıdır.   d) Forkliftin üzerine yönlendirme amacı için insan bindirilmelidir.  
e) Kapalı alanlarda AC ve DC akımla çalışabilen elektrik motorlu akü ile çalışan forkliftler kullanılmalıdır.  
 
3. Aşağıdakilerden hangisi iş makinaları için tehlike kaynağı değildir?  
a) Çalışmadan önce günlük kontrol ve bakımların yapılmaması  b) Kapasitesi üzerinde iş yüklenmesi  
c) Araç ile nakil esnasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması  d) Amacı dışında başka işlerde ve konumda kullanılması  
e) Periyodik bakımlarının azami süreden önce yapılması  
 
4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
a) Karayoluna çıkacak lastik tekerlekli iş makinelerinin sürücülerinin (G) sınıfı sürücü belgesi olması yasal olarak zorunludur.  
b) İş makinaları ile karayolunda insan, hayvan, yük taşımak yasaktır.  
c) Greyderler, dozerlerden daha ağır ve güçlü iş makinalarıdır.  

d) Beko-loderlar aynı zamanda kazıcı ve yükleyici özelliği olan iş makinalarıdır.  

e) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde 
ise en az 1,1 katı olması gerekir.  
 
5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre çıkarılan “İş ekipmanlarının kullanımı Sağlık ve Güvenliği Yönetmeliği’ne” göre 
standartlarda aksi belirtilmediği sürece “forkliftlerin” periyodik bakımları azami hangi süre içerisinde yapılmalıdır?  
a) 1 yıl   b) 6 ay   c) 2 yıl   d) 9 ay   e) 1,5 yıl  
 
6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  
a) Asansör: İnsan ve yük taşıma     b) Beko-Loder: Kazıcı-yükleyici  
c) Greyder: Tesviye, serme ve düzleme    d) Finişer: Yük taşıma e) Forklift: Taşıma, yükleme ve istifleme  
 
7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
a) Operatörün, iş makinasını sürücü koltuğuna oturmadan ve emniyet kemerini bağlamadan kumanda etmesi veya kullanması  
b) Operatörün veya diğer çalışanların, iş makinesinin altında/yanında istirahat etmeleri  
c) Operatörün çalışma anında emniyet için konulmuş tüm ikaz levhalarına, emniyet çizgi ve şeritlerine uymaması  
d) Operatörün, işe başlamadan önce iş makinelerinin emniyet tertibatlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi  
e) Operatörün, çalışma esnasında sesli veya ışıklı uyarı sistemlerini çalıştırmaması  
 
8. Aşağıdakilerden hangisi iş makinalarında çalışma sahasından kaynaklanan olası tehlikelerden biri değildir?  
a) Çalışma alanında gerekli trafik işaretlerinin bulunmaması  
b) Operatörün kişisel koruyucu kullanmaması  
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c) Kazı alanında çıkan toprağın kayması  
d) Gece yapılan çalışmalarda iyi aydınlatma yapılmaması  
e) Kazı alanlarında elektrik kabloları, doğal gaz, telefon vb. hatların olması  

 

 

 

Cevap Anahtarı: 1. B, 2.D, 3.E, 4.C, 5.A, 6.D, 7.D, 8.B., 9.A, 10. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

14.ÜNİTE: MAKİNA TECHİZAT 

Transport Araçları ve Özellikleri  
Transport tekniğinde kullanılan araçlar, gördükleri iş ve yapı bakımından çok çeşitlidir. Amerikan Malzeme Taşıma Birliği 
(American Materials Handling Society) tarafından yapılan sınıflandırmada araçlar yapılarına göre 9 gruba ayrılmıştır:  
• Konveyörler8Sürekli taşıyıcı)     • Vinç ve asansörler   • Konumlandırma ve kontrol araçları  
• Endüstriyel taşıtlar    • Motorlu taşıtlar   • Demiryolu araçları  
• Deniz taşıtları    • Hava taşıtları    • Konteyner ve paletler  

Vinçler:  
Sabit Vinçler: Yalnızca kendi etrafında dönebilen çeşitli inşaat ve/veya mekanik yöntemlerle yere ya da taşıyıcı 
sistemlere sabitlenmiş vinçlerdir  
Mobil Vinçler: Kendi başına rayda veya yerde tekerlekler vasıtasıyla yürüyebilen, dizayn koşulları uygun ise yürüme 
sırasında yük de taşıyabilen vinçlerdir  
Pergel Vinçler: Özelikle imalat hollerinde makina üzerine yük alma boşaltma uygulamaları ile, tavan vinci uygulaması 
yapılamayan alanlarda kullanılan ayaklı veya duvara monte edilebilen istenilen açıda hareket ettirilebilen vinçlerdir.  
Kule Vinç: Genellikle şantiyelerde sabit ya da hareketli (genellikle sabit) bir taşıyıcı üzerinde ağır yüklerin yatayda ve 
düşeyde taşınmasını sağlayan çelik yapılı bir makinedir  

Krenler :Bir taşıma elemanına asılı olan (genellikle halata), yükü kaldıran ve çeşitli yönlerde hareket ettiren kaldırma ve 
taşıma makinalarıdır 

Sürekli Taşıyıcılar (Konveyörler) 
Konveyörler, işletmelerin sürekli çalışan ve en önemli ekipmanlarındandır. Çok ince taneli toz, iri taneli kömür, taş vs. 
bantlı konveyör ile son derecede güvenli şekilde taşınabilir. 
Bantlı Konveyör: Bantlı könveyörler günümüzde özellikle maden cevherleri, kömür, kum ve tahıl gibi yığma 
malzemelerin iletiminde ve çuval, muhtelif boyutlarda paketler gibi parça malların iletiminde geniş uygulama alanları 
bulmuşlardır. 
Pvc bantlı konveyörler, genel amaçlı olarak paket ve kolilerin taşınmasında, yüksek sıcaklıkların olmadığı yerlerde 
kullanılmaktadır 
Silikon bantlı konveyörler, genellikle ürünün yapışma riskinin olduğu ortamlarda kullanılmaktadır. Sakız ve şeker imalatı 
yapan firmalarda yaygın kullanılmaktadır 
Kauçuk bantlı konveyörler: ağır sanayi konveyörleridir. Çok uzan ebatlarda tek motor ve şase üzerinde imal 
edilebilmektedir. Kum ocaklarında, çimento fabrikalarında, katı atık tesislerinde, tersanelerde, maden ocaklarında, 
kısmen havalimanlarında, kısacası yükün ve darbenin olduğu ve ortam şartlarının ağır olduğu yerlerde kullanılmaktadır 
Teflon bantlı konveyörler; sıcaklığın fazla olduğu ortamlarda kullanılmaktadır. 

TRANSPORT ARAÇLARINDA KULLANILAN ELEMANLAR VE ÖZELLİKLERİ 
Transport araçlarında kullanılan belli başlı standart elemanlar;  
• Tel halatlar(Vinçlerde, krenlerde, asansör ve havai hatlarda kuvvet iletimi, kaldırma ve taşıma görevi yapan 
elemanlardır. 
• Yük tutma elemanları (kanca ve blokları, kepçeler)  
• Makaralar ve makara donanımları (palangalar)  
• Tamburlar  
• Frenler  
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• Tel Halatlar: Vinçlerde, krenlerde, asansör ve havai hatlarda kuvvet iletimi, kaldırma ve taşıma görevi yapan 
elemanlardır. Kolay bükülebilmeleri nedeniyle bu tür kaldırma ve iletme makinalarında büyük kullanım alanına sahiptir. 
Halatlar yapıldıkları malzemeye göre iki ana gruba ayrılır:  
Kendir Halatlar : Kenevir bitkisinin liflerinden yapılan bu halat türü beyaz renkte çekme gücü oldukça yüksek halatlardır. 
Önceleri gemi donanım ve diğer gemicilik maksatları için kullanılmışlardır. Bugün artık suya karşı duyarlı oluşları ve 
kuruduktan sonra sertleşmeleri nedeniyle gemi donanımlarında kullanılmaları sakıncalı kabul edilmektedir. Bu halatlar 
sadece kalafat işlemlerinde katranlı kendir halatlar ile birlikte kullanılmaktadır. 

 


